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Elektroenergetika skozi ~as



Elektrika je lu~, ki `ari,
elektrika je mo~, ki krepi,

elektrika je bila na{im prednikom vera,
elektrika je v knjigi ujeta 20. era.

Drago Papler
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Ob ponatisu knjige

Elektroenergetika skozi ~as

Elektro Gorenjska, d.d. je v mesecu septembru izdala knjigo avtorja Draga
Paplerja z naslovom »40 let Elektra Gorenjska (1963-2003) na stoletnih
temeljih prednikov in ustvarjalnosti sodobnikov«. Knjiga je po`ela veliko
zanimanje tako v strokovni kot tudi lai~ni javnosti, kar je priznanje avtorju
kot tudi odraz zanimanja javnosti za dogajanje na podro~ju elektro-
energetike od za~etka pa do dana{njih dni. Da knjiga lahko izide, moramo
dolo~iti trenutek, na katerega ve`emo konec knjige. @ivljenje pa gre dalje
in z njim dogodki, spremembe, menjajo se ljudje. Upajmo, da bomo na-
slednjo izdajo nove knjige do`iveli `e ~ez deset let, mogo~e tudi prej.
Da tak{na knjiga nastane, je obi~ajno potrebnih ve~ sre~nih okoli{~in. In
potreben je nekdo, ki ima {e posebej posluh za spremljanje vsega v pod-
jetju, da si vse, kar je pomembnega ali pa tudi manj pomembno, zapi{e,
raziskuje, spremlja in na koncu vse zaokro`i v knji`ni obliki. Drago
Papler, zaposlen v Elektru Gorenjska, d.d., je eden od teh ljudi. Pa vendar
{e tako prodoren posameznik ni dovolj, ~e za njim ne stoji celotno pod-
jetje in ga pri delu ne podpira.
Knjiga je v prvem delu zgodovinska raziskava organizacijskega in tehno-
lo{kega stoletnega razvoja gorenjske elektroenergetike, v drugem delu
40-letno dokumentarno novinarsko pri~evanje dogodkov ~asa, v tretjem
delu portretni zapis osebnosti, ki so zaznamovale gorenjsko distribucijo in
v ~etrtem delu pregled aktivnih in nekdanjih sodelavcev.
Podjetje s ponosom ugotavlja, da samo nekaj mesecev po izidu jubilejna
knjiga »40 let Elektra Gorenjska …« avtorja Draga Paplerja do`ivlja
ponatis. Obsega 208 strani s sedmimi tematskimi sklopi. V 17 poglavjih
vsebino dopolnjuje 130 fotografij in 100 z zgodovinsko raziskavo pridob-
ljenih dokumentov in zapisov. Za dru`bo Elektro Gorenjska pomeni knjiga
pomemben strokovni pregled razvoja elektroenergetike skozi ~as, za zapo-
slene spomin na ~as, ki so ga soustvarjali, za poslovne partnerje referenco
in za dru`bo pomemben zgodovinski dokument ~asa.

Uprava Elektra Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave
Jo`e Knavs, univ.dipl.in`.el.
^lan uprave
mag. Andrej [u{ter{i~, univ.dipl.prav.
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Knjigi na pot

^ar elektrike

Elektrifikacija je bila kot lastovka naznanilka prebujanja pomladi, ki se je
razcvetela v elektroenergetiko neslutenih razse`nosti in v zreli dobi
postala spremljajo~a in najpomembnej{a veja gospodarstva. Elektrika je
sopotnica ~asa, ki ga sooblikujemo, sestavni del infrastrukture okolja, v
katerem `ivimo in ustvarjamo. Zato lahko v malo preoblikovani aktualni
oznaki zapi{em, da velja »Najlep{i ~ar – elektrika« za vse generacije 20.
stoletja, za prve na za~etku stoletja, ker so z njo odkrivali novo energijo,
za tiste v drugi polovici stoletja, ker so elektroenergetiko povezali in vtkali
v vse sfere `ivljenja in sedanje generacije, ki s to najbolj `lahtno »~isto
energijo« povezuje v evropsko interkonekcijo, ob tem pa v svetlobnih
opti~nih vodnikih zagotavlja in nudi tudi celo paleto informacijskih
storitev. Tudi mo~nej{a jakoto~na veja elektrike – elektroenergetika je pre-
{la {tevilne razvojne faze. Osnovni elementi elektroenergetskih sistemov
so dobili posodobitve, avtomatizacije in modernizacije. Osnovno poslan-
stvo stroke ostaja vseskozi enako – nemoteno obratovanje sistema in
zagotavljanje stalne kvalitetne elektri~ne energije. Zavest elektroener-
getikov in duh razvoja se simboli~no odra`a v sprehodu skozi prizmo
~asa, ki ga lahko ponazorim v prispodobi od mehanike do informatike. V
23-letnem aktivnem delu vpet med investicije, obratovanje in komercialo
distribucije Elektra Gorenjska kot njen sopotnik do`ivljam elektroener-
getski sistem kot osnovno o`ilje na{ega vsakdana, ki deluje na strokovni in
kvalitetni ravni.
Elektrika je imela skozi stoletje ne samo prakti~ni, ampak tudi simbolni
pomen. Elektrika je prinesla s prvo elektrifikacijo na za~etku stoletja lu~
napredka in s sedanjo elektroenergetiko, ki je povezana v evropsko inter-
konekcijo, nepogre{ljiv najvitalnej{i del infrastrukture. [e ve~, bila je
temelj za ves nadaljnji razvoj do elektronike, ra~unalni{tva in informatike.

Avtor
Drago Papler
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Beseda ob jubilejih

^as velikih tehnolo{kih prelomnic

Gorenjska elektroenergetika ima temelj na stoletnih elektrifikacijskih
koreninah. V leto{njem letu praznujemo: 110-letnico prve lu~i v Kranju,
90-letnico ustanovitve Kranjskih de`elnih elektrarn, mineva skoraj {est
desetletij od organiziranosti elektrodistribucijskih obratov, 50 let od na-
stanka samostojnih distribucijskih podjetij in 40 let zdru`ene gorenjske
distribucije, katere pravni naslednik je Elektro Gorenjska d.d. iz Kranja.
V povojnem obdobju je gradnja elektroenergetskih objektov potekala v
treh obdobjih: obnovi po{kodovane elektri~ne mre`e in elektrifikaciji
pode`elja do leta 1961, izgradnji srednjenapetostne 35 kV mre`e z
razdelilnimi transformatorskimi postajami v {estdesetih letih. V sedem-
desetih letih smo uvedli nov prenosni napetostni nivo 110 kV in za~eli
novo etapo gradenj razdelilnih transformatorskih postaj 110/20 kV. Za~ete
investicije na podro~ju srednje napetosti – prehod z 10 na 20-kilovoltno
napetost iz sedemdesetih let so se nadaljevale v osemdesetih letih. Veliko
prelomnico so tudi v na{o distribucijo prinesle nove 400 kV prenosne
kapacitete v osemdesetih letih z izgradnjo 2 x 400 kV daljnovoda
Beri~evo – Okroglo in postavitvijo razdelilne transformatorske postaje
400/110 kV na Okroglem. Gorenjska je dobila po 33 letih nov proizvodni
vir – hidroelektrarno Mav~i~e. Gorenjski elektrodistributerji smo gradili
lastne male hidroelektrarne in vzpodbujali gradnjo teh malih proizvodnih
objektov pri zasebnikih. V devetdesetih letih smo sledili izsledkom novih
tehnologij. Vpeljana je bila okolju prijazna gradnja ekolo{kih daljnovodov
z izoliranimi vodniki, ki so bolj zanesljivi ob sne`enjih in zaledenitvah. V
zaklju~eno 110 kV zanko okoli Kranja smo vklju~ili najmodernej{i raz-
delilni transformatorski postaji v oklopljeni izvedbi RTP 110/20 kV Zlato
polje in RTP 110/20 kV Labore, leto{nja skupna nalo`ba s Savskimi elek-
trarnami Ljubljana pa je izgradnja RTP 110/20/6,3 kV v HE Medvode.
Sledimo tr`nim tokovom, ki nam jih prina{a odprti trg z elektri~no ener-
gijo za upravi~ene odjemalce. Pri~akovanje jubilejnega leta na{ih
zgodovinskih prelomnic je pomenilo za nas nov izziv, ko smo ga dosegli s
pridobitvijo certifikata kakovosti po evropskem standardu ISO 9001.
Delovna elektrotehnika je bila ~as velikih tehnolo{kih prelomnic. Jubileji
so tudi prilo`nost, da se ozremo na prehojeno pot.

Direktor*
mag. Drago [tefe

* direktor podjetja Elektro Gorenjska, d.d., do 30. 9. 2003
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Stoletni organizacijski razvoj je bil temelj za nastanek
distribucijskih podjetij

Od elektrarn ... do obratov DES

Mineva stoletje od nastanka prvih zasebnih elektrarn, 90 let od ustanovitve Kranj-
skih de`elnih elektrarn, {est desetletij od organiziranosti elektrodistribucijskih
obratov. Stoletni organizacijski razvoj od elektrarn in obratov je bil osnova, da so
pred 50 leti nastala samostojna distribucijska podjetja. Deset let kasneje, leta
1963, je bilo z njihovo spojitvijo ustanovljenih pet distribucijskih podjetij kot
samostojnih regionalno zaokro`enih podjetij, ki so obseg in teritorialno celovitost
obdr`ala do danes, ~eprav so se nazivi podjetij spreminjali. Menjavali so se nazivi
in reorganizacije, ni pa se spremenilo teritorialno obmo~je pokrivanja elektro-
distribucijskega omre`ja in odjemalcev. Pred {tiridesetimi leti je dejansko nastalo
podjetje Elektro Gorenjska na zaokro`enem obmo~ju, ki obsega desetino Sloveni-
je in zagotavlja odjemalcem desetino slovenskih potreb po elektri~ni energiji.

Industrijske elektrarne

Prve `arnice so na obmo~ju Gorenjske zasvetile v Majdi~evem mlinu in v
rudniku `ivega srebra pri Sveti Ani nad Tr`i~em (Podljubelj) leta 1893.
[kofja Loka je bila prvo mesto na Slovenskem, ki je dobilo javno cestno
elektri~no razsvetljavo 4. avgusta 1894. Razsvetljava je bila napajana iz
industrijske elektrarne v tovarni sukna v [kofji Loki, last podjetnika Aloisa
Krennerja. Kranj je leta 1898 dobil svojo drugo elektrarno, ki jo je zgradil
kavarnar Adolf Kreutzberger v soteski Kokre in {ele ~ez leta uspel
prepri~ati ob~inske odbornike za razsvetljavo kranjskih mestnih ulic z
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1903 Strojnica HE Vintgar na
reki Radovni – Foto: KID, arhiv:
Drago Papler



elektriko. V Tr`i~u je elektrarna lesnega trgovca Matev`a Lon~arja po
pogodbi z ob~ino zagotavljala elektriko za mestno razsvetljavo.
Elektrika se je prete`no za~ela uporabljati v industriji.
Kranjska industrijska dru`ba – KID, predhodnica jeseni{ke @elezarne, je `e
pred ve~ kot sto leti spoznala, da brez zelo potrebne energije ne more biti
jekla. Prvo elektrarno z izmeni~nim trifaznim sinhronskim generatorjem je
KID postavila na reki Savi, kjer si je pridobila vodne pravice od takratnih
oblasti leta 1899. Za drugo elektrarno je KID za~asno `e dobljene vodne
pravice na reki Radovni odstopila upravi avstrijskih `eleznic, ki je leta
1903 zgradila HE Vintgar. Elektri~no energijo so namre~ potrebovali pri
gradnji `elezni{kega karavan{kega predora Hru{ica – Podro`ca. Hkrati so
zgradili tudi 5 kV daljnovod Vintgar – Hru{ica. Ko je bil 1906. predor
kon~an in odprt za promet, je KID po dogovoru za 150.000 kron odkupila
HE Vintgar.

Kranjske de`elne elektrarne

@e v prvih letih 20. stoletja se je elektrifikacija na Gorenjskem {ir{e za-
stavila. Tako kot v vseh de`elah tedanje Avstrije so se tudi na Kranjskem
pojavili obse`ni elektrifikacijski na~rti.
@e pred prvo svetovno vojno je takratni de`elni odbor spoznal, da bi bila
elektrifikacija kranjske de`ele izredno va`na za gospodarsko osamo-
svojitev Slovencev. Javna elektrifikacija ima korenine davnega leta 1908,
ko je v Kranjskem de`elnem zboru dr. Evgen Lampe, politik Slovenske
ljudske stranke, prevzel referat za melioracije ter za~el razmi{ljati, kako bi
mogla de`ela izrabljati sile svojih rek za proizvodnjo elektri~ne energije.

Kranjske de`elne elektrarne, javno podjetje
vojvodine Kranjske in njenih naslednic za
proizvajanje, prenos in razdeljevanje elek-
tri~ne energije ter za gradnjo elektri~nega
omre`ja, so bile ustanovljene pred 90 leti,
leta 1913. Moderen poseg de`ele je bil
pomemben za razvoj slovenskega narod-
nega gospodarstva. De`elni odbor je 8.
novembra 1913 dejansko izvedel lo~itev
uprave nastajajo~ega podjetja od de`elne
uprave. Podjetje je postavil na trgovsko
podlago in ga protokoliral 25. avgusta
1915 pod imenom Kranjske de`elne elek-
trarne (KDE) s sede`em v Ljubljani.
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1916 Obnovljena stolpasta trasformatorska postaja
KDE Mo{nje – Foto: Drago Papler



Na podlagi pridobljene koncesije za izrabo vodnih sil so se Kranjske
de`elne elektrarne lotile za tisti ~as zahtevne gradnje prve HE Zavr{nica
pri @irovnici z dvema generatorjema po 875 kW (1914/1915). 25.
februarja 1915 je prvi~ stekel tok v elektri~ne daljnovode iz
hidroelektrarne Zavr{nica pri @irovnici. Potegnjeni so bili daljnovodi do
Bleda, Jesenic in Radovljice, s ~imer so bili podani pogoji za nadaljnjo
elektrifikacijo omenjenih mest in njihove okolice. Z dograditvijo
elektrarne na Zavr{nici so bile Kranjske de`elne elektrarne registrirane leta
1915 kot samostojno gospodarsko podjetje.

Elektrifikacija iz zasebnih elektrarn

V Kranju, [kofji Loki in Medvodah, na Jesenicah in v Lescah se je
razmahnila industrija, za kar je seveda potrebovala tudi elektri~no
energijo. Tako se je do za~etka 2. svetovne vojne na tem koncu zgradilo
ve~ kot 130 ve~jih ali manj{ih elektrarn; slednje so oskrbovale le lastnika
in njegove sosede. Elektrifikacija se je lo~eno {irila iz ve~ zasebnih
elektrarn, iz elektrarne dr. Borna v Pristavi pri Tr`i~u za tr`i{ko obmo~je,
iz prve javne de`elne elektrarne Zavr{nica za osrednje zgornje in spodnje
gorenjsko obmo~je Kranjskih de`elnih elektrarn, v dvajsetih letih iz elek-
trarne Vinko Majdi~ za kranjsko obmo~je, iz elektrarne na Sel{ki Sori v
[kofji Loki za lo{ko obmo~je in po njenem prevzemu Kemperlove elek-
trarne v Rudnem tudi Sel{ke doline.

KDE pod upravo komisije za upravo de`elne imovine

Po razpadu Avstro-Ogrske so KDE pri{le v dr`avno posest in leta 1920 pod
upravo komisije za upravo de`elne imovine (1921 – 1927 sosvet za likvi-
dacijo de`elne imovine) v Ljubljani. Komisija je odlo~ala o vseh podrob-
nostih in ne samo o nastavitvi osebja, nabavah elektri~nega materiala,
pla~ah ali razvoju podjetja. Ravnatelj je moral za vsako pomembno
dejanje dobiti privoljenje komisije.
V letih, ko je komisija za
upravo kranjske de`elne
imovine vodila KDE, je nji-
hov razvoj skoraj popolnoma
zastal. Takrat {e ni bilo
jasno, kaj po~eti s podjetjem.
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1923 Kranjske de`elne elektrarne
so vzorno skrbele za elektrarni{ke
objekte – Foto: Franc [olar, arhiv:
Marjan [olar, Bled



Leta 1921 so mislili dati podjetje v zakup ali pa ga celo prodati oziroma so
mislili na ustanovitev nekak{ne elektri~ne zadruge ali delni{ke dru`be, pri
kateri bi sodelovale gorenjske ob~ine, porabniki elektri~nega toka in drugi
interesenti. Ta namera je naletela na veliko nasprotovanje. Pokrajinska
uprava okoli HE Zavr{nica ni marala ustvarjati politi~nega vpra{anja, zato
je takoj opustila misel o njenem zakupu in o prodaji. Decembra 1922 se
je sede` podjetja KDE preselil iz Lesc v elektrarni{ka poslopja v @irovnici.
Potekala je {iroka elektrifikacija krajev na Gorenjskem, svoj proizvodni
potencial so KDE pove~ale z nakupom HE Zagradec leta 1927.

KDE najprej pod ljubljansko, nato pod Banovinsko oblastno
upravo

V smislu 332. ~lena finan~nega zakona za leto 1927 – 1928, s katerim je
vsa posest biv{e de`ele Kranjske postala last ljubljanske oblastne
samouprave, je 1. aprila 1927 ljubljanska oblast dobila v last KDE. Uprav-
ljal jih je oblastni odbor. Ta je v za~etku maja 1927 sklenil, da naj uprava
ostane {e naprej lo~ena od oblastne uprave.
Dravska banovina je dobila lastni{tvo nad KDE s sklepom z dne 23. oktob-
ra 1929. Prepis KDE z vojvodine Kranjske na dravsko banovino pa so
formalno opravili {ele leta 1930.
Po letu 1930 so Kranjske de`elne elektrarne pokupile manj{e hidro-
centrale, ki so nastale v prvih letih po kon~ani prvi svetovni vojni. KDE so
dobile v last elektrarni{ke obrate: TE Ko~evje leta 1932, HE @iri leta 1933
in Mayerjevo HE Kranj na Kokri leta 1937. Z raz{iritvijo podjetja je bil
sede` KDE prenesen iz @irovnice v Ljubljano.
KDE so se povezale {e z ve~ drugimi elektrarnami. Pomemben dogodek v
razvoju je priklju~itev kranjske elektrarne Vinka Majdi~a na omre`je
Kranjskih de`elnih elektrarn, in sicer po pogodbi o medsebojni pomo~i,
sklenjeni po dolgih pogajanjih leta 1937. V ta namen je bil zgrajen 20 kV
daljnovod do zvezne transformatorske postaje KDE na Polici pri Naklem,

ki je bila preko RTP ^rnu~e
povezana v takratno sloven-
sko visokonapetostno elek-
tri~no mre`o. Po zgraditvi
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1937 HE Vinka Majdi~a je poleg
kranjski industriji dobavljala ener-
gijo tudi industriji v Medvodah –
Foto: Drago Papler



visokonapetostnega daljnovoda od Ve-
lenja do ^rnu~ so se KDE usmerile na
Dolenjsko in Notranjsko. Postopno so
gradile visokonapetostne razdelilne vode
proti Rede~am, Kr{kemu in Senovem,
Ko~evju, proti Vrhniki, Morav~am in Litiji,
iz transformatorske postaje Podlog pa so
napajale visokonapetostna voda v Celje in
Braslov~e ter Me`ico. KDE so same
projektirale in gradile vse svoje omre`je in
to po standardih, ki so veljali v Nem~iji.
Za omre`ne naprave: drogove in transfor-
matorske postaje so imele izdelane ve~
tipov. Za izdelavo konstrukcij vodov so
imele KDE v @irovnici delavnico, ki so jo
po zgraditvi delavnice v ^rnu~ah po letu 1934 ukinile. V ~rnu{ki delavnici
je delalo 40 kvalificiranih delavcev. Opravljali so kova{ka in klju~av-
ni~arska dela, popravljali transformatorje in {tevce. Pri delavnicah v
^rnu~ah so leta 1939 zgradile tudi ve~je skladi{~e.

Dva obrata Kranjskih de`elnih elektrarn na Gorenjskem

Z rastjo KDE so nastajali posamezni obrati, ki jih je bilo tik pred drugo
svetovno vojno deset: Delavnica ^rnu~e, Obrat ^rnu~e, Obrat Podlog –
Vojnik, Obrat [o{tanj – Me`ica, Obrat @irovnica (HE Zavr{nica, TFP
Polica, HE Kranj), Obrat Grosuplje (Ko~evje, HE Zagradec, ^rnomelj),
Obrat Sevnica, Obrat @iri – Notranjska, Obrat Bohinj, obrat Lendava.
Vodili so jih obratovodje, ki so se ravnali po navodilih iz centralne uprave
v Ljubljani. Obrati so se delili v rajone.
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1932 RTP Polica KDE – Foto: Jo`e Papler, arhiv
dru`ina Papler

1938 Stara voja{ka elektrarna Sa-
vica (1916) je obratovala oto~no in
z elektriko oskrbovala obmo~je
Obrata Bohinj – Foto: Franc [olar,
arhiv: Marjan [olar, Bled
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1938 Elektrifikacija Dravske banovine, Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939



Gorenjska obrata vklju~ena v Elektrizitäts-
werke des Reichsgaue Kärnten

Z okupacijo Slovenije aprila 1941 je pri{lo do
razkosanja KDE med okupatorje, lendavski obrat je
pri{el pod mad`arsko okupacijsko oblast in je obra-
toval pod njeno kontrolo naprej po starem. Podlo{ki,
{o{tanjsko-me`i{ki in sevni{ki obrat so pri{li pod
nem{ko okupacijsko oblast, ki jih je vklju~ila po za-
plembi z uredbo z dne 6. junija 1941 v novo ustanov-
ljeno podjetje Energieversorgung Südsteiermark v
Mariboru, obrate na Gorenjskem pa so Nemci vklju~ili
v Elektrizitätswerke des Reichsgaue Kärnten v Celovcu.
Le grosupeljski in notranjski obrat sta pri{la skupaj v
centralno upravo v Ljubljani pod italijansko okupa-
cijsko oblast in sta poslej sestavljala okrnjeno podjetje
KDE.

Kranjske de`elne elektrarne so v 32 letih pomembno
vplivale na razvoj elektrifikacije. ^eprav niso bile naj-
ve~ji proizvajalec elektri~ne energije na Slovenskem,
so bile pa zanesljivo najodlo~nej{i in najbolj podjeten
elektrifikator v obdobju med obema svetovnima
vojnama.

KDE v proizvodnji elektri~ne energije v banovini niso pomenile veliko.
Ve~ so pomenile v povezovanju elektrarn, v distribuciji, torej v graditvi
elektroenergetskega sistema na Slovenskem, in najve~ v elektrifikaciji.
Kranjske de`elne elektrarne so obstajale do leta 1945, ko je z uredbo
Narodne vlade Slovenije z dne 4. oktobra 1945 pre{lo njeno premo`enje
v sestav Dr`avnih elektrarn Slovenije (DES). Le-te so v novih dru`beno-
ekonomskih razmerah z velikim zamahom nadaljevale delo KDE.
Naprave, ki so jih ustvarile KDE, so bile pomembna osnova za nadaljnjo
elektrifikacijo Slovenije.

Oddelek za elektrifikacijo pri Ministrstvu za industrijo

5. maja 1945 je bilo ustanovljeno Ministrstvo za industrijo in rudarstvo
Ljudske republike Slovenije z ukazom Predsedstva SNOS o imenovanju
NVS. Navodila za ustanovitev ministrstva so dobili od Poverjeni{tva za
industrijo in obrt NKOJ. Odsek za industrijo in obrt pri Predsedstvu SNOS
je med vojno (leta 1945) izdelal na~rt za organizacijo ministrstva, zbral
statisti~ne podatke o rudarstvu, industriji in obrti na Slovenskem. Najpo-
membnej{i nalogi sta bili postavitev najnujnej{ega aparata ministrstva in
prevzem podjetij, ki so jih zaplenili oziroma nacionalizirali. Med {estimi
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oddelki Ministrstva za industrijo in
rudarstvo (MIR) je bil tudi oddelek za
energijo in elektrifikacijo. Sestavljen je bil
iz odseka za proizvodnjo in prenos ener-
gije, odseka za razdelitev in potro{njo
energije, odseka za elektroindustrijo in
distribucijo elektromateriala in odseka za
statistiko. Z nastankom oddelka za elek-
trifikacijo, ki je kasneje raz{iril dejavnost
tudi na elektroindustrijo, je bilo ustanov-
ljeno tudi prvo administrativno operativno
vodstvo slovenskega elektrogospodarstva.
Za~ela se je prva ~asovna etapa v razvoju
elektrogospodarstva v svobodni Sloveniji.
Za~asno organizacijsko stanje je zahte-

valo ~vrsto povezavo med terenom in oddelkom za elektrifikacijo v
Ljubljani. Zato je Ministrstvo za industrijo in rudarstvo `e maja 1945
postavilo svoje delegate pri vseh pomembnej{ih elektrogospodarskih
organizacijah. Delegate so dobile Kranjske de`elne elektrarne, E.V. Süd,
Elektrarna Fala, Elektrarna Dravograd, Elektrarna Mariborski otok in
Elektrarna Pristava pri Tr`i~u, navaja knjiga Razvoj elektroenergetike Slo-
venije.

Dr`avne elektrarne Slovenije,
Obrat Kranj in Obrat @irovnica

4. oktobra 1945 je bilo ustanovljeno Podjetje Dr`avne elektrarne Slove-
nije (DES) s sede`em v Ljubljani za izvajanje vseh elektrogospodarskih
dejavnosti (proizvodnja, prenos in distribucija elektri~ne energije).
Podjetje je bilo 12. decembra 1945 vpisano v trgovski register Okro`nega
sodi{~a v Ljubljani. Dejavnost je izvajalo na vsem obmo~ju Slovenije in

pod svoje okrilje vklju~ilo
vsa predvojna elektri{ka pod-
jetja. V novo podjetje DES so
se vklju~ile predvsem Kranj-
ske de`elne elektrarne, ki so
pomenile na za~etku ne-
kak{no jedro, vklju~ila se je
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Mestna elektrarna Ljubljana. V prvi fazi so ostala zunaj DES: od pomemb-
nej{ih podjetij Elektrarne ^esenj, [kofja Loka, Majdi~ in Pristava.
11. oktobra 1946 je bila z odlo~bo Ministrstva za industrijo FLRJ ustanov-
ljena glavna uprava za elektri{ko gospodarstvo (UPEL) s sede`em v
Zagrebu, ki naj bi poslovala tudi na podro~ju Slovenije. Isto~asno je
Ministrstvo za industrijo FLRJ ustanovilo Podjetje za elektrifikacijo zapada
(Elektrozapad) s sede`em v Zagrebu, ki naj bi upravljalo elektri{ke naprave
zveznega pomena v vsej Sloveniji in v zahodnem delu Hrva{ke. Naprave
so bile razdeljene 19. novembra 1946 med DES in Elektrozapad. Organi-
zacijska koncepcija je bila preuranjena, po devetih mesecih je podjetje
Elektrozapad pre{lo v likvidacijo.

Podjetje za razdeljevanje elektri~ne energije, DES – Uprava za
ljubljansko okro`je

Po prenehanju Podjetja za elektrifikacijo zapada sta bili na obmo~ju
Slovenije ustanovljeni dve podjetji, Elektri~no podjetje Ljubljana, ki je
imelo svoj sede` najprej v Mariboru in nato v Ljubljani ter Podjetje za
razdeljevanje elektri~ne energije – DES s sede`em v Ljubljani. Dejavnost
elektrodistribucije so opravljale uprave okro`ij: Celje, Ljubljana, Maribor
in Primorska s svojimi obrati. Obmo~je dana{njega Elektra Gorenjska je
bilo razdeljeno na dva distribucijska obrata: Kranj in @irovnica, ki sta bila
organizacijsko vezana v Upravo za ljubljansko okro`je. 28. februarja 1947
je z ve~jo reorganizacijo Ministrstva za industrijo in rudarstvo (MIR) bilo z
Uredbo o ustanovitvi glavnih direkcij MIR, kot operativno upravnega vod-
stva industrijskih in rudarskih podjetij republi{kega pomena, ustanovljeno
deset podro~nih direkcij, med njimi Glavna direkcija za elektrifikacijo in
elektroindustrijo (ukinjena je bila 5. maja 1948). Leta 1947 se je MIR za
kratek ~as preimenovalo v Ministrstvo za industrijo, rudarstvo in elektrifi-
kacijo LRS. Leta 1948 je bilo v organizacijski strukturi MIR {est sektorjev,
tudi sektor elektrogospodarstva.
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DES – Podjetje za razdeljevanje elektri~ne energije, Direkcija
za ljubljansko okro`je

Dr`avne elektrarne Slovenije (DES), Ljub-
ljana so opravljale vse elektrogospo-
darske dejavnosti. 28. junija 1948 je v
okviru DES-a nastala Direkcija za ljub-
ljansko okro`je.
Dr`avne elektrarne Slovenije so bile 25.
decembra 1948 z ukazom prezidija Fede-
rativne ljudske republike Jugoslavije pro-
gla{ene za podjetje splo{nega dr`avnega
pomena in so bile 31. decembra 1948
postavljene pod administrativno operativ-
no vodstvo novoustanovljene Generalne
direkcije elektrogospodarstva Ljudske
republike Slovenije (GEDES).

Nacionalizacija zasebnih elektrarn javnega zna~aja

Pomembnej{e manj{e elektrarne, ki so imele javni zna~aj in so bile v
zasebni lasti, so nacionalizirali in zdru`ili pod skupno upravo DES. V
drugi fazi nacionalizacije je vlada Ljudske republike Slovenije (LRS) 1.
aprila 1948 sprejela odlo~bo S-zak.360, s katero je vse premo`enje
podjetij za proizvodnjo, razdeljevanje in prodajo elektri~ne energije, ki so
pomembna za zvezno in republi{ko gospodarstvo, pre{la na ozemlju LRS
v dr`avno last, in sicer v sestavo dr`avnega gospodarskega podjetja
republi{kega pomena Dr`avne elektrarne Slovenije (DES) v Ljubljani. To
podjetje je centralisti~no vodilo Ministrstvo elektrogospodarstva v vladi
FNRJ.
Po nacionalizaciji in primopredaji Elektrarne Vinko Majdi~ 28. aprila
1948 so bili z objektom vsi zaposleni prevzeti v dr`avno slu`bo v okviru
DES – Obrata Kranj.

Podjetje za razdeljevanje elektri~ne energije – DES, Obrat
Kranj in Obrat @irovnica

2. februarja 1949 je bil z ukazom o spremembi MIR preimenovan v
Ministrstvo za industrijo LRS. Leta 1949 se je proizvodnja dejavnost lo~ila
od dejavnosti prenosa in distribucije elektri~ne energije. DES se je razdelil
v Gorenjske elektrarne in Podjetje za razdeljevanje elektri~ne energije –
DES. V novo distribucijsko organizacijsko obliko sta pre{la Obrat Kranj in
Obrat @irovnica. Podjetje za razdeljevanje elektri~ne energije – DES je
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postalo nosilec nove akcije za osnovno elektrifikacijo pode`elja, ki je v
nekaj letih ob bolj{i materialni in tehni{ki osnovi dosegla velik razmah.

Gorenjske elektrarne Kranj

Dne 31. marca 1949 je vlada Federativne narodne republike Jugoslavije
(FNRJ) s sklepom {t. IV. Br. 1895/49/8 ukinila podjetje vsedr`avnega
pomena Elektri~no podjetje Ljubljana in ustanovila ve~ samostojnih pod-
jetij, in sicer: Elektrarna Trbovlje, Elektrarna Velenje, Elektrarna Dravograd,
So{ke elektrarne, Gorenjske elektrarne in Elektromehani~ne delavnice
^rnu~e. Vsa podjetja so delovala v sklopu Dr`avnih elektrarn s centra-
listi~nim vodenjem Ministrstva elektrogospodarstva FNRJ.
Osnovna in obratna sredstva tem podjetjem je odredil minister elektro-
gospodarstva FNRJ s prenosom teh sredstev iz Elektri~nega podjetja
Ljubljana in tudi DES v novoustanovljena podjetja, ki so poslovala kot
podjetja za proizvodnjo in prodajo elektri~ne energije. Tako je Ministrstvo
elektrogospodarstva pri vladi FNRJ s sklepom {t. Br. 13243, izdanim dne
26. aprila 1949, iz podjetja DES, s katerim je administrativno-operativno
upravljala Generalna direkcija elektrogospodarstva za NR Slovenijo,
preneslo naslednje elektrarne v novoustanovljeno podjetje Gorenjske
elektrarne Kranj, ki je ostalo v upravljanju iste direkcije: Termoelektrarno
Ljubljana, Hidroelektrarno Sava Brod, Elektrarno Sava Kranj (novo ime za
nacionalizirano Elektrarno Vinko Majdi~), Elektrarno Kokra Kranj, Hidro-
elektrarno Pristava Tr`i~, Hidroelektrarno @irovnica, Hidroelektrarno
Kranjska gora, Hidroelektrarno Sora Fu`ine, Hidroelektrarno Sora [kofja
Loka, Hidroelektrarno Savica Bohinj, Hidroelektrarno Cerklje, Hidro-
elektrarno Krka Zagradec, Hidroelektrarno Pre~na pri Novem mestu.
Vlada FLRJ je 16. marca 1950 sprejela odlo~bo IV {t. 1284/3, s katero je
odlo~ila, da se elektrogospodarska podjetja vsenarodnega pomena na
teritoriju Ljudske republike Slovenije predajo v upravljanje vladi Ljudske
republike Slovenije. Na podlagi te odlo~be je minister za elektrogospo-
darstvo LRS podal vladi LRS predlog o prevzemu elektrogospodarskih
podjetij na obmo~ju LRS.
Vlada LRS je 5. maja 1950
sprejela odlo~bo S-zak.200,
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s katero je ustanovila Generalno direkcijo za elektrogospodarstvo LRS.
Istega dne, 5. maja 1950, je sprejela tudi odlo~bo {t. S-zak.214, s katero je
v pristojnost LRS prenesla naslednja dr`avna elektrogospodarska podjetja:
HE Sava Moste, Elektrarna Senovo, Elektrarna Trbovlje, Elektrarna Velenje,
Elektrarna Fala, Elektrarna Dravograd, So{ke elektrarne Doblar, Gorenjske
elektrarne Kranj, Elektromehani~ne delavnic ^rnu~e, Podjetje za
razdeljevanje elektri~ne energije Slovenije Ljubljana, Nabavno podjetje
elektrogospodarstva za LRS »Elektronabava« Ljubljana. Podjetja so bila
postavljena pod operativno upravno vodstvo Ministrstva za
elektrogospodarstvo LRS. Ministrstvo za finance pri LRS je izdalo odlo~bo
{t. 243-426-1950 z dne 23. avgusta 1950, s katero je Gorenjske elektrarne
registriralo kot dr`avno gospodarsko podjetje. Pod njihovo upravo so bile
vklju~ene {e elektrarne: Hidroelektrarna Rudno, Hidroelektrarna
Dol-Beri~evo in Termoelektrarna Ko~evje. Operativno-upravni upravitelj
je bila Generalna direkcija za elektrogospodarstvo LRS, predmet
poslovanja pa proizvodnja in prodaja elektri~ne energije.
Podjetje za proizvodnjo elektri~ne energije Gorenjske elektrarne s sede-
`em v Kranju je, pod vodstvom Draga Chvatala, upravljalo 14 in pozneje
celo 16 elektrarn od Kranjske gore do Ko~evja.

Elektro-Ljubljana – Obrat Kranj in Obrat @irovnica

10. januarja 1950 je bilo ustanovljeno Ministrstvo za elektrogospodarstvo
LRS, ki je delovalo le tri mesece. 28. aprila 1950 so bila z ukazom
Prezidija Ljudske skup{~ine LRS ukinjena posamezna ministrstva za
industrijo, rudarstvo in elektrogospodarstvo in namesto njih ustanovljena
dva sveta: Svet za predelovalno industrijo in Svet vlade za energetiko in
ekstraktivno industrijo (SEEI). Bil je organ vlade za vodstvo dela na
podro~ju rudarstva, elektrogospodarstva in vodnega gospodarstva. 5. maja
1950 je bilo v okviru Sveta ustanovljenih pet samostojnih organov, med
njimi Generalna direkcija za elektrogospodarstvo LRS (predhodnik je bilo
Ministrstvo za elektrogospodarstvo LRS).
Z reorganizacijo vlade se je leta 1951 generalna direkcija preimenovala v
Glavno direkcijo elektrogospodarstva LRS. Organizirana je bila v {estih
proizvodnih in {tirih distribucijskih podjetjih. Obrata Kranj in @irovnica sta
od 1. januarja 1951 sodila v distribucijsko podjetje Elektro Ljubljana.
Kljub temu, da so se dolo~ila zakona o upravljanju gospodarskih podjetij
po delovnih kolektivih v elektrogospodarstvu po~asneje uveljavljala kot v
drugih gospodarskih panogah, je treba poudariti, da so bili `e v za~etku
septembra 1950 v organizacijah elektrogospodarstva Slovenije izvoljeni
delavski sveti.
8. oktobra 1951 je bil Svet vlade LRS za energetiko in ekstraktivno
industrijo ukinjen, njegove pristojnosti ter pristojnosti generalne direkcije
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pa je prevzel Svet vlade
LRS za industrijo, ki je
imel {tiri organizacijska
podro~ja. Pri svetu je po-
krivala eno izmed petih
pano`nih podro~ij –
Glavna direkcija elektro-
gospodarstva. Z odlokom
o reorganizaciji vlade
LRS je postal svet plansko
kontrolni in koordina-
cijski organ; koordiniral
je delo glavnih direkcij in
uprav, ki so bile v nje-
govem sestavu, odlo~al
na drugi stopnji o pri-
to`bah zoper odlo~be di-
rektorjev, izdajal splo{ne
predpise. V njegovi pristojnosti so bili tudi Hidroelektroprojekt, In{pekcija
za energetiko, In{pekcija za stroje ipd.

Savske elektrarne Kranj

Minister za finance pri vladi LRS je 15. januarja 1951 izdalo odlo~bo {t.
243 45-1951, s katero je bila Hidrocentrala Sava Moste registrirana kot
dr`avno gospodarsko podjetje s spremenjeno firmo, podjetja in sicer kot
Savske elektrarne, ki so imele sede` v Kranju. V svoji sestavi je imelo `e
navedene objekte, ob tem pa {e objekte v
izgradnji: Hidroelektrarno Moste, Hidro-
elektrarno Medvode in planirano Hidro-
elektrarno Predaselj.
Na predlog v.d. direktorja novoustanov-
ljenega podjetja Savske elektrarne z dne
11. januarja 1952 je ministrstvo za finance
LRS izdalo odlo~bo {t. 243 27-1952 z dne
15. januarja 1952, s katero je registriralo
kot dr`avno gospodarsko podjetje Savske
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elektrarne Kranj z direkcijo oziroma upravo podjetja v Kranju na Stari cesti
{t. 5. Z isto odlo~bo pa sta se zaradi spojitve isto~asno izbrisali iz registra
Gorenjske elektrarne in Savske elektrarne Moste. Osnovna in obratna
sredstva je tvorilo premo`enje obeh podjetij. Novoustanovljeno podjetje
je poslovalo s prodajo in proizvodnjo elektri~ne energije in izgradnjo
novih hidroelektrarn pod operativno – planskim vodstvom Generalne
direkcije elektrogospodarstva LRS.
Prakti~no je podjetje pod imenom Savske elektrarne Kranj poslovalo od 1.
januarja 1952 do konca tega leta, 31. decembra 1952.

Elektrarna Sava Kranj

25. novembra 1952 je bilo z odlo~bo Vlade LRS {t. II-1133/1-52 ukinjeno
podjetje Savske elektrarne Kranj in z isto odlo~bo ustanovljeno novo
podjetje Elektrarna Sava – Kranj s sede`em v Kranju na Stari cesti 5.
Delovalo je v okviru Gospodarskega zdru`enja v sklopu Elektroener-
getskega sistema Slovenije, ki je bilo ustanovljeno z odlo~bo Vlade LRS,
{t. II-75/2-53 z dne 22. januarja 1953. V njeno sestavo so spadale: Hidro-
elektrarna Sava Kranj, Hidroelektrarna Pristava Tr`i~, Hidroelektrarna
Cerklje, Hidroelektrarna Sora [kofja Loka, Hidroelektrarna Rudno, Hidro-
elektrarna Sora-Fu`ine in Hidroelektrarna Kokra Kranj.
V za~etku leta 1953 sta bili namre~ ustanovljeni kot samostojni podjetji
Elektrarna Moste z Elektrarno Savica in Elektrarna Medvode, tako da je
ostalo le sedem malih elektrarn od 1. januarja 1953 zdru`enih v novem
podjetju Elektrarna Sava Kranj.

Zgrajena nova hidrocentrala Moste

Hidroelektrarna Moste, katere gradnja se je pri~ela februarja 1946 in je
zaradi Informbiroja zastala, je za~ela obratovati 29. junija 1952 z dvema
agregatoma po 5,5 MW mo~i, tretji agregat je stekel tri leta kasneje. Takrat
je gradbeni izvajalec Gradis zaklju~il glavna dela na 50 metrski betonski
pregradi, zvrtal 840 metrov dovodnega rova, 21 m globoko strojnico in
1.500 metrov odto~nega rova.
»Hidrocentrala Moste, ki so jo gradili {est let (1946 – 1952), se je vklju~ila
v elektri~no omre`je in njena prva agregata bosta dajala letno okrog 38
milijonov kilovatnih ur. Ko bosta delovala {e dva agregata, bo
hidrocentrala v Mostah proizvajala letno okrog 75 milijonov kilovatnih ur
elektri~ne energije. Nova elektrarna je velikega pomena za na{e
gospodarstvo, saj bo znatno razbremenila druge elektrarne. Hidrocentralo
je gradil kolektiv »Gradis Ivan Ma~ek-Matija« od leta 1946. Vsa oprema,
razen generatorjev, je izdelek doma~ih podjetij (Litostroj, Elektroprojekt,
Elektrosond, Franc Leskov{ek, Tretji maj, Iskra, Rade Kon~ar itd.). S
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pritiskom na gumb je 1. julija 1952 ~lan Politbiroja CK KPJ omogo~il
zavrtitev osi generatorja in po tehle `icah je stekla svetloba in mo~. Struga
Save je zdaj zalita in spremenjena v jezero, v katerem bo okrog 7
milijonov kubikov vode,« je poro~al o zgodovinskem dogodku Tovari{ {t.
29, 18. 7. 1952.

Elektri~no energijo v vsak slovenski dom

Toliko snega, kolikor ga je padlo februarja 1952, niso pomnili `e kakih sto
let. Povzro~il je precej {kode tudi na prostozra~nem nizkonapetostnem
omre`ju in visokonapetostnih daljnovodih.
Pove~ane zahteve industrije po novi elektri~ni energiji so narekovale
gradnjo novih ve~jih proizvodnih virov, izgradnjo prenosnih daljnovodov
in raz{iritev distribucijskega omre`ja. Na Gorenjskem sta potekali gradnji
HE Moste in HE Medvode, ki sta z za~etkom obratovanja postali
samostojni podjetji. V elektrifikacijo so bili vlo`eni veliki delovni napori in
finan~na sredstva. Pod geslom "Elektri~no energijo v vsak slovenski dom"
je hkrati stekla tudi gradnja novega omre`ja. Opravljena je bila prete`no s
prostovoljnim delom in materialom, ki so ga darovali ljudje. Akcija je
potekala do konca petdesetih let, ko je bila Gorenjska elektrificirana do
zadnjega zaselka.
Iz oglasa v Tovari{u {t. 8, 22. 2. 1952, je razvidna organiziranost Elektra
Ljubljana, Direkcija Ljubljana, ki je imela 9 pogonskih obratov, med njimi
tudi gorenjska – Obrat @irovnica in Obrat Kranj. Dru`beno-ekonomski
razvoj, povezan s procesom samoupravljanja delovnih kolektivov in
decentralizacije upravljanj, se je za~el z zakonom o samoupravljanju ter
se nadaljeval z zakonom o ljudskih
odborih leta 1952.
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Petdeset let samostojnih distribucijskih podjetij

Podjetji Elektro-Kranj in Elektro-
@irovnica v slu`bi ljudstva

Z Zakonom o ljudskih odborih leta 1952 se je elektroenergetski sistem
za~el decentralizirati in vpeljana je bila komunalna elektrogospodarska
organizacija.
Leta 1953 je za~ela poslovati krovna organizacija Elektroenergetski sistem
Slovenije, ki je vodil republi{ko elektroenergetsko razvojno, obratovalno
in cenovno politiko. V njegovem okviru je poslovalo 12 proizvodnih
podjetij in 14 distribucijskih podjetij.
Obrati so 1. januarja 1953 dobili status podjetij za prenos in distribucijo
elektri~ne energije. V Kranju je Ob~inski ljudski odbor Kranj ustanovil
samostojno distribucijsko Podjetje Elektro-Kranj za obmo~je spodnje
Gorenjske, na obmo~ju okraja Kranj. Za obmo~je zgornje Gorenjske je
bilo ustanovljeno samostojno distribucijsko Podjetje Elektro-@irovnica.
Za direktorja Podjetja Elektro-Kranj je bil imenovan Jo`e Be{ter, za direk-
torja Podjetja Elektro-@irovnica pa Viktor Poga~ar.
V samostojnih podjetjih se je uspe{no uveljavilo delavsko upravljanje, oba
organa, upravni odbor in delavski svet, sta razpravljala o vseh bistvenih
problemih.
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1953 Prevozi po terenu so bili za
monterje ve~inoma s kolesi, redki
so `e imeli motorje – Arhiv: Janez
Gr~ar
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Elektroenergetski sistem Slovenije je 1. januarja 1953
ob direktorju in`. Vekoslavu Koro{cu dobil nova orga-
na, upravni odbor in delavski svet. Predsednik prvega
upravnega odbora je bil Mile Vozel iz Kranja, pred-
sednik delavskega sveta pa Lado Tom{i~.
Elektroenergetski sistem Slovenije se je med letom
preimenoval v Elektrogospodarsko skupnost Slovenije
(ELES).
30. januarja 1953 je bil z Ustavnim zakonom o temeljih
dru`bene in politi~ne ureditve in o organih oblasti LRS
in z Zakonom o izvr{itvi Ustavnega zakona o temeljih
dru`bene in politi~ne ureditve in o organih oblasti LRS
(Ur. list LRS, {t. 3/53) ustanovljen Dr`avni sekretariat za
gospodarstvo LRS, ki je dobil in prevzel gospodarske
pristojnosti. 12. aprila 1953 sta z ukinitvijo Sveta vlade
LRS za industrijo (Ur. list LRS, {t. 3/53) njegovo delo
prevzela Dr`avni sekretariat za gospodarstvo LRS do
leta 1956 in Republi{ki zavod za gospodarsko plani-
ranje LRS do leta 1961. Leta 1956 je bil na podlagi
Zakona o upravnih organih LRS ukinjen Dr`avni sekretariat za gospo-
darstvo LRS, njegove pristojnosti pa so se razdrobile in pre{le na sedem
sekretariatov Izvr{nega sveta LS LRS, podro~je elektrogospodarstva na
Sekretariat Izvr{nega sveta Ljudske skup{~ine LRS za industrijo in obrt. V
sestavi Sekretariata je bil Elektroenergetski in{pektorat.

Obilica dela, pomanjkanje elektromonterjev

Vsa de`ela je bila prepre`ena s {tevilnimi `icami, po katerih se je pretaka
nevidna energija – elektrika. @i~no omre`je na Gorenjskem je postalo
gosto. V kranjskem okraju so ostale le {e zelo redke gorske vasice brez
elektri~ne energije. Elektro Kranj je s svojimi elektri~nimi napravami segal
vse do Medvod, preko {kofjelo{kih hribov v Sel{ko dolino, meja je
potekala preko Jelovice do
Brezij v Tr`i~, na Ljubelj, na
Jezersko, v Cerklje in v Med-
vode. V tem obmo~ju so bile
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1955 Kri`anje visokonapetostnih
vodnikov daljnovoda preko ceste –
Arhiv: Drago Papler

1954 35 kV betonski daljnovod
Kle~e – Moste – Arhiv: Drago Papler



zajete ob~ine Kranj, [kofja Loka,
@elezniki, Tr`i~ in {tevilni kraji takratnih
komun.
Sredi petdesetih let je imel kolektiv
Elektra Kranj 120 ~lanov. Pove~anje je
bilo predvsem na ra~un terenskih delav-
cev. V enakem obdobju so se elektri~ne
naprave s svojo kapaciteto pove~ale za
300 odstotkov. Ta podatek je jasno
pokazal, da je moral delovni kolektiv vse-
stransko izbolj{ati storilnost dela in
organizacijo dela. Za nemoteno in pra-
vilno vzdr`evanje vseh naprav je takrat
podjetje potrebovalo {e 50 monterjev in

6 tehnikov. Le-teh pa podjetje ni lahko dobilo, predvsem zaradi napor-
nega in odgovornega dela na terenu.
Samoupravni organi in uprava podjetja, so se svojih uspehov veselili, v {e
ve~je zadovoljstvo pa jim je bilo, ~e so bili z njihovim delom zadovoljni
tudi potro{niki, zato so sku{ali skupno vsak problem kar najuspe{neje
re{iti. In ko je v krajih posvetila »mo~nej{a lu~« so doma~ini iz zado-
voljstva, radi pripravili likof. Potrdilo se je reklo: Najlep{i ~ar je (bil takrat)
elektri~ar.

Elektrogospodarska skupnost LRS, Elektrarna Sava Kranj

Leta 1957 je novi zakon o elektrogospodarstvu odlo~il, da se male
elektrarne pripojijo distribucijskim podjetjem. To se je zgodilo drugod po
Sloveniji, na Gorenjskem pa so ob vztrajanju in dokazovanju {e nadalje
ostale male elektrarne zdru`ene v podjetju Elektrarna Sava Kranj. To je
bilo sicer vklju~eno 1. julija 1957 v poslovno zdru`enje za distribucijo
elektri~ne energije Slovenije, vendar pa je bilo zelo samostojno. Uradni

naziv je bil: Elektrogospo-
darska skupnost LRS, Elek-
trarna Sava Kranj.
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1956 Izdelava kabelske glave – Arhiv: Drago Papler

1957 HE Kokra – Foto: Drago Pap-
ler



Strokovno zdru`enje za distribucijo elektri~ne energije – DES

1. januarja 1958 je po Zakonu o elektrogospodarskih organizacijah na-
stala tristopenjska organizacija Elektroenergetskega sistema Jugoslavije:
Elektrogospodarska skupnost (ELES), Skupnost jugoslovanskega elektro-
gospodarstva (JUGEL). Elektrogospodarska
podjetja so se organizirala lo~eno po
proizvodni, prenosni in distribucijski de-
javnosti, s tem da so bila distribucijska
elektrogospodarska podjetja kot podjetja
komunalnega pomena izlo~ena iz elektro-
gospodarske skupnosti. Distribucijska
podjetja Slovenije so se izlo~ila iz ELES-a
in ustanovila Strokovno zdru`enje podjetij
za distribucijo elektri~ne energije – DES s
sede`em v Ljubljani. Distribucijska pod-
jetja Elektro Kranj in Elektro @irovnica so
sklepala z ELES-om pogodbe o nakupu
elektri~ne energije na bazi ekonomsko
potrebnih stro{kov. 1. julija 1958 se je
podjetje Elektrarna Sava Kranj oddvojilo od Elektrogospodarske skupnosti
ELES-a in vklju~ilo v Strokovno zdru`enje podjetij DES, ker so bile
zmogljivosti njegovih elektrarn pod 10 MW.
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1958 Monterji Elektra Kranj ob monta`i TP Planina
– Arhiv: Drago Papler



Majhen kolektiv – velika energija

Intenzivna 15-letna povojna elektrifikacija je imela za posledico visok
porast porabe elektri~ne energije, tako da 20 kV prenosni daljnovodi niso
bili ve~ kos svoji nalogi. Re{itev te pomanjkljivosti je bila v vi{ji, 35 kV
prenosni napetosti, ki so jo na Gorenjskem za~eli v polni meri uvajati po
letu 1959. Kot prva je bila leta 1959 zgrajena razdelilna transformatorska
postaja RTP Labore 35/10 kV s transformatorjem 8 MVA, ki so jo napajali

po 35 kV daljnovodu Medvode – Labore.
Nova transformatorska postaja je bila
locirana v sredi{~e industrijskega bazena,
kjer je prevzela poleg oskrbe industrije
tudi del mestnih naselij na vzhodnem
robu Kranja. Prvotno je bila ta transfor-
matorska postaja zgrajena z monta`nimi
celicami, kasneje pa so pri nadaljnjih
rekonstrukcijah stikali{~a za 35 in 10 kV
postavili zidano stavbo.

Od projekta do transformatorja

Elektro-Kranj je skrbelo za vzdr`evanje in gradnjo novih naprav:
transformatorskih postaj, razdelilnih postaj in omre`ja. Novogradnje so
razumljivo narekovale potrebe, ki so bile iz dneva v dan ve~je. Delovni
kolektiv podjetja je sam skrbel in izdeloval projekte ter sam gradil. Razen

tega je imelo podjetje vpe-
ljano tudi servisno slu`bo v
Kranju: instalacije in popra-
vila sodobnih gospodinjskih
pripomo~kov. Vsekakor pa je
bila osnovna dejavnost
podjetja: redno dobavljanje
elektri~ne energije na vsem
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1960 Polaganje 10 kV kabla
NKBA v Stra`i{~u – Arhiv: Drago
Papler

1959 RTP Labore je bila s slavnostno otvoritvijo 26. novembra 1959 predana namenu kot prva postaja
s transformacijo 35/10 kV na Gorenjskem. Njej so v obdobju od leta 1960 do 1979 sledile razdelilne
transformatorske postaje Zlato polje v Kranju, Jesenice, Radovljica, [kofja Loka, Tr`i~, Medvode, Bitnje,
Kranjska gora in @elezniki s pripadajo~imi daljnovodi – Arhiv: Drago Papler



obmo~ju. Zahtevno in naporno je bilo to delo, zato je podjetje pogosto
ob~utilo tudi veliko pomanjkanje delovne sile. Terensko delo ob vsakem
vremenu res ni bilo mikavno, ve~krat pa je bilo tudi dokaj nevarno.

900 kilometrov `ic

Na obmo~ju podjetja Elektro-Kranj je
potekalo 300 kilometrov daljnovodov
visoke napetosti, 600 kilometrov nizko-
napetostnega omre`ja, v obratovanju je
bilo 155 transformatorskih postaj in 5
razdelilnih postaj. Vse te elektri~ne
naprave so imele skupno mo~ 23 MW.
Kolektiv je zgradil letno preko trideset
transformatorskih postaj 10/0,4 kV po
vaseh in ljudem izbolj{al napetostne
razmere. V [kofji Loki, Poljanski in Sel{ki
dolini so potekale rekonstrukcije daljno-
vodov s 5 oz. 6 kV na 10 kV napetost. Tudi v Tr`i~u so prenosno mo~
dvignili s 3 kV na 10 kV predelan je bil postavljen tudi daljnovod HE
Pristava – Tr`i~ – Sebenje ter odsek proti Gori~am. Zaklju~ena je bila
elektrifikacija Krvavca, Jezerskega in Kokre, izvedeno oja~enje transfor-
matorskih postaj in omre`ja Podnart – Ovsi{e – Polj{ica – Naklo, rekon-
strukcija visokonapetostnih daljnovodov v Medvodah.

Poslovno zdru`enje DES

1. januarja 1961 se je Strokovno zdru`enje podjetij za distribucijo elek-
tri~ne energije v Ljubljani preoblikovalo v Poslovno zdru`enje DES s
sede`em v Ljubljani. Vanj sta bili vklju~eni podjetji Elektro-Kranj in
Elektro-@irovnica.
S spremembami in dopolnitvami zakona o elektrogospodarstvu je bila
distribucija tudi ekonomsko izlo~ena iz drugih elektrogospodarskih dejav-
nosti in je pre{la na samostojno gospodarsko poslovanje. 9. aprila 1963 je
bilo z Odlokom o razglasitvi ustave SRS in Zakonom o izvedbi ustave SRS
preimenovano v Republi{ki sekretariat za industrijo SRS, v svoji sestavi pa
je imel tudi Republi{ki elektroenergetski in{pektorat.

Industrijski razvoj in vedno ve~je potrebe po elektriki

Podjetje so naprave in ljudje. Po uresni~enih obnovitvenih in elektrifi-
kacijskih na~rtih je elektrika postala nepogre{ljiva za skoraj vsak gorenjski
dom. Potrebe po elektriki so postajale vedno ve~je zaradi velikega
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1961 Prevoz transformatorja – Arhiv: Drago Papler



industrijskega razvoja, ki ga je na za~etku {estdesetih let do`ivela
Gorenjska. Vse ve~ja gradbena dejavnost v {estdesetih letih, ko se je v
Kranju na Zlatem polju gradilo 500 novih stanovanj, urbanizacija in
gradnje naselij v okolici ter razvijajo~a se industrija, sta povzro~ili potrebo
po elektri~ni energiji. V podjetju Elektro-Kranj so se odlo~ili za izgradnjo
druge kranjske razdelilne transformatorske postaje za pokritje potreb
{iroke potro{nje in industrije za zahodni in severni del Kranja. RTP Kranj
II. – Zlato polje 35/20/10 kV mo~i 2 x 8 MVA je bila na slovesnosti 10.
julija 1962 predana namenu. Postaja je imela osem 10 kV celic ter deset
20 kV do 35 kV celic. Oktobra 1962 je zasvetila na Voglu v Bohinju
elektri~na lu~. 10 kV daljnovod je postavilo podjetje Elektro @irovnica z
najdalj{o, 780 metrov dolgo razpetino v Sloveniji, ki je imela 444 metrov
vi{inske razlike in {tiri oporne to~ke s predal~nimi jambori. Daljnovod je
omogo~il energijo za oskrbovanje `i~ni{kih naprav in doma na Voglu.
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1962 Otvoritev RTP Kranj II – Zlato Polje 35/20/10 kV je bila 10. julija 1962 – Arhiv:
Janez Gr~ar



[tirideset let zdru`itve gorenjske elektrodistribucije

Elektro Kranj

Zgodovinski temelj dana{njega podjetja Elektro Gorenjska ima 40-letni
temelj, ko je nastalo podjetje Elektro Kranj na sedanjem gorenjskem elek-
troenergetskem obmo~ju, ki ga je leta 1963 uzakonil Temeljni zakon o
elektrogospodarskih organizacijah.
Objavljen je bil v Uradnem listu FLRJ, {t. 16/63 in je vseboval naslednje:
Distribucijska podjetja, ki so bila doslej komunalne gospodarske
organizacije, naj bi bile odslej gospodarske organizacije, ki jih ustanavlja
republi{ki izvr{ni svet. Male elektrarne do zmogljivosti 10 MW, vezane na
distribucijska omre`ja, preidejo v sestavo distribucijskih podjetij. Elektro-
gospodarske skupnosti prodajajo elektri~no energijo neposrednim
odjemalcem in distribucijskim podjetjem po enotnih tarifnih postavkah, ki
jih na predlog skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva predpi{e
izvr{ni svet. Tarifne postavke za porabnike elektri~ne energije dolo~a
distribucijsko podjetje v okviru splo{ne kontrole cen in v soglasju s
pristojnim republi{kim organom.
Po sprejetju tega zakona o elektrogospodarskih organizacijah v letu 1963
je republi{ki izvr{ni svet z odlo~bo 16 komunalnih elektrogospodarskih
organizacij zdru`il v regijska podjetja za
distribucijo elektri~ne energije, in sicer:
– podjetji Elektro Maribor-mesto in Mari-

bor-okolica se spojita v podjetje Elektro
Maribor,

– podjetja Elektro Celje, Slovenj Gradec
in Kr{ko se spoje v podjetje Elektro
Celje,

– podjetji Elektro Kranj in @irovnica se
spojita v podjetje Elektro Kranj,

35

40 let

1963 Monta`na dela na TP Naklo Novo, prvi jam-
borski transformatorski postaji v Elektru Kranj –
Arhiv: Jo`e Papler



– podjetja Elektro Ljubljana-mesto in Ljubljana-okolica, Ko~evje, Novo
mesto, in Trbovlje se spojijo v podjetje Elektro Ljubljana,

– podjetja Elektro Gorica, Tolmin, Se`ana in Koper se spojijo v podjetje
Elektro Gorica.

Dolo~eno je bilo, da vsa novo ustanovljena podjetja pri~nejo poslovati
hkrati 1. julija 1963, vendar je ustanovitelj formalne odlo~be izdajal
posami~no, zato ta datum ni bil realiziran.
Odlo~ba Izvr{nega sveta Skup{~ine Socialisti~ne republike Slovenije {t.
023-14/63 z dne 19. julija 1963 (Uradni list SRS 34/63), je dolo~ala, da se
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Komentar ob ustanovitvi petih distribucijskih podjetij

V Sloveniji odslej pet distribucijskih podjetij, je
dokon~ni sklep Izvr{nega sveta SRS, ki je imenoval
v.d. direktorje do konstituiranja podjetij. Odlo~ba je
bila objavljena v Uradnem listu SR Slovenije, za njo
pa je sledilo {e pet odlo~b, ki so govorile o usta-
novitvi posameznih podjetij, dolo~ale njihovo dejav-
nost in direktorje, ki bodo gradili podjetja v izgradnji
do njihovega dokon~nega konstituiranja.

»Tako so bila z dokon~nim sklepom zaklju~ena
ve~mese~na ugibanja, razprave delavskih svetov in
sindikalnih organizacij v slovenskih distribucijskih
podjetjih, hkrati pa velika negotovost, ki je vladala
ves ~as,« je novico o pomembnem dogodku prineslo
na ~asopisnih straneh glasilo Elektrogospodarstvo {t.
8., 15. avgusta 1963 in odlo~itev za nadaljnji razvoj
pokomentiralo:

»Zamisel o integraciji dosedanjih 16 podjetij se je
porodila `e pribli`no pred dvema letoma, pobudo za
to je dal nekdanji Republi{ki odbor sindikata kovi-
narjev Slovenije. Zamisel je bila povsem razumljiva,
ker bi zdru`itev podjetij okrepila ekonomsko mo~ in
bolj koordinirala delo. Toda Republi{ki odbor
sindikata kovinarjev je tedaj predlagal, naj se podjetja
zdru`ijo v eno skupno podjetje za vso Slovenijo. Vsi
razlogi so govorili v prid tak{ne zdru`itve, zlasti pa
zdru`itev raznih razdrobljenih dejavnosti, ki bi bolje
funkcionirale v skupnih slu`bah. Do uresni~itve tega
predloga torej ni pri{lo, nasprotno pa so se kasneje
pojavile zamisli o organiziranju sedmih podjetij,
dokler ni Izvr{ni svet SR Slovenije sprejel sedanji
dokon~ni sklep o petih podjetjih.

Kako torej v prihodnje?

Novo ustanovljena podjetja so torej pred dokaj od-
govornimi nalogami. Prva od njih bo konstituiranje,
izvolitev delavskih samoupravnih organov in s tem v
zvezi torej utrditev notranje organizacije. Brez dvoma

pa bo njihova odgovornost zlasti pomembna ob
tehni~nih nalogah, ki bodo spri~o vedno
nara{~ajo~ih potreb po {iritvi omre`ja zaradi vse
mo~nej{e potro{nje elektri~ne energije vedno
te`je. Torej jih bo treba tako poglobiti, da bodo
podjetja stopala v korak s potrebami. Prav tako
bodo potrebne poglobljene ekonomske analize,
poraja pa se tudi vpra{anje, kako bodo podjetja
uskladila svoja stremljenja po koordinaciji.
Nekateri so mnenja, da bi bilo to la`je v sklopu
enega podjetja. Morda dr`i, kdo ve? Sicer pa bo
pokazal razvoj novih podjetij, ali je tak{na
formacija stoodstotno najbolj{a. Vsekakor `elimo,
da bi nova podjetja delala kar najuspe{neje v prid
razvoja elektrogospodarske dejavnosti, zlasti pa {e
v korist potro{nikom, katerih {tevilo hkrati z
njihovimi potrebami iz leta v leto nara{~a.

Poslovno zdru`enje {e naprej?

Pozanimali smo se pri nekaterih vodilnih strokov-
njakih distribucije, ali bo ob tak{ni organizacijski
obliki dosedanje poslovno zdru`enje imelo {e
naprej tak{no funkcijo kot doslej. Dejali so, da bo
to pokazala prihodnost, seveda pa je obstoj
poslovnega zdru`enja odvisen od odlo~itve novih
podjetij. Nek strokovni organ bi moral koordini-
rati delo vseh petih podjetij, zlasti zaradi realiza-
cije nalog, ki stojijo pred distribucijo na podlagi
sprejetih zaklju~kov nedavnega posvetovanja v
Gorici. To narekuje, da bi morale skupne slu`be
povezovati delo po strokovni plati.

To so na kratko mnenja in `elje ob ustanovitvi
novih podjetij distribucije v Sloveniji. Sicer pa
po~akajmo, zakaj ~as bo pokazal, po kak{ni poti
bo treba kreniti, da bo vse prav in za vse
koristno.«

Elektrogospodarstvo – bilten, glasilo delovnih kolektivov elektrogospodarskih organizacij
Slovenije, {t. 8, 15. 8. 1963, str. 1 in 5, ~lanek: V Sloveniji odslej pet distribucijskih
podjetij)



od 1. avgusta 1963 dalje spojijo tedanja podjetja za distribucijo elektri~ne
energije Elektro-Kranj in Elektro-@irovnica ter podjetje za proizvodnjo
elektri~ne energije Elektrarna Sava Kranj v podjetje za distribucijo elek-
tri~ne energije Elektro Kranj. Firma podjetja se je glasila: Podjetje za di-
stribucijo in proizvodnjo elektri~ne energije Elektro Kranj. Skraj{ani in
telegrafski naziv firme podjetja je bil: Elektro Kranj, Kranj s sede`em v
Kranju. Za direktorja do konstituiranja je bil imenovan Igor Mervi~.
Podjetje je bilo na vlogo pod reg. {t. Rg III. 349/1-Kr z dne 9. avgust 1963
vpisano v register gospodarskih organizacij pri Okro`nem gospodarskem
sodi{~u v Ljubljani dne 27. februarja 1964.
Novoizvoljeni delavski svet Podjetja za distribucijo elektri~ne energije
Elektro Kranj je imel 1. redno zasedanje 25. septembra 1963 v dvorani
Delavskega doma v Kranju. Prisotni so izvolili predsednika delavskega
sveta Andreja Vidica iz distribucijske enote @irovnica ter ~lane in namest-
nike upravnega odbora. Imenovali so odbore delavskega sveta in
disciplinske komisije. Obravnavali so osnutek statuta podjetja in imenovali
ob~asno komisijo za razpis direktorja podjetja.
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Elektrarna Sava Kranj – enakopravni partner

19. julija 1963 je Izvr{ni svet SRS izdal odlo~bo {t. 023-14/63, s katero je
ustanovil podjetje za distribucijo elektri~ne energije Elektro Kranj s
sede`em na Stari cesti 3 in spojil distribucijska podjetja Elektro-Kranj in
Elektro-@irovnica. Ob~inska skup{~ina Kranj – oddelek za gospodarstvo je
izdala odlo~bo {t. 023-58/63-4 z dne 16. avgusta 1963, s katero je
odlo~ila, da podjetje Elektrarna Sava Kranj preneha delovati s 1. julijem
1963 in jo prevzame novo distribucijsko podjetje Elektro Kranj s
prevzemno bilanco na dan 30. junija 1963. Nestrinjanje z odlo~bo {t.
023-58/63-4 sta podala Delavski svet Elektrarne Sava Kranj s sklepom {t.
5/2192-63 z dne 27. avgusta 1963, ki je predlagal, da se podjetje
Elektrarna Sava Kranj zdru`i s podjetjem Elektro Kranj kot enakopravni
partner. Direktor ob~inskega oddelka za gospodarstvo je podal pripombo
na odlo~bo {t. 41/8379/MM z dne 28. avgusta 1963 in predlagal, da se
podjetji spojita v eno podjetje. Na podlagi teh dveh predlogov je Ob~in-
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ska skup{~ina Kranj izdala pojasnilo k odlo~bi {t. 023-58/63-4 z dne 16.
avgusta 1963 in spremenilo 2. in 3. to~ko izdane odlo~be tako, da je
podjetje prenehalo s 1. julijem 1963 in se spojilo s podjetjema Elektro-
Kranj in Elektro-@irovnica. Likvidacijski postopek se ni izvedel in
zaklju~na bilanca je bila sestavljena po stanju 30. junija 1963. V sestavi
novoustanovljenega distribucijskega podjetja Elektro Kranj je biv{e
podjetje Elektrarna Sava Kranj delovalo kot samostojna enota z nazivom
Proizvodna enota Elektro Kranj. V njej sta poleg obstoje~ih elektrarn
delovali {e hidroelektrarna Kranjska Gora in hidroelektrarna Savica –
Bohinj.
Pri tem je zanimivo, da se je po desetletju pod okrilje kranjske proizvodne
enote Sava Kranj vrnila vsem k srcu prirasla HE Savica in HE Kranjska
Gora, ki sta bili od za~etka obratovanja priklju~eni HE Moste.
Vodja Proizvodne enote Kranj v
okviru podjetja Elektra Kranj Drago
Chvatal je zaposlene v obeh elek-
trarnah seznanil s posebnim obve-
stilom. Dopis poslan Mirku Ko{niku
se je glasil:
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Sprejem v delovno razmerje
Na podlagi Zakona o elektrogospodarskih orga-
nizacijah (Uradni list FLRJ, {t. 13/63) in odlo~be
IS SRS {t. 023-14/63 od 19. 7. 1963 o ustanovitvi
podjetja Elektro Kranj sta bili v podjetje Elektro
Kranj, Proizvodna enota vklju~eni tudi HE Savica
in HE Kranjska Gora, s tem pa tudi osebje,
zaposleno v omenjenih elektrarnah. Elektrarna
Moste, v katere sestavi sta bili HE Savica in HE
Kranjska Gora do 31. 12. 1963 je v zvezi s tem
izdala odlo~bo o razre{itvi {t. 01-2923/1963.

Tov. Mirko Ko{nik, s 1. 1. 1964 ste sprejeti v
delovno razmerje pri podjetju Elektro Kranj,
Proizvodna enota v obratu HE Savica kot vodja
elektrarne.

Elektro Kranj, Proizvodna enota Kranj
Vodja enote Drago Chvatal
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Organi samoupravljanja Elektro Kranj

14. septembra 1963 so potekale volitve novega delav-
skega sveta pri podjetju Elektro Kranj. Volili so na treh
voli{~ih. Iz Distribucijske enote Kranj (DEK) je bilo
izvoljenih devet, iz Distribucijske enote @irovnica (DE@)
sedem in iz Proizvodne enote Kranj (PEK) pet ~lanov.
Elektro Kranj je spadal med {tevil~no najmo~nej{e delav-
ske svete; Elektro Maribor je imel 31 ~lanov, Elektro
Ljubljana 26 ~lanov, TE Trbovlje 25 ~lanov, Dravske
elektrarne 23 ~lanov ...

^lani prvega delavskega sveta podjetja Elektro Kranj so
bili:

Predsednik: Alojz Vidic (PEK), ~lani: Janez [tros (PEK),
Stane [trukelj (PEK), Ivo in`. Rakovec (DEK), Rudolf
Poto~nik st. (DEK), Milan Starman (DEK), Jo`e Kankelj
(DEK), Anton Vidic (DEK), Albert [majdek (DEK),
Franc Koro{ec (DE@), Avgust Pozni~ (DE@), Drago in`.
[tefe (Uprava DE Kranj), Jo`e Jenko (DEK), Jo`e Ko`elj
(DEK), Valentin Lavtar (Uprava DEK), Peter Bitenc
(Uprava DEK), Alojz Jo{t (Uprava DEK), Franc Markun
(PEK), Anton Gerkman (PEK), Vinko Klemenc (DE@),
Jo`e Hlebanja (DE@), Franc P{enica (DE@), Antonija
Bernard (DE@). Od skupaj 5.605 zaposlenih v celotnem
slovenskem elektrogospodarstvu je bilo vklju~enih v
delavsko samoupravljanje v delavskih svetih podjetij (pri
tem niso bili {teti sveti distributivnih enot) skupaj 301
delavcev od tega 19 `ensk ali 5,4 %. Distribucijska
podjetja so imela skupaj 123, proizvodna in prenosna
podjetja pa 146 ~lanov delavskih svetov.
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1963 Sklep o vpisu v register podjetja Elektro
Kranj, ki ga je izdalo Okro`no sodi{~e v Ljub-
ljani, 6. 8. 1963

Konstituiranje distribucijskega podjetja
Elektro Kranj

Pogovor z v.d. direktorjem tov. Igorjem Mervi~em o konsti-
tuiranju podjetja Elektro Kranj, objavljen v glasilu Elektro-
gospodarstvo {t. 10, 25. oktobra 1963, je nakazal glavne
naloge, ki ga je imelo zdru`eno gorenjsko distribucijsko
podjetje na zaokro`enem regijskem preskrbovalnem obmo~ju
Gorenjske.

– Kak{na naj bi bila organizacija novega podjetja?

»Reorganizacija distribucije se izvaja s precej{njo zamudo, ker
se je izdaja odlo~b o ustanovitvi novih distribucijskih podjetij
zelo zavlekla. Tako je uredba o enotnih tarifnih postavkah za
dobavo elektri~ne energije distribucijskim podjetjem stopila v
veljavo `e s 1. julijem 1963, ni pa {e bila tedaj znana bodo~a
organiziranost distribucijskih podjetij. Distribucijsko podjetje
na Gorenjskem zdru`uje pod imenom Elektro Kranj biv{a
Podjetje Elektro-Kranj, Podjetje Elektro-@irovnica in po 30.
~lenu zakona o elektrogospodarstvu elektrarne do 10 MW tudi
podjetje Elektrarna Sava s sedmimi HE ter HE Savica in HE
Kranjska gora. Bojazen pri tej zdru`itvi je nastala predvsem iz
vzroka o ve~jih premikih kadra. Na prvih sestankih komisije
za organizacijo, ki jo sestavljajo ~lani prizadetih podjetij, se je
ugotovilo, da ve~jih premikov kadra ne bo in da ve~ina
zaposlenih ostane na svojih dosedanjih delovnih mestih.
Organizacija podjetja naj bo enostopenjska, ker za kolektiv s
320 ljudmi ni smiselna druga~na organizacija. Temeljito pa je
potrebno pripraviti vse stvari do 31. decembra 1963, z letom
1964 pa naj se z vsem elanom pri~ne razvijati delo po novi
organizaciji.«

– Kako so potekale volitve?

»Volitve novega delavskega sveta so potekale po delovnih
enotah Kranj, v delovni enoti @irovnica in v delovni enoti
proizvodnja. Posamezne delovne enote bodo imele tudi svet
delovne enote. V kolikor bo pravilno razumevanje na terenu,
ima podjetje Elektro Kranj najidealnej{e pogoje za dobro
gospodarjenje, ker je teritorij, ki ga obsega, strnjena enota z
naravnimi mejami.«

– Ali ste pri formiranju podjetja opazili kak{ne probleme?

»Te`ave in problemi nastopajo v glavnem zaradi zelo razli~ne
dosedanje organizacijske oblike podjetij in miselnosti, da bo
eno ali drugo podro~je dela zapostavljeno in da novo podjetje
ne bo v zadostni meri skrbelo za proizvodne obrate (elek-
trarne), ali pa da bi bila enota, kjer ima sede`, glede investicij
in splo{nega prote`irana. Vse gornje ne more imeti dobre
podlage, ker bo moralo novo podjetje v prvi vrsti gledati na
ekonomsko plat, na ekonomsko upravi~ene investicije in teme-
ljito vzdr`evanje svojih distributivnih naprav in proizvodnih
kapacitet in v kolikor bo ekonomsko dokazano, tudi pove~e-
vanje proizvodnih kapacitet oz. gradnjo novih.«

– Kako si zami{ljate bodo~o ekonomsko politiko podjetja?

»Ukrepi z novimi ekonomskimi odnosi pa naj bi bili, da bo
podjetje pravilno izkori{~alo svoje proizvodne enote zaradi
zbijanja konice, po drugi strani pa za~elo ~imprej sestavo
programa del za leto 1964 ter programa vsaj za 5-letno dobo
vnaprej, uredilo konzumno politiko in pravilen odjem.«



Organizacija podjetja je potekala v naslednjih
enotah: Uprava s sede`em v Kranju, Distributivna
enota Kranj (DEK) s sede`em v Kranju, Distributivna
enota @irovnica (DE@) s sede`em v @irovnici in
Proizvodna enota Kranj (PEK) s sede`em v Kranju. S
spremembami statuta 17. decembra 1969 in veljav-
nostjo 1. januarja 1970 je bila oblikovana tudi
Stanovanjska enota s sede`em Kranj, ki je bila
organizacijsko zdru`ena z enoto uprave.
Podjetje je imelo direktorja in pomo~nika direktorja,
ki je opravljal prioritetne naloge tehni~nega zna~aja.

Uprava podjetja je bila organizirana v strokovnih slu`bah: splo{na slu`ba,
finan~na slu`ba, slu`ba razvoja, projektiranja in investicij, slu`ba obrato-
vanja in energetike in konzumna slu`ba.

Poslovno zdru`enje podjetij za distribucijo elektri~ne energije
v Sloveniji

Nara{~ajo~i vpliv skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva, ki so ga
omogo~ala zlasti pomanjkljiva in nejasna dolo~ila zakona o elektro-
gospodarskih organizacijah in na podlagi tega zakona izdani predpisi, je
po letu 1961 povzro~al stalna nasprotja med Jugelom in Elektrogospo-
darsko skupnostjo Slovenije. Jugel je v sodelovanju z zveznimi upravnimi
organi spretno pove~eval svoje pristojnosti, zlasti pri dolo~anju norma-
tivov za stro{ke poslovanja, dohodka in centralnega obra~una, ki ga je
sku{al na vse na~ine uveljaviti pri aktivnih elektrogospodarskih skup-

42

40 let

1964 Julija 1964 je bila sve~ano izro~ena namenu RTP [kofja
Loka 35/10 kV z mo~jo 3×8 MVA in 35 kV napajalni
daljnovod HE Medvode – [kofja Loka – Arhiv: Drago Papler

1965 RTP Naklo s transformacijo
110/35 kV (1964) je bila s pomo~jo
frekven~nih zvez in relejno tehniko
daljinsko upravljana iz RTP Kle~e,
kot prva v dr`avi. Iz nje je bil leta
1965 grajen 35 kV daljnovod Tr`i~
in RTP Tr`i~ 35/10/6 kV – Foto:
Drago Papler
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nostih. Zaradi nezakonite prakse so se s
te`avo uveljavila republi{ka stali{~a v zvezi
z novim zakonom o elektrogospodarstvu.
Elektrogospodarskim organizacijam je v
nasprotju s prej{njim zakonom priznaval
status podjetij, vendar je tudi po tem

zakonu tarifni sistem dolo~al Zvezni izvr{ni svet, ki je bil poobla{~en
predpisati najvi{je tarifne postavke za prodajo elektri~ne energije v
prenosni mre`i.
Nov temeljni zakon o elektrogospodarstvu, ki je za~el veljati 8. aprila
1965, je ukinil republi{ke elektrogospodarske skupnosti, med njimi tudi
Elektrogospodarsko skupnost Slovenije (ELES), s 30. junijem 1965. Posto-
pek likvidacije je trajal eno leto. Premo`enje je pre{lo na elektrogospo-
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Uvedba enotnega `iro ra~una
Delavski svet podjetja Elektro Kranj je sprejel sklep o
uvedbi enotnega `iro ra~una, preko katerega posluje `e od
1. aprila 1965; dalje je po poprej{nji temeljiti razpravi v
odborih, komisijah ter na sestankih vseh kolektivov
sprejel vse poslovnike strokovnih slu`b, na koncu koncev
pa je {e omembe vredno obravnavanje stanovanjske
problematike, ob ~emer so ~lanom kolektiva zagotovili
pomo~ pri gradnji stanovanj.

Prvo praznovanje dneva podjetja

Po zdru`itvi Elektrarne Sava, Elektra @irovnica in
Elektra Kranj se je 29. maja 1965 prvi~ ponudila
prilo`nost, da zdru`ene enote skupno praznujejo svoj
dan podjetja. Ni naklju~je, da sta proslava dneva
podjetja in proslava 20-letnice osvoboditve sovpadli
na isti datum. Gospodarska potreba je narekovala
zdru`itev vseh enot v skupno distribucijsko in
proizvodnjo podjetje na Gorenjskem. In tako so se
veselili delovnih uspehov, ki jih je podjetje doseglo v
nekaj ve~ kot enoletnem skupnem poslovanju.
Sve~ana proslava je ozna~evala {tiriletno borbo proti
okupatorju, dan zmage in dvajsetletni boj delavcev za
bolj{e `ivljenje delovnih ljudi na Gorenjskem. Mnogi
delovni tovari{i so se tokrat prvi~ videli in se
spoznali, zato je bilo prijateljsko popoldne {e tembolj
prisr~no. Navzo~e je seznanil z uspehi glede
elektrifikacije Gorenjske direktor tov. Mile Vozel, ki
je na sve~ani proslavi med drugim dejal:

»Elektrifikacija je dobila v letih svobode pri nas poln
razmah. Na~elo, da je prav elektrifikacija osnova za
razvoj gospodarstva in s tem osnova za dvig `iv-
ljenjske ravni ter za razvoj socialisti~ne dru`be, nas je
vodilo do na{ih uspehov. V tem ~asu so bile na
Gorenjskem zgrajene tri nove elektrarne, 110 kV
daljnovod, RTP postaje od 110 kV navzdol in mnogo
stotin kilometrov daljnovodov napetosti 35, 20 in 10
kV, ter nizkonapetostnega omre`ja. Skupno zna{a
dol`ina vseh daljnovodov nad 600 kilometrov in
dol`ina nizkonapetostnega omre`ja nad 1.200 kilo-
metrov. Razen tega imamo nad 310 transformatorskih
postaj s priklju~no mo~jo 100.000 kVA. Za realiza-
cijo teh elektrogospodarskih naprav je bilo potrebno
mnogo truda, prizadevanj in iznajdljivosti. Samo-
upravni organi so se zavedali svojih nalog, ki jih je
prednje postavila dru`ba. Te so bile dostikrat videti
nere{ljive, saj je primanjkovalo sredstev, materiala in

tudi kvalificiranih kadrov. Zato se lahko s
ponosom ozremo nazaj na opravljeno delov
dvajsetih svobodnih letih in ugotovimo, da smo
svoje naloge izpolnili tako, kot se je od nas
pri~akovalo. Obmo~je, za katero smo zadol`eni,
da ga oskrbujemo z elektri~no energijo, je v celoti
elektrificirano. Na proslavi so delavci v svoji sredi
navdu{eno pozdravili vse svoje tovari{e, ki `e
deset in ve~ let delajo v okviru podjetja za njegov
razcvet. Priznanje so dali tovari{ici Rozmanovi, ki
dela v Distribucijski enoti @irovnica `e polnih
dvajset let. Buren aplavz je potrdil njeno priljub-
ljenost, ko je sprejela nagrado za svoj trud. Enako
so sodelavci izrazili priznanje 10 leto{njim
jubilantom: tov. Gr~arju, enemu izmed pionirjev
ustanovitve Elektra Kranj, tovari{icama ^ema`ar-
jevi in Dol`anovi, tovari{em Rantu, Zmagu
Nov{aku, P{enici, Pfajfarju in Strgarju, ki jim
gredo ~estitke za njihovo vztrajno dolgoletno
delo.

Po kon~ani proslavi je bilo {portno tekmovanje v
Savskem logu v Kranju, nato pa vesela zabava in
podelitev nagrad.

Elektro Kranj, tako delavski svet in uprava pod-
jetja sta posvetila veliko pozornost {portni rekre-
aciji, ki je delavcem zelo potrebna in koristna.
Zato so dobili ob proslavi dneva podjetja najbolj{i
{portniki plakete, najzaslu`nej{i {portni delavci pa
priznanja. Spominske plakete za dolgoletno {port-
no delo so prejeli tovari{i: Ivan Boncelj, Drago
Chvatal, Just Godni~, Bogomir Gr~ar, Ivan Jo{t,
Franc Koro{ec, Franc Markun, Albin Nov{ak,
Viktor Nov{ak, Viktor Poga~ar, Janko Pristavc,
Andrej Ropret, Slavko Studen, Matev` Svetina,
Milan [egula, Vladimir [emrov in Jo`e Turk;
pismena priznanja pa: Ana Hiter, Cilka Kova~,
Pavle Ga{pari~, Jo`e Hladnik, Igor Mervi~, Franc
P{enica in Franc Topor{.



darske organizacije kot njene pravne naslednike: Dravske elektrarne
Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, So{ke elektrarne Nova Gorica, TE
[o{tanj – Velenje, TE Trbovlje in TE Brestanica. Proizvodne organizacije
so bile vklju~ene leta 1965 v Poslovno zdru`enje energetike SR Slovenije,
distribucijske organizacije pa v Poslovno zdru`enje podjetij za distribucijo
elektri~ne energije v Sloveniji. V glavah uradnih dokumentov zasledimo
naziv Poslovno zdru`enje DES, Elektro Kranj.
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V znamenju gospodarske refor-
me
Delavski svet, upravni odbor in kolegij podjetja
Elektro Kranj so `e pred uvedbo gospodarske
reforme razpravljali o predvidevanjih glede rela-
cije cen v splo{nem ter tudi glede elektri~ne
energije. Ugotovili so, da je poraba elektri~ne
energije v Kranju in na obmo~jih, ki jih ima v
oskrbi podjetje, tako ugodna, da je nova tarifa za
elektri~no energijo v slovenskem merilu spre-
jemljiva. S posebnim gledanjem na reformo pa
so, skupno z uvedbo 42-urnega delovnega tedna,
ugotovili, da bodo izvedli dolo~ene ukrepe s
tem, da bodo pre{li na uvedbo pravilnika o nor-
mah in premijah – v posameznih distribucijskih
enotah `e obstaja – ki ga bodo primerno prila-
godili. Na priporo~ilo ob~inske skup{~ine Kranj
bodo pre{li na nagrajevanje po u~inku oziroma
po delovnih uspehih delavcev. Tako se namera-
vajo vklju~iti pri Elektru Kranj v gospodarsko
reformo.

Prakti~na organiziranost podjet-
ja leta 1966
Po virih iz leta 1966 je celotno poslovanje
podjetja vodil delavski svet podjetja Elektro
Kranj s 23 ~lani iz vseh distributivnih enot.
Sestajal se je po programu in sprejel vse
samoupravne akte v skladu z veljavnimi zakoni:
statut, pravilnik o delovnih razmerjih ter pravil-
nik o delitvi dohodka in osebnih dohodkov, ki je
bil glede na merila enoten za vse podjetje,
ugotavljanje in delitev osebnih dohodkov pa sta
bila prepu{~ena enotam. Enote so imele vsaka
svoj svet, na katerem so sklepali o lastni
dejavnosti in dajali skupne predloge delavskemu
svetu podjetja glede splo{nih zadev celotnega
podjetja. V okviru svojega podro~ja so odlo~ali
sveti enot sami. Poleg delavskega sveta podjetja
je deloval tudi upravni odbor, ki je imel 9
~lanov, obema pa so pomagale {e razne komi-
sije, ki so pripravljale gradivo za delavski svet.
Na skupne slu`be so bila prenesena nekatera
dela, ki jih je bilo mo~ bolj smotrno in ekono-
mi~no izvajati.

1966 Prevoz transformatorja je bil zahteven in od-
govoren – Arhiv: Drago Papler



Centralni obrati Distributivne enote Kranj na Primskovem pri
Kranju

Elektro Kranj, Distributivna enota Kranj,
biv{e podjetje Elektro Kranj je `e od
osvoboditve dalje `elelo zgraditi za svoje
potrebe centralne obrate DEK na pod-
ro~ju Kranja. Dosedanji prostori so bili na
razli~nih mestih v Kranju ter v neustrez-
nih in ve~krat zelo neprimernih pogojih.
V komunalni coni na Primskovem v Kra-
nju je leta 1967 stekla gradnja centralnih
obratov s prostori za skladi{~a, delovne
skupine s pripadajo~imi priro~nimi delav-
nicami, prostori za obratno in terensko
vodstvo, prostori za skladi{~enje transfor-
matorjev, ve~je opreme materiala ter
gara`e.

V zgrajeno upravno stavbo se je leta 1967 vselilo tehni~no-operativno
osebje DEK in prostore v neboti~niku prepustilo Upravi podjetja Elektro
Kranj. Na Primskovem so bili urejeni skupni prostori za centralno skla-
di{~no poslovanje, ki je zdru`ila prej tri decentralizirane skladi{~ne slu`be
na terenu v Kranju, v [kofji Loki in Tr`i~u.

Prvi cevni agregat

V Elektrarni Sava Kranj so zgradili prvo
cevno turbino v takratni dr`avi Jugoslaviji,
z mo~jo 505 kW, ki je bila skupaj z
generatorjem potopljena v vodni tok.
Turbina je bila propelerskega tipa in se je
prvi~ zavrtela 30. avgusta 1967, v redno
obratovanje je {la 29. januarja 1968,
tehni~ni prevzem pa je bil opravljen 10.
decembra 1968. Ta agregat je bil primer
za gradnjo cenenih elektrarn, ker je bila
konstrukcija sorazmerno preprosta.
Izku{nje cevne turbine so slu`ile izgradnji
nadaljnim podobnim konstrukcijam. Ob
tem je zanimivo, da je bil ves proces plod
doma~ega znanja in misli.
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1967 Zgradba uprave Distributivne enote Kranj –
Arhiv: Drago Papler



Obratovalni energetski center na Zlatem polju

Leta 1968 je bil zgrajen obratovalni energetski center na Zlatem polju v
Kranju. Prva daljinsko upravljana postaja na Gorenjskem je bila RTP
Naklo iz RTP Kle~e, ki pa se je leta 1969
vklju~ila tudi kot prva daljinsko uprav-
ljana postaja v na novo zgrajen distribu-
cijski center vodenja ob sodelovanju
Savskih elektrarn in distribucije Gorenj-
ske.
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1968 Obratovalni energetski center Zlato polje –
Foto: Drago Papler

1969 Nedeljski remont naprav ob-
rata Tr`i~; na sliki v ospredju tr`i{ki
obratovodja Albin Nov{ak, na{ naj-
bolj{i predvojni smu~arski skakalec
z najdalj{im skokom 103 metre z
dotikom (Planica 1941) – Arhiv Jo-
`e Papler
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Normativna dejavnost
v Kranju, 1970

XV. ustavni amandma in nekateri
zvezni zakoni so prinesli precej
sprememb, s katerimi je bilo
treba uskladiti samoupravne akte
delovnih organizacij. Rok za te
spremembe je potekel v ve~ini
primerov 31. decembra 1969.
Podjetje Elektro Kranj se je tega

roka dr`alo in je delavski svet
podjetja na celodnevnem zase-
danju 17. decembra 1969 sprejel
spremembe, dopolnitve oziroma
nove normativne ureditve enain-
dvajsetih samoupravnih aktov,
potem ko je bil prej opravljen
predpisan postopek od upravnega
odbora, odborov in komisij
delavskega sveta, svetov enot in
zborov delavcev. Dne 19. janu-
arja 1970 so bile `e po novih

predpisih izvedene volitve delav-
skega sveta, nakar je bil na prvi
seji izvoljen {e 7-~lanski poslovni
odbor, katerega predsednik je
postal podro~ni nadzornik [kofje
Loke Franc Luskovec. Za pred-
sednika delavskega sveta pa je bil
soglasno izvoljen Janez
Ga{per{i~, referent za tehni~no
dokumentacijo pri upravi
podjetja.

1970 Ob 25-letnici nova
RTP Bled 35/10 kV; gla-
silo Elektrogospodarstvo,
{t. 6-7, junij-julij 1970



Nove naprave v razvijajo~ih se turisti~nih centrih

Na za~etku sedemdesetih let je bila na Gorenjskem vedno ve~ja poraba
elektri~ne energije. Pove~anje odjema so povzro~ali: {iritev stanovanjskih
gradenj, hotelski odjem in odjem lesne industrije. Nastale so razli~ne
motnje na Bledu. Re{itev je bila v izgradnji nove RTP Bled 35/10 kV z
mo~jo 2 x 4 MVA, ki je bila vkju~ena v daljnovod RTP Radovljica – RTP
Bitnje (Bohinj) in kasneje s tretjim daljnovodom povezana {e neposredno s
HE Moste. Sve~ana otvoritev je bila 23. maja 1970. Za potrebe zimsko
{portnega in turisti~nega centra Kranjske gore je bil zgrajen 35 kV
daljnovod Jesenice – Kranjska gora v zgornjo savsko dolino. Zaradi
pove~evanja obratov podjetja Alples v ^e{njici in zatem podjetij Iskra ter
Niko v @eleznikih je bilo napajanje Sel{ke doline urejeno z izgradnjo 35
kV daljnovoda [kofja Loka – @elezniki, ki je bil zgrajen leta 1970,
vklju~en v obratovanje pa ob ob~inskem prazniku [kofje Loke 9. januarja
1971.
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1971 Nov 35 kV daljnovod v Sel-
{ki dolini; glasilo Elektrogospodar-
stvo {t. 1, januar 1971, str. 9



Zdru`eno podjetje za distribucijo elektri~ne energije Slovenije
– DES

Spremembe in dopolnitve statuta delavskega sveta Elektro Kranj, Kranj z
dne 11. decembra 1970, ki so stopile v veljavo 1. januarja 1971, so funk-
cijo upravnega odbora prenesle na funkcijo poslovnega odbora. Delavski
svet organizacije Elektro Kranj, Kranj je 26. aprila 1972 sprejel spremembe
statuta in se spojil v Zdru`eno podjetje za distribucijo elektri~ne energije
Slovenije z dne 1. julija 1971.
Septembra 1971 je za~elo poslovati Zdru`eno podjetje za distribucijo
elektri~ne energije v Sloveniji – DES, v katerega se je zdru`ilo vseh pet
distribucijskih podjetij. Ta sprememba v organiziranju elektrodistribucije
Slovenije je bila prvi~ opravljena s svobodnim odlo~anjem vseh delavcev
v elektrodistribuciji z referendumom. Vse prej{nje reorganizacije elektro-
distribucije so predpisali organi dru`benopoliti~nih skupnosti, delavci
elektrodistribucije pa niso imeli pravice odlo~anja o svojem samouprav-
nem organiziranju.
Z ustanovitvijo Zdru`enega podjetja za distribucijo elektri~ne energije
Slovenije pa je prenehalo poslovati Poslovno zdru`enje za distribucijo
elektri~ne energije v Sloveniji, ki je namesto biv{ega strokovnega zdru-
`enja vrsto let zdru`evalo podjetja elektrodistribucije v zadevah, ki so bile
skupnega pomena. Oblika zdru`enega podjetja je bila zelo blaga pove-
zava in je tudi po tej reorganizaciji samostojnost elektrodistribucijskih
podjetij v sestavi zdru`enega podjetja ostala neokrnjena. 1. januarja 1972
je bila v praksi uveljavljena sprememba naziva: Zdru`eno podjetje za
distribucijo elektri~ne energije Slovenije, Elektro Kranj.
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110 kV prenosna napetost z direktno transformacijo

Po devetih letih je potekalo posvetovanje o tehni~nih problemih distri-
bucije Slovenije v Portoro`u od 9. do 12. maja 1972, ki ga je organiziralo
novo Zdru`eno podjetje za distribucijo elektri~ne energije Slovenije.
Posvetovanje je bilo razdeljeno na {est tematskih skupin: energetika in
investicije, izpopolnjevanje obratovanja, varstvo pri delu, standardizacija
in tipizacija, telekomunikacije in avtomatizacija, dobava in prodaja
elektri~ne energije. Zaklju~ki: za kon~no obdobje na~rtovanja omre`ij se
za vsa omre`ja izven mest predvideva stopnjevanje napetosti 110/20/0,4
kV, pri ~emer naj se v omre`jih s prete`no 10 kV omre`jem izdelajo
programi dolgoro~nega prehoda s srednje napetosti 10 kV na 20 kV.
Naprave kot so transformatorji, daljnovodi, kablovodi ter izolacija v
transformatorskih postajah in RTP, namenjene za napajanje omre`ij izven
ve~jih mest, pa se takoj izdelajo za nazivno napetost 20 kV. Nadaljuje se s
{tudijo morebitnega prehoda na 20 kV tudi za ve~ja mesta Ljubljana,
Maribor, Celje in Kranj.
Za povezavo nove postaje RTP Labore 110/10 kV je bil z daljnovodom 2 x
110 kV Kle~e – Naklo zgrajen 1,6 kilometra dolg dvojni daljnovod 110 kV
od Labor do Bitenj s sedmimi jeklenimi stebri, hkrati pa je bil za nadaljnjo
povezavo zgrajen {e dvojni daljnovod Labore – Primskovo, kjer je kranjski
obro~ kasneje leta 1979 dopolnila {e tretja kranjska RTP Primskovo.
Zaradi mo~ne industrije in visoke gostote naseljenosti se je na nekaterih
obmo~jih `e v sedemdesetih letih pokazala potreba po vi{ji prenosni
napetosti – 110 kV, ki se je za~ela vpeljevati v vsej Sloveniji in tudi na
Gorenjskem. Januarja 1973 je bila zaklju~ena prva etapa gradnje RTP
110/10 kV Labore, ki je bila prvi 110 kV objekt in pomeni pomemben

tehnolo{ki mejnik v 30-letni prizmi ~asa.
S {tudijami je bilo ugotovljeno, da je
najprimernej{i napetostni nivo 110 kV z
direktno transformacijo 110/20 kV in
110/10 kV. Ta napetost se je za~ela vpe-
ljevati v celotni Sloveniji, na Gorenjskem
pa je bil spet prvi tak objekt razdelilna
transformatorska postaja Labore 110/10 kV.
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1972 Jamborski daljnovod; motiv iz ciklusa Im-
presije sopotij, posnet septembra 2003 – Foto: Drago
Papler



Ekonomi~nost obratovanja je kazala na to,
da je bila za konico preko 15 MW `e
upravi~ena gradnja transformacije 110/10
kV z enotami po 20 MVA.
V januarju 1973 je bila zaklju~ena prva
etapa gradnje RTP 110/10 kV Labore, ki je
obsegala: 110 kV daljnovod iz Kle~, 110
kV daljnovod iz Naklega, 110 kV merilno
polje, transformatorsko polje, ureditev pla-
toja z ozemljitvijo, ograjo, priklju~ke na
cesto, gradbeni del stikali{~a, prestavitev
obstoje~ega 35 kV daljnovoda, ureditev 10
kV kabelske povezave z obstoje~im stika-
li{~em in 10 kV celico. 28. januarja 1973
je transformator 110/10 kV, 20 MVA
prevzel obte`bo namesto transformatorjev
35/10 kV, 2 x 8 MVA.

Zdru`eno podjetje za distribucijo elektri~ne energije Slovenije
– DES, OZD Elektro Kranj

Z ustavnimi amandmaji SFRJ je bila predpisana nova oblika organiziranja
delavcev v zdru`enem delu, in sicer temeljna organizacija zdru`enega
dela. Delavci v delu podjetja so dobili pravico (a pozneje tudi dol`nost),
da ustanovijo ta del kot temeljno organizacijo zdru`enega dela, ki je
namesto dosedanjega podjetja postala osnovna celica gospodarjenja in
poslovanja. Na podlagi ustavnih amandmajev je bil leta 1973 izdan zakon
o konstituiranju organizacij zdru`enega dela in njihovem vpisu v sodni
register. 1. novembra 1973 je bila registrirana Organizacija zdru`enega
dela za distribucijo elektri~ne energije Slovenije Elektro Kranj. V praksi se
je uporabljal nov naziv: Zdru`eno podjetje za distribucijo elektri~ne
energije Slovenije – DES, OZD Elektro Kranj.

[tiri temeljne organizacije zdru`enega dela

V skladu z Zakonom o elektrogospodarstvu je urejanje dejavnosti iz
zvezne pre{lo v republi{ko pristojnost, elektrogospodarska dejavnost pa je
bila kot edina dejavnost na podro~ju energetike progla{ena za dejavnost
posebnega dru`benega pomena. Vse to je imelo za posledico popolnoma
novo urejanje zadev elektrogospodarstva tudi na ravni samoupravnih
interesnih skupnosti elektrogospodarstva. Proizvodnjo, prenos in distribu-
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1973 RTP Labore 110/10 kV, prvi
110 kV objekt gorenjske elektro-
distribucije – Foto: Drago Papler



cijo elektri~ne energije so opravljali de-
lavci v TOZD, v Skupnosti TOZD, v
delovni organizaciji in sestavljeni organi-
zaciji zdru`enega dela.
Popolna reorganizacija podjetij je bila
razpisana v novi ustavi leta 1974 in v
zakonu o zdru`enem delu. Zakon o kon-
stituiranju organizacij zdru`enega dela je
predvideval tudi nove oblike organizacij
zdru`enega dela in zdru`evanje dela in
sredstev v zdru`ena podjetja in v
skupnost temeljnih organizacij kot ~etrte
oblike organizacije zdru`enega dela.
V tem obdobju so delavci za~eli orga-
nizirati temeljne organizacije zdru`enega
dela, ki so bile nadaljevanje predhodnih
Distributivnih enot: TOZD Elektro Kranj,
TOZD Elektro @irovnica, TOZD Elektro
Sava. Iz skupne organizirane oblike teh-
ni~nih in splo{nih skupin dejavnosti –

Prenos, transformacije, skupne slu`be Kranj je nastala nova TOZD Elektro
razvod in transformacija Gorenjske.
Namre~, na Gorenjskem je nastala posebnost, da se je manj{a skupina
delavcev na lokaciji Distribucijskega centra vodenja na Zlatem polju
organizirala in sprejela samoupravne akte in ustanovila tudi ~etrto
organizacijsko zaokro`eno enoto: TOZD Elektro razvod in transformacija
Gorenjske Kranj.

DES – Podjetje za distribucijo elektri~ne energije Slovenije
zdru`enih TOZD-ov

Marca 1974 je bila ustanovljena delovna organizacija DES – Podjetje za
distribucijo elektri~ne energije Slovenije s sede`em v Ljubljani, v katero se
je zdru`ilo 26 TOZD-ov (z Gorenjske Elektro Kranj, Elektro @irovnica,
Elektro Sava in Elektro razvod in transformacija Gorenjska), in sicer 21 s
podro~ja elektrodistribucije in 5 s podro~ja stranskih dejavnosti. Tako je
bilo z ustanovitvijo te republi{ke delovne organizacije za elektrodistri-
bucijo ukinjeno Zdru`eno podjetje za distribucijo elektri~ne energije.
[estindvajset temeljnih organizacij je ustanovilo delovno skupnost te
delovne organizacije za zadeve skupnega pomena s samoupravnim
sporazumom o zdru`evanju v Podjetje za distribucijo elektri~ne energije
Slovenije. Na posamezna dolo~ila tega sporazuma je dal izvr{ni svet SRS
svoje soglasje v skladu z Zakonom o elektrogospodarstvu septembra 1974.

54

40 let

1974 Sinopti~na plo{~a visokonapetostnega om-
re`ja Gorenjske v Distribucijskem centru vodenja
Elektra Gorenjska – Foto: Drago Papler



Po izvedenih referendumih v temeljnih
organizacijah in delovni organizaciji se je
DES – Podjetje za distribucijo elektri~ne
energije Slovenije skupaj z drugimi de-
lovnimi organizacijami elektrogospodar-
stva zdru`il 31. julija 1974 v sestavljeno
organizacijo zdru`enega dela elektrogos-
podarstva Slovenije s sede`em v Maribo-
ru. Za opravljanje del, ki so bila skupnega
pomena za delovne organizacije v SOZD
Elektrogospodarstva Slovenije, je bila s
sporazumom o zdru`itvi v SOZD obli-
kovana delovna skupnost SOZD.

Registracija {tirih TOZD-ov na Gorenjskem

Vseh 26 TOZD Podjetja za distribucijo elektri~ne energije Slovenije – DES
je bilo registriranih 13. marca 1975, z obmo~ja Gorenjske pa naslednje:
TOZD Elektro Kranj, TOZD Elektro @irovnica, TOZD Elektro Sava Kranj in
TOZD Elektro razvod in transformacija Gorenjske Kranj. Registracija
TOZD in Skupnosti TOZD bi morala biti hkrati, ker sicer ne bi mogli po
novem poslovati.

Skupnost TOZD preskrbovalnega obmo~ja Kranj Elektro Go-
renjska

Naslednja faza je bilo ustanavljanje Skupnosti TOZD petih preskrbovalnih
obmo~ij, in sicer v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru in Novi Gorici.
Zataknilo se je pri organiziranju Skupnosti TOZD, ker TOZD Elektro
@irovnica ni v roku podpisala samoupravnega sporazuma o zdru`evanju
TOZD v OZP, po 30. juniju 1974 pa je pristojnost za vpis v gospodarskem
registru TOZD pre{la na Zdru`eno podjetje za distribucijo elektri~ne
energije Slovenije. Konec leta 1974 so skupne slu`be podale predlog za
registracijo Skupnosti TOZD PO Elektro Gorenjska. Medtem ko so TOZD-i
za`iveli pa niso bile registrirane skupnosti posameznega preskrbovalnega
obmo~ja in so tako {e obstajali OZP-ji, ker ob registraciji TOZD niso bili
izbrisani. V procesu ustanavljanja Skupnosti TOZD v Sloveniji je bila
Gorenjska med zadnjimi. Kon~no je 4. septembra 1975 Registrsko sodi{~e
v Ljubljani izdalo sklep o registraciji Elektra Gorenjska, skupnosti temelj-
nih organizacij zdru`enega dela preskrbovalnega obmo~ja Kranj, Cesta
JLA 6 n.sol.o., zaradi prakti~nosti najbolj uporabljano pa skraj{ano ime
Elektro Gorenjska, Kranj, n.sol.o. S tem je bilo kon~ano obdobje pravne
negotovosti in srame`ljivega skrivanja pod imenom OZP Elektro Kranj, ko
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1975 Preureditev razdelilne postaje HE Cerklje –
Foto: Drago Papler



Zdru`enega podjetja `e nekaj ~asa ni bilo ve~. S tem je bilo tudi kon~ano
dolgotrajno sporazumevanje med TOZD o vsebini Samoupravnega spo-
razuma o zdru`evanju TOZD v Skupnost TOZD.
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Organizacijske oblike
so se tako pogosto
spreminjale, da je bila
dopisna glava sestav-
ljena iz predtiska in
dodanih novih nazi-
vov.

1976 Postavljanje droga – Foto:
Drago Papler

Reelekcija v skupnih slu`bah Skupnosti TOZD PO Kranj

Januarja 1977 je vodjem slu`b Skupnosti TOZD
potekla 4-letna mandatna doba in so bila ta delovna
mesta razpisana. Na razpis so se prijavili dosedanji
vodje slu`b. Delavski svet SSST, ki je bil za izbiro
pristojen, je sprejel sklep, da se za vodjo finan~ne
slu`be izbere Staneta Sor~ana, za vodjo splo{ne slu`-
be Lada Lo~ni{karja, dipl. iur., za v.d. vodje slu`be
obratovanja in energetike Bogomirja Gr~arja in v.d.

vodje konzumne slu`be Ivana Bernika. Slednja sta
bila izbrana za v.d. vodji slu`b zaradi pobude
dru`benega pravobranilca samoupravljanja, ker so
bile po Samoupravnem sporazumu o zdru`evanju
TOZD v Skupnost TOZD predvidene med pogoji
za zasedbo tri alternativne izobrazbe, kar je bilo v
nasprotju s 5. ~lenom Zakona o medsebojnih
razmerjih delavcev v zdru`enem delu.



Zunanjetrgovinska registracija Elektra Gorenj-
ska

V sodni register organizacij zdru`enega dela re-
gistrskega sodi{~a v Ljubljani je bila leta 1977 pri
Skupnosti TOZD Elektro Gorenjska vpisana dejavnost
za zunanjetrgovinsko poslovanje: »Izvoz in uvoz
elektri~ne energije«. To je bila edina Skupnost v slo-
venski distribuciji, registrirana za zunanjetrgovinsko
poslovanje.

1977 Stikalne manipulacije
s progovnim stikalom – vklop

ali izklop 20 kV daljnovoda Teneti{e;
na sliki Matja` Kotnik iz nadzorni{tva

Visoko – Foto: Drago Papler

Uresni~evanje srednjero~nega razvojnega programa 1976 –
1980

Elektro Gorenjska je izdelala srednjero~ni program razvoja elektroener-
getskih objektov na Gorenjskem za obdobje 1976 – 1980 in predvidela
porast potro{nje elektri~ne energije in maksimalnih urnih obremenitev.
Program gradnje je predvideval med drugim tudi kasnej{o gradnjo
razdelilnih transformatorskih postaj: RTP @elezniki 110/20 kV v prvi fazi
35/10 kV, RTP [kofja Loka – rekonstrukcija 35/10 kV, RTP [kofja Loka
110/20/10 kV, RTP Primskovo 110/20/10 kV, RTP Tr`i~ 110/20 kV, RTP
Visoko 110/20 kV, RTP Radovljica 110/20 kV, RTP Jesenice II 110/20 kV,
rekonstrukcija stikali{~a HE RTP Medvode, HE Soteska 0,4/20 kV.
RTP Labore 110/10 kV je leta 1978 v drugi etapi z raz{iritvijo s tretjim
transformatorjem mo~i 20 MVA, sledila zahtevam razvoja industrije in s
tem pove~anju elektri~ne
energije na desnem bregu
Save v Kranju.
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1978 Raz{iritev RTP Labore 110/10
kV – II. etapa s tretjim transfor-
matorjem – Foto: Drago Papler



V I. etapi izgradnje RTP Primskovo leta
1978 je bila zgrajena stavba, 20 kV, 10
kV stikali{~e. RTP je obratovala kot
RP-razklopi{~e, ki je bilo napajano iz
RTP Labore in RTP Zlato polje. RTP
Primskovo je pomembna, ker je ob~utno
razbremenila ostale kranjske razdelilne
transformatorske postaje in je pomembna
za napajanje novega naselja na Planini.
Novo investicijo so si ~lani kolektiva
ogledali `e ob dnevu samoupravljalcev
26. maja 1979, uradna slovesnost pa je
bila ob kranjskem ob~inskem prazniku 1.
avgusta 1979, ko jo je odprl predsednik
izvr{nega sveta ob~ine Kranj Drago [tefe.

Prizadevanja za regijsko delovno organizacijo

Po dolgotrajnih razpravah o organiziranosti novih oblik delovnih organi-
zacij so se na Gorenjskem odlo~ili, da ustanovijo regijsko zaokro`eno
delovno organizacijo. Iz Podjetja DES so se izlo~ile {tiri temeljne organi-
zacije in ustanovile novo delovno organizacijo za distribucijo in proiz-
vodnjo elektri~ne energije Elektro Gorenjska s sede`em v Kranju.
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1979 RTP Primskovo je omogo~ila bolj{o oskrbo z
elektri~no energijo v smeri proti Letali{~u Brnik, Cer-
kljam in Krvavcu ter stanovanjskemu kompleksu
Planina – Foto: Drago Papler

DES v organizacijskem pomenu skozi ~as 1945 – 1981
DES se je kot kratica uporabljala skozi obdobja za razli~ne pomenske okraj{ave pri organiziranju elektro-
gospodarskih in predvsem distribucijskih organizacij.

– Podjetje Dr`avne elektrarne Slovenije DES (od leta 1945)

– DES – direkcija za ljubljansko okro`je (od leta 1948)

– Podjetje za razdeljevanje elektri~ne energije – DES (od leta 1949)

– Strokovno zdru`enje za distribucijo elektri~ne energije – DES (od leta 1958)

– Poslovno zdru`enje DES (od leta 1961)

– Poslovno zdru`enje podjetij za distribucijo elektri~ne energije v Sloveniji DES (od leta 1965)

– Zdru`eno podjetje za distribucijo elektri~ne energije Slovenije – DES (od leta 1971 do ustanovitve
petih distribucijskih delovnih organizacij; DES je bil ukinjen leta 1981)



Delovna organizacija

Elektro Gorenjska, n.sub.o.

13. avgusta 1979 je Temeljno sodi{~e v Kranju vpisalo v sodni register
novo delovno organizacijo z imenom Elektro Gorenjska, delovna organi-
zacija za distribucijo in proizvodnjo elektri~ne energije, n.sub.o., Kranj,
Cesta JLA 6. S tem imenom je za`ivela in poslovala, kon~ana so bila
dolgotrajna prizadevanja kot rezultat samoupravnih odlo~itev. Prehojena
pot je bila dolgotrajna in naporna, saj je bilo treba usklajevati razli~ne
interese, hotenja in trenja.
Gorenjci so izbrali svojo pot, ko so se gorenjske TOZD izlo~ile iz Podjetja
DES. Ostali del slovenske distribucije je ubral drugo pot in si prizadeval
ustanoviti regionalne delovne organizacije po poti reorganizacije DES,
vendar se je situacija zapletla, ker niso vse TOZD (TOZD Elektro Kr{ko in
TOZD Elektro Koper) sprejele predlaganih sprememb samoupravnega
sporazuma o reorganizaciji DES-a in je bila s tem onemogo~ena reorga-
nizacija tudi ostalim. Delovno organizacijo Elektro Gorenjska so po
ureditvi formalnosti ~akale nove naloge z vsebinsko preobrazbo, razprave
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in odlo~itve o organizaciji Delovne skupnosti skupnih slu`b, razpis za
novega direktorja delovne organizacije in razpisi za vodje slu`b.
Nova delovna organizacija Elektro Gorenjska se je nadalje samostojno
vklju~ila v SOZD Elektrogospodarstvo Slovenije kot sestavni del elektro-
energetskega sistema Slovenije in JUGEL. Takrat se niso zavedali va`nosti
trenutka, uporne in smele odlo~itve, ki je za vsa naslednja obdobja Elektru
Gorenjska zagotovila organizacijsko samostojnost!
19. septembra 1979 so bile s sklepom registrskega sodi{~a v Ljubljani
izbrisane iz sestava DES vse 4 gorenjske TOZD, tega dne je prenehala z
izbrisom tudi Skupnost TOZD PO Elektro Gorenjska.

Posvet z novoimenovanim direktorjem Dragom [tefetom

8. novembra 1979 je bil na pobudo direktorjev TOZD DO Elektro
Gorenjska in v dogovoru z novoimenovanim direktorjem DO tov. Dragom
[tefetom sklican posvet o aktualnih vpra{anjih o organiziranosti in

nadaljnjem samouprav-
nem in ekonomsko-teh-
ni~nem razvoju nove
delovne organizacije.
Pred obravnavo dnev-
nega reda je vse navzo~e
pozdravil novoimeno-
vani direktor Drago
[tefe in se delegatom
delavskega sveta, pred-
sedniku in ~lanom
razpisne komisije ter
dru`benopoliti~nim or-
ganizacijam zahvalil za
zaupanje, ki mu je bilo
izkazano z imenova-
njem za poslovodnega
organa delovne organi-
zacije. Poudaril je, da je
to zanj predvsem napo-
tilo na delovne dol-
`nosti, ki so v interesu
vseh delavcev, zdru-
`enih v TOZD in
delovno skupnost in da
bo najbolj odgovorno,
strokovno in samo-

60

40 let



upravno izvajal tiste naloge, ki bodo po samoupravni poti dogovorjene na
samoupravnih organih. Vse obveznosti, ki jih bo imel na svojih delovnih
podro~jih, pa bo izvajal ~im bolje in ~im hitreje. Verjetno so tudi vse
TOZD zdru`ile svoje interese v delovno organizacijo zato, da bi zdru`eno
dosegali maksimalne uspehe, tako v osnovni dejavnosti, kot v
pridobivanju dohodka. Vse to bomo lahko dosegli tudi z med~love{kimi
odnosi na podlagi zaupanja in samoupravnega dogovarjanja.
V.d. direktor delovne organizacije Bogomir Gr~ar je uvodoma prikazal
organiziranost celotne elektrodistribucije, tako na podro~ju proizvodnje,
distribucije in prenosa. Povedal je, da so do sedaj `e potekale razne
reorganizacije. V svojem poro~ilu je tudi prikazal povezanost na{e
organizacije do DES in EGS. Pri sedanji reorganizaciji je bila na{a
organizacija zelo uspe{na, saj je bila prva v Sloveniji, ki je bila registrirana
kot delovna organizacija.
Potrebno je stremeti, da bi delovna organizacija ~im hitreje za`ivela kot
celota in dobro ekonomsko, tehnolo{ko in gospodarno poslovala. TOZD
in delovna skupnost se morajo dobro organizirati in medsebojno
sodelovati kot enakovredni partnerji. Odnosi med TOZD in delovno
skupnostjo ne smejo biti prora~unski, ampak morajo sodelovati na
svobodni menjavi dela. Delovna organizacija si mora prizadevati, da
najde pot do skupnega planiranja, gospodarjenja in sodelovanja. Ker pa
vsi stremimo, da bi bila delovna skupnost dobro organizirana, naj tudi
TOZD povedo, kak{no delovno skupnost `elijo oziroma katere naloge in
dela `elijo zdru`evati. Direktor TOZD Elektro Kranj Ivo Rakovec,
dipl.el.ing., je povedal, da so TOZD kadrovsko sestavljene le iz tehni{kega
kadra in niso ve~ sposobne zadostiti vsem zahtevam in nalogam, ki jih
dru`ba, predvsem pa zakonodaja od njih pri~akuje. To je predvsem
podro~je planiranja in zapleteni sistem dohodkovnih odnosov v elektro-
gospodarstvu. Te`ave imajo z odjemalci in in{pekcijskimi slu`bami. Prav
tako so tudi vedno bolj zahtevni delavci, ki zdru`ujejo delo v TOZD in v
primerih nezadovoljstva i{~ejo svoje pravice na sodi{~u zdru`enega dela.
Direktor TOZD Elektro @irovnica Janez P{enica, dipl.el.ing., je prikazal
problematiko organiziranosti celotnega elektrogospodarstva, predvsem
organiziranje TOZD do EGS. Izrazil je `eljo, da TOZD {e naprej `elijo
sodelovanja oziroma povezanosti preko DES, ker bi le tako lahko
uveljavljali pravice distribucije v okviru Slovenije. Nakazal je tudi
problem razre{itve in obstoja ERTGK. V smernicah plana razvoja za
srednjero~no obdobje 1981–85 pa TOZD Elektro @irovnica ugotavlja, da
bi se morala stranska dejavnost v TOZD {e naprej razvijati v nezmanj{ani
obliki, ker v nasprotnem primeru nastopi vpra{anje odve~ne sile, kakor
tudi problem pridobivanja dohodka. Direktor TOZD Elektro Sava Kranj
Vladimir Premrou, dipl.el.ing., je izrazil bojazen, da je delovna skupnost
kadrovsko zelo oslabela in ni ve~ sposobna opravljati vseh nalog. Ne
deluje informacijski sistem, postopek informiranja je nepravilen. TOZD
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neposredno prejemajo ves material, tako od interesnih skupnosti, kakor
tudi EGS. Pri tem pa so postavljene pred dejstvo, da same pre{tudirajo
material in podajajo predloge delavcem brez predhodno dobro strokovno
pregledanega materiala in podanih primerjav in predlogov. To pomeni, da
se delo podvaja po TOZD, namesto da bi to opravile strokovne slu`be na
delovni skupnosti. Potrebno bi bilo okrepiti in a`urirati razvoj kot celoto
predvsem zaradi odnosov delovne organizacije do EGS.
Drago [tefe je povedal, da bomo v bodo~e zaradi ekonomske situacije
prisiljeni zdru`iti vse napore za uspe{no nadaljnje delo organizacije. V
planskem obdobju 1981-85 pa bo interes delovne organizacije in vsake
TOZD dobro gospodarjenje in to bomo morali postaviti v ospredje
samoupravnim procesom. Vizija delovne organizacije bo s planiranjem
usmerjena v maksimalno pridobivanje prihodka. Ta pa naj tudi temelji na
razvoju, na med~love{kih odnosih in finan~ni politiki. Vse te elemente je
potrebno postaviti v pravo organizacijsko strukturo. To pa bo dose`eno s
pravilno kadrovsko politiko in pravilno izbiro vodstvenega kadra, saj nov
~as zahteva nov tip vodstvenega kadra. Vsak delavec mora svoje delo
opravljati strokovno in odgovorno. Dogovoriti se bo treba, kje se bodo
posamezne naloge najbolj racionalno opravljale, ali na delovni orga-
nizaciji ali na TOZD. Pri vsem tem je tudi problem razvoja v {ir{em
pomenu, kjer je tudi vklju~eno uvajanje nove tehnologije in pretoka
informacij. Ni~ manj ni pomemben razvoj plansko analitske slu`be, ki bo
morala strokovno delati in dajati kvalitetne podatke glede na nadaljnji
razvoj dru`beno-ekonomskih odnosov. Izven delovne organizacije pa se
Drago [tefe namerava mo~no anga`irati glede pridobivanja in delitve
dohodka v EGS, za pravilnej{o izdelavo normativov za pridobivanje do-
hodka ter za objektivne cene elektri~ne energije, kakor tudi na pomemb-
nih mestih dru`beno-politi~nih skupnosti. V sami delovni organizaciji pa
predvsem na nere{enih podro~jih kot so: kadrovska politika, vpra{anje
TOZD ERTGK in slu`be obratovanja, ustanovitve TOZD posebnega
dru`benega pomena, plansko analitske slu`be, imenovanja vodje delovne
skupnosti in razporeditve kadra na vseh podro~jih in nivojih. Ker je bil {e
na funkciji predsednika izvr{nega sveta ob~ine Kranj, je dol`nosti
direktorja delovne organizacije Elektro Gorenjska prevzel 1. marca 1980.

Ukinitev ERTGK

TOZD Elektro Razvod in transformacija Gorenjske je bil 31. decembra
1980 z referendumom ukinjen. Ustanovljen je bila leta 1974 z namenom,
da se v tej temeljni organizaciji skupaj vzdr`ujejo elektroenergetske
naprave nivoja 110 kV (takrat je energija nara{~ala, vi{ale so se napetosti)
distribucijskega zna~aja, telekomunikacije, daljinsko upravljanje ter
meritve in relejna za{~ita, enotno za vso Gorenjsko. To naj bi vna{alo
elemente delitve dela znotraj preskrbovalnega obmo~ja Elektra Gorenjska,
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ustanavljali naj bi tudi specializirane ekipe za opravljanje tovrstnih del. O
vpra{anju statusa TOZD ERTGK je bilo v vsem obdobju obstoja mnogo
razprav. Vpra{anje je znova za`ivelo ob nastanku delovne organizacije
Elektro Gorenjska v zvezi z reorganizacijo delovne skupnosti, saj je bilo
prisotno vpra{anje dokon~ne ureditve slu`be obratovanja in energetike. Za
vsak obstoj temeljne organizacije zdru`enega dela so morali biti po
zakonu o zdru`enem delu izpolnjeni trije pogoji, in sicer da je bil TOZD
zaokro`ena celota, njen rezultat se je moral meriti navzven ali v organiza-
ciji, in da lahko delavci uresni~ujejo dru`benoekonomske, samoupravne
pravice in obveznosti. Prva dva pogoja sta bila izpolnjena, medtem ko
tretjega TOZD ERTGK ni mogel zagotoviti, saj je bil po {tevilu zaposlenih
premajhen; imel je le 15 delavcev. Zato je bila podana in 21. novembra
1980 referendumsko izglasovana odlo~itev o pripojitvi TOZD ERTGK s
TOZD Elektro Kranj.
Tako je bilo ob koncu leta 1980 zdru`enih namesto 26 samo 21 temeljnih
organizacij v delovni organizaciji DES. Po gorenjskem zgledu je proces
regijske organiziranosti distribucije nastal z ustanovitvijo {tirih delovnih
organizacij: Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje in Elektro
Primorska.

Predelave srednjenapetostnih naprav z 10 na 20 kV

Na obmo~ju @irovnice so po sprejetju sklepov DES v Portoro`u leta 1972
nove srednjenapetostne naprave gradili za 20 kV napetost, na obmo~ju
Kranja nad vi{jim napetostnim nivojem niso bili navdu{eni in so prakti~no
delali po starem.
Na Gorenjskem so okoli{~ine, kot je razvita industrija ter visok dru`beni in
osebni standard prebivalstva, vplivale na visoko porabo elektri~ne energije
in velike pretoke mo~i.
Delovno organizacijo je absolutna vrednost porabe elektri~ne energije in s
tem tudi koni~na mo~ presenetila. Na dolo~enih obmo~jih je bila
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1980 RTP Radovljica, prvi distri-
bucijski objekt 110/20 kV – Foto:
Drago Papler



elektroenergetska mre`a na nivoju srednje napetosti obremenjena blizu
termi~ne meje ob nastopu letne konice, zato v ve~ini primerov ni bilo
mo`no zagotoviti rezervnega napajanja. Analiza razdelilnega napajanja
mre`e na Gorenjskem je pokazala, da so bili na dosedanjem 10 kV
napetostnem nivoju kriti~ni napetostni padci in da mre`a ni bila sposobna
prena{ati obremenitev ob rezervnih pogojih napajanja, medtem ko so bile
napajalne to~ke RTP in napajalne povezave vi{jega napetostnega nivoja,
takrat {e sposobne prena{ati potrebne mo~i. Za izbolj{anje obratovanja
elektroenergetske mre`e je bil s strokovnimi referati in {tudijami dokazan
kot najustreznej{i ukrep prehod z obstoje~ega 10 kV napetostnega nivoja
v razdelilnem omre`ju na 20 kV napetostni nivo. Ekonomsko opravi~ljiv je
bil za celotno elektroenergetsko mre`o Gorenjske, vklju~no s kabelskim
omre`jem v mestu Kranju. Na obmo~ju TOZD Elektro Kranj je poleg 20
kV naprav na cerkljanskem obmo~ju prehod na~rtovan v naslednjem
20-letnem obdobju, je ugotavljal Mitja An`ej, dipl. el. in`., razvojnik elek-
trodistribucijske mre`e.
Elektroenergetska mre`a zgornje Gorenjske, ki jo je upravljal TOZD
Elektro @irovnica, je plan prehodov na 20 kV napetostni nivo od za~etka

osemdesetih let `e realiziral.
Obmo~je Radovljice je po
izgradnji RTP Radovljica
110/20 kV, s transforma-
torjem 20 MVA postopno
pre{lo na 20 kV napetostni
nivo.
RTP Radovljica 110/20 kV
kot prvi gorenjski distribu-
cijski objekt s transformacijo
110/20 kV pomenila prelom-
nico pri napajanju odjemal-
cev z 20 kV napetostjo in
za~etek nove dobe izgradnje
objektov. »Izgradnja nove
RTP Radovljica nas je pri-
silila, da smo izvr{ili prehod
na 20 kV na obmo~ju Ra-
dovljice in to od Krope,
Radovljice, Begunj do @irov-
nice,« je ob dnevu samo-
upravljalcev Elektra Gorenjska
s slavnostnim odprtjem 22.
novembra 1980, dejal direk-
tor TOZD Elektro @irovnica
Janez P{enica.
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Srednjero~ni na~rt Elektra Gorenjska 1981 – 1985

Elektro Gorenjska je prva distributivna delovna organizacija, ki se je
organizirala po poslovnih in ekonomskih izhodi{~ih sindikata elektro-
gospodarstva, slovenskega izvr{nega sveta in komiteja za energetiko. V
srednjero~nem na~rtu 1981 – 1985 je izpostavila kot prioritetno investicijo
na Gorenjskem izgradnjo RTP 400/110 kV Kranj in daljnovoda 400 kV
Ljubljana – Kranj. Zaradi termi~ne preobremenjenosti obstoje~ih 110 kV
daljnovodov je bila situacija `e zelo kriti~na. Pri planiranju lastnih
investicij so se dr`ali na~ela enakomernega razvoja celotnega obmo~ja.
V TOZD-ih so bili kriti~ni do zdru`evanja dolo~enih del in nalog v
delovni skupnosti skupnih slu`b delovne organizacije. Zahtevali so
dosledno in kvalitetno izvr{evanje zastavljenih nalog. Planiranje je teme-
ljilo na dohodkovnih odnosih, tipizaciji elektroenergetskih naprav, uskla-
jenosti tehnologije in kadrovski politiki.

Nov znak delovne organizacije Elektro Gorenjska

Komisija za izbiro znaka delovne organizacije Elektro Gorenjska je izbrala
za nov znak DO Elektro Gorenjska, prispevek pod {ifro »Modul«, katerega
avtor je bil Drago [tefe. Drugo nagrado je dobil znak pod {ifro »78 550
A«, ki ga je izdelal [tefan Franko, tretjo nagrado je dobil prispevek Antona
Hodnika pod {ifro »Zadnji trenutek«. Delovna organizacija Elektro
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Energetska problematika na seji Skup{~ine gorenjskih ob~in

Skup{~ina gorenjskih ob~in je uvrstila v svoj dnevni
red tudi problematiko z oskrbo elektri~ne energije
na Gorenjskem in sicer za obdobje jesen-zima
1980-81 in srednjero~ni plan 1981-85. To je bila
prva tovrstna informacija na tem nivoju in po
mnenju razpravljalcev zelo koristna. V uvodnem
delu razprave je bilo pojasnjeno, da energetskega
problema ni mogo~e obravnavati lo~eno od skupne
energetske situacije v Jugoslaviji in celo do pove-
zave s svetovnim polo`ajem energetike. Gorenjska
nima surovin, razen lesa, zato bo usklajevanje vseh
oblik porabe energije nujno. Gorenjska je v zadnjih
desetih letih postala energetsko najbolj pasivna v
Sloveniji kljub njeni poprej{nji razvitosti. Zato je
nujno potrebno maksimalno anga`iranje pri gradnji
elektroenergetskih objektov, gradnji lastnih virov in
v povezovanju vseh vrst energije. Tako bi bila
elektrarna-toplarna v Kranju za obmo~je mesta `e
danes rentabilna. Za izpeljavo takega programa bi
bilo potrebno najbolj{e sodelovanje vseh prizadetih
in {ir{a dru`benopoliti~na podpora. Ker je finan-

ciranje elektroenergetskih objektov specifi~no, saj
so za to potrebna velika sredstva, v glavnem
sredstva interesne skupnosti elektrogospodarstva, bi
bila potrebna podpora vse dru`benopoliti~ne
skupnosti Gorenjske, da predvidena sredstva ISE
tudi Elektro Gorenjska pridobi za gradnjo objektov
in tudi ustrezno politiko pridobivanja tujih virov za
pravo~asno izgradnjo.

Za normalno preskrbo obmo~ja Gorenjske po letu
1981 je na Gorenjskem nujno potrebno zgraditi
RTP 400/110 kV Kranj s povezovalnim
daljnovodom 2 x 400 kV Kranj – Beri~evo, saj je
gradnja elektroenergetskih objektov najvi{jih
napetosti z energetskega in politi~no-ekonomskega
stali{~a nujno potrebno, zato so se na koncu
razprave dogovorili, da naloge, ki izhajajo iz
zaklju~kov, dolo~neje opredelijo in jih skupaj s
Skup{~ino gorenjskih ob~in po{ljejo na ustrezne
institucije.

Drago Papler
(Glasilo Elektrogospodarstvo, 1, 15. 1. 1981, str. 5)



Gorenjska je vse tri znake odkupila. Prvi je dobil denarno
nagrado 2.000 din, drugi 1.500 din in tretji 1.200 din. Avtor
prvega znaka Drago [tefe je nagrado za svoj prispevek
odstopil osnovni {oli Helene Puhar Kranj. Nov znak DO
Elektro Gorenjska – modul z magnetilno histerezno krivuljo
in {tirimi rde~imi polji dopolnjujeta v levem zgornjem delu
~rka E v desnem spodnjem pa ~rka G, ki ponazarjata
okraj{avo za Elektro Gorenjska – se je za~el uporabljati v
letu 1981.

1981 Vse razdelilne transformatorske postaje in
delno hidroelektrarne so bile v za~etku osem-
desetih let `e daljinsko nadzorovane in upravljane
iz Distribucijskega centra vodenja na Zlatem polju.
Vzporedno je bil zgrajen sistem telekomunika-
cijskih zvez in to predvsem usmerjevalnih radijskih
zvez, radialnega UKV omre`ja ter kabelskih zvez.
Na fotografiji RTP [kofja Loka v motivu: Prispodo-
ba, ciklus Impresije sopotij – Foto: Drago Papler

Delovna skupnost skupnih slu`b Elektra Gorenjska

Na nivoju delovne organizacije Elektro Gorenjska je bila s 1. januarjem
1982 organizirana Delovna skupnost skupnih slu`b. Do njenega obliko-
vanja so bili v TOZD kriti~ni. Kon~no je prevladalo mnenje, da je treba
dolo~ena dela in naloge zdru`evati v delovni skupnosti skupnih slu`b
delovne organizacije. Temeljne organizacije so imele mo`nost za zahtevo
po doslednem in kvalitetnem izvr{evanju zastavljenih nalog. Prakti~no je
to pomenilo, da je TOZD posredno dobil nazaj sredstva, ki jih je zdru`il v
delovno skupnost. Namre~, v procesu planiranja je bila ena pomembnih
postavk plana. Delovna skupnost skupnih slu`b je prevzela strate{ko
poslovne in klju~ne koordinativne vloge operativnih temeljnih organizacij
kot nekak{na plju~a nove delovne organizacije.

Samoupravna interesna skupnost za preskrbovalno obmo~je
Kranj

Razprave v skup{~ini samoupravne interesne skupnosti na preskrbovalnem
obmo~ju Elektra Gorenjska, med temeljnimi organizacijami zdru`enega
dela Elektra Gorenjska, pa tudi na drugih ravneh, so leta 1982 pokazale,
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da je za to podro~je smotrno organizirati eno energetsko skupnost, ~eprav
je zakon predvideval mo`nost manj{ih ob~inskih energetskih skupnosti.
Svoja stali{~a so utemeljevali s tem, da je v energetskem smislu preskrbo-
valno obmo~je Gorenjske zaokro`ena tehni~no-tehnolo{ka in nedeljiva
celota: skupno odjemno mesto, enoten center vodenja, najracionalnej{i
na~in prenosa elektri~ne energije ne glede na ob~inske meje. Tudi na~rto-
vanje izgradnje elektroenergetskih objektov je bilo na preskrbovalnem
obmo~ju celovito in vsako delno na~rtovanje bi lahko imelo za posledico
neracionalno rabo razpolo`ljivih investicijskih sredstev za podvajanje
zmogljivosti. Ker je zakon predvideval tudi mo`nost oblikovanja delovne
skupnosti v energetski skupnosti, se ugotovili, da bi se z ve~ skupnostmi
zelo razbohotila administracija, ki bi zopet pove~ala stro{ke.

RTP [kofja Loka 110/20/10 kV in ra~unalni{ko vodenje DIPS
11/300

Dne 8. aprila 1982 je pri~ela s poskusnim obratovanjem RTP 110/20/10
kV [kofja Loka, katere gradnja se je pri~ela oktobra 1979 s prestavitvijo
kablovodov in dveh daljnovodov, ki so potekali preko gradbi{~a. Jeseni
1981 so bila opravljena zaklju~na elektromonta`na dela in daljinsko
upravljanje. Transformatorska postaja je bila v prvi etapi opremljena z
enim transformatorjem 110/10 kV, mo~i 20 MVA, z dvema daljnovodnima
in enim transformatorskim poljem 110 kV. V 20 kV stikali{~u pa je bilo
montirano devet 20 kV celic ter pomo`ne naprave in napeljave. Zgrajen je
bil priklju~ni 2 x 110 kV daljnovod, ki je bil vzankan v daljnovod 110 kV
Kle~e – Cerkno. Zaradi podvajanja {tevila informacij nove RTP 110/20 kV
in stare 35/10 kV, ki jih je bilo treba prena{ati v Distribucujski center
vodenja Zlato polje, so prvi~ uporabili za daljinsko upravljanje kompletne
RTP novo aparaturo DIPS 11/300, ki je pomenila prelomnico na podro~ju
daljinskega upravljanja v Elektru Gorenjska. Telemehanski sistem DIPS
11/300 je bil popolnoma ra~unalni{ko orientiran in je ponudil niz
prednosti pred starim sistemom.
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1982 RTP [kofja Loka 110/20/10
kV – Foto: Drago Papler
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25. junija 1982 je bil z za~et-
kom gradbenih del simboli~ni
za~etek gradnje RTP Kranj
(Okroglo) 400/110 kV; Elektro-
gospodarstvo, {t. 13, 15. 7.
1982, str. 7

Ustanovljena Energetska skupnost
Gorenjske
Z ustanovitvijo Energetske skupnosti Gorenjske 21. junija 1983
je prenehala delovati SIS preskrbovalnega obmo~ja (SISPO)
Elektro Gorenjska, ki je bila kot edina energetska dejavnost `e
samoupravno organizirana. Energetska skupnost Gorenjske je
pokrivala obmo~je petih ob~in: Jesenice, Kranj, Radovljica,
[kofja Loka in Tr`i~. Povezovala je premogovni{tvo, jedrsko
dejavnost, naftno-plinsko dejavnost, elektrogospodarstvo, kot
posebnost na Gorenjskem pa je vklju~evala tudi Gozdno gospo-
darstvo kot dobavitelje drv. Iniciativni odbor za ustanovitev
energetske skupnosti Gorenjske je poldrugo leto pod
predsednikovanjem Janeza P{enice vestno vodil priprave za
ustanovitev, izdelal akcijski program, izdelal samoupravni
sporazum o ustanovitvi energetske skupnosti za Gorenjsko,
pripravil njen statut ter vse potrebno do ustanovne seje

skup{~ine. Z obmo~ja Gorenjske se je v skup{~ini
energetske skupnosti v zboru izvajalcev – dobaviteljev
energije vklju~evalo osem delegatov – izvajalcev s
podro~ja elektrogospodarstva, {tirje s podro~ja
naftno-plinskega gospodarstva, {tirje s podro~ja dobave
trdih goriv in dva delegata s podro~ja gospodinjskega
(butan) plina. V skup{~ini energetske skupnosti so bili
zastopani z 18 delegatskimi mesti. Delovni ljudje in
ob~ani z vseh gorenjskih ob~in pa so se preko svojih
samoupravnih organizacij ter preko krajevnih skupnosti
kot uporabniki vklju~evali v zbor uporabnikov s 25
delegatskimi mesti. V vsaki ob~ini se je oblikovala
konferenca delegacij, ki je delegirala 5 delegatov v zbor
uporabnikov energetske skupnosti. Od 704 podpisnikov v
organizacijah zdru`enega dela in krajevnih skupnostih je
samoupravni sporazum do ustanovne seje skup{~ine
podpisalo 415 organizacij zdru`enega dela in krajevnih
skupnosti, kar je bilo 59 odstotkov, ostali pa so k
podpisovanju pristopili kasneje. Energetska skupnost za
obmo~je ob~in Jesenice, Kranj, Radovljica, [kofja Loka
in Tr`i~ je imela nalogo ugotavljati in usklajevati skupne
potrebe po energiji, sprejemati planske akte in programe
razvoja graditve distribucijskih objektov in skladi{~
energetskih virov. Sprejemala je programe racionalnega
ravnanja z energijo ter dolo~ala na~in in vrstni red
omejevanja dobav energije ter oblikovala smernice za
delo delegatov v energetski skupnosti Slovenije. Direktor
Elektra Gorenjska Drago [tefe je ob zaklju~ku poudaril,
da bo osnovna naloga Energetske skupnosti Gorenjske
izdelava energetske bilance, ki jo doslej {e ni (tudi v
republi{kem smislu), da se bo lahko usklajevala preskrba
in poraba energije ter na~rtovanje potreb za ~im bolj
nemoten razvoj.

Drago Papler
(Elektrogospodarstvo, {t. 17, 1. 10. 1983, str. 6)Stikali{~e RTP Labore 110/10 kV – Foto: Drago Papler



^istilni stroj zamenjal delavce

Re{etk na pretoku vode k turbinam v manj{ih hidroelektrarnah na
Gorenjskem delavci od leta 1983 niso ~istili ve~ ro~no z grabljami, ampak
je to delo opravil poseben stroj. Ta je bil {e posebno dobrodo{el ob
visokih vodah. Stroj za ~i{~enje re{etk so v Elektru Sava izdelali sami.
Najprej so ga naredili za svojo hidroelektrarno Sava Kranj, kasneje pa {e
za druge, ki so jih upravljali. Pri izdelavi so si pomagali s tujo tehni~no
literaturo, sicer pa so stroj razvili po svoji zamisli in na podlagi svojih
izku{enj. Ker se je nova naprava obnesla, so dobili naro~ila tudi za neka-
tere druge manj{e hidroelektrarne po Sloveniji. Najve~jega med enajstimi
~istilnimi stroji so izdelali za hidroelektrarno Glava Zete v ^rni gori.

Skrajno var~evanje z elektriko – redukcije 1983

Oskrba z elektri~no energijo je bila novembra 1983 skrajno zaostrena.
Zaradi okvare so morali ustaviti Nuklearno elektrarno v Kr{kem, vodne
elektrarne so delale s 30 % nazivno mo~jo. Distributerji so morali pose~i
po skrajnem ukrepu – izmenoma so odklapljali posamezna obmo~ja. Na
Gorenjskem so 17. novembra 1983 dopoldne za {est ur izklopili 13 odvo-
dov, porabo so morali reducirati tudi popoldne od 15. do 21. ure.

Redukcije so se nadaljevale v ponedeljek, 5. decembra 1983, zve~er od
19. do 23. ure, ko so izklopili eno od {tirih skupin. Redukcije so namre~
enakomerno porazdelili po vsej Gorenjski, posamezne odvode iz
razdelilnih transformatorskih postaj so razdelili v {tiri skupine, ki so jih
izmenoma odklapljali. Posamezno gospodinjstvo je pri{lo na vrsto vsak
~etrti dan, v primerih, ko je var~evanje
doseglo 10 % zni`anje porabe, pa je bil
izklop kraj{i. V Distribucijskem centru
vodenja Zlato polje v Kranju so bili teh-
ni~no tako opremljeni, da so lahko vsako
uro preverili, ~e je poraba presegla dovo-
ljeno mejo in so sproti ukrepali. Podobno
so preverjali porabo elektri~ne energije v
gorenjskih tovarnah, ki so same sproti
po{iljale poro~ila o porabljeni elektriki.
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1983 Krajevni nadzornik Podbrezij Jo`e Papler ob
odklopu nizkonapetostnih odcepov v jamborski
transformatorski postaji Posavec – Foto: Drago Pap-
ler



Ker se stanje ni izbolj{alo in so bile redukcije potrebne
ves december 1983, je Elektro Gorenjska za bolj{e
informiranje odjemalcev objavila v Gorenjskem glasu
9. decembra 1983 podroben na~rt omejevanja porabe
elektri~ne energije s seznamom krajev po skupinah, ki
so jih izmenoma odklapljali. Redukcije so bile vsak
delavnik od ponedeljka do vklju~no petka od 19. do
23. ure, de`urni po nadzorni{tvih pa so odklapljali
posamezne odvode po transformatorskih postajah in
jih pozno pono~i v enakem vrstnem redu spet postop-
no priklapljali. Z odklapljanji so imeli veliko dela in
skrbi, saj so jih najbolj skrbela pregreta stikala. 23.
decembra 1983 je de`evje napolnilo re~na korita,
elektrarne so delale z ve~jo mo~jo in redukcije so bile
ukinjene. Ostala je prva stopnja omejitev, ki je
zahtevala polovi~no osvetljevanje z javno razsvetlja-
vo, uga{anje reklamnih napisov in dodatno ogrevanje
poslovnih prostorov.

Referendum o zdru`itvi v sestavljeno organizacijo Elektrogo-
spodarstva Slovenije

31. januarja 1984 je bil v vseh temeljnih organizacijah zdru`enega dela
elektrogospodarstva in premogovni{tva izveden referendum o »Spremem-
bah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o zdru`itvi v sestavljeno
organizacijo Elektrogospodarstva Slovenije.« Referendum je v celoti uspel.
Za novo organizacijo je glasovalo prek 17.000 delavcev, ki so zdru`evali
delo v prek 130 temeljnih organizacijah zdru`enega dela v elektrogospo-
darstvu in premogovni{tvu.

Monterji premagali vihar

Orkanski veter, ki je v ~etrtek, 9. februarja 1984, zve~er za~el pihati
preko Gorenjske in Primorske in je divjal tudi v petek, {e celo soboto in
nedeljo, je povzro~il velikansko {kodo. Sredi najhuj{ega vetra so bili
gorenjski elektrodistributerji `e na delu. Njihova prva skrb je bila, da so
elektri~no omre`je toliko usposobili, da bi bila elektrika ponovno
dostopna ob~anom in {e zlasti industriji. Vihar se je v soboto {e bolj
razbesnel, v nedeljo nekoliko umiril in le ob nad~love{kih naporih je
gorenjska industrija v ponedeljek, 13. februarja 1984 zjutraj lahko za~ela
z delom. Ob maksimalnih naporih 21 ekip Elektra Gorenjska in 5 ekip iz
Elektra Ljubljana so odpravili preko 500 defektov na distribucijskih
napravah. Koordinacija dela in anga`iranje {tevila ekip je bilo optimalno,
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Omejitve elektri~ne
energije

Zaradi izpada Nuklearne elektrarne
Kr{ko in nizkih dotokov vode je pri{lo
do pomanjkanja elektri~ne energije v
elektroenergetskem sistemu Slovenije.
Zato je skladno z odlokom o za~asnih
ukrepih za zmanj{anje porabe elektri~ne
energije po ~lenu 2 to~ka 3 – 6 odloka,
kar pomeni, da morajo vsi odjemalci na
distribucijskem omre`ju (tako gospodinj-
stva kot tudi delovne organizacije
zmanj{ati porabo za 10 %). V primeru
nespo{tovanja in nedoseganja zahtevane
vi{ine omejitev elektri~ne energije bomo
prisiljeni izklapljati potro{nike.

Omejitve veljajo do ponovnega obrato-
vanja Nuklearne elektrarne Kr{ko, to je
predvidoma do 20. novembra 1983.

DO Elektro Gorenjska
(Gorenjski glas, 18. 11. 1983)



tako da so bile vse ekipe pravilno zapo-
slene in oskrbljene z materialom. Ob
{tevilnih ekipah, te`kih delovnih pogojih,
utrujenosti in nepoznavanju terena tujih
ekip, ki so pri{le na pomo~, se je pri delu
ves ~as postavljalo vpra{anje varnosti. V
~asu divjanja viharja so izvajali le provi-
zori~na popravila, kasneje so ocenili
po{kodbe in pristopili k sanaciji. Najve~ji problem ob prekinitvi dobave
elektrike pri odjemalcih ni bila lu~ ali gretje, ampak problem hladilnih
skrinj in mol`e. S sobote, 11. februarja na nedeljo, 12. februarja 1984, so
v trebanjskem Trimu za~eli s proizvodnjo valovite plo~evine, ki so jo takoj
dobavili v Kranj za zasilno prekritje odkrite RTP Primskovo. Hitra pomo~
je pri{la v pravem trenutku.
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1984 Orkanski veter je uni~il mnoge daljnovode in
nizkonapetostna omre`ja na Gorenjskem – Foto:
Mirko Kun{i~

Obse`ne po{kodbe zaradi orkanskega
viharja na Gorenjskem
Orkanski veter, ki je v dneh od 9. do 12. februarja 1984
divjal na Gorenjskem, je na elektroenergetskih napravah in
gradbenih objektih povzro~il veliko {kodo. Posledice so
hude, po{kodb ne bo mogo~e povsod odpraviti v kratkem
~asu.

Pokrivanje nastale {kode je potekalo iz sredstev zavarovanja
pri Zavarovalni skupnosti Triglav, obmo~ni skupnosti Go-
renjske Kranj, iz celotnega prihodka elektrogospodarstva in
solidarnostnih sredstev republi{kega sklada za elementarne
nesre~e. Sanacija naprav je potekala v dveh fazah; prva faza
sanacije je `e bila v ~asu katastrofe ter v dneh po njej, in
sicer v taki meri, da je bila zagotovljena dobava elektri~ne
energije vsem odjemalcem. Takrat so bili napravljeni naj-
nujnej{i provizoriji za napajanje stalno naseljenim odjemal-
cem. Na obmo~ju TOZD Elektro Kranj je bilo po{kodovanih
96 kilometrov in na obmo~ju TOZD Elektro @irovnica 32
kilometrov prostozra~nih vodov visoke (srednje) in nizke
napetosti. Ogromno je bilo polomljenih drogov zaradi
ne{tetih kratkih stikov med vodniki, tako da so bili o`gani
ter jih je potrebno nadomestiti z novimi. Zaradi zelo
obse`nega dela bo sanacija potekala leta 1984 in 1985.

Drago Papler
(Elektrogospodarstvo {t. 7, 15. 4. 1984, str. 5)



Drago [tefe, predsednik skup{~ine ISEP

14. februarja 1984 so bile volitve nove skup{~ine posebne samoupravne
interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovni{tvo, na kratko:
skup{~ine ISEP. V novo skup{~ino so bili izvoljeni: Drago [tefe (Energet-
ska skupnost Gorenjske) za predsednika skup{~ine, Ivan Pari{ (Energetska

skupnost Ljubljana) za podpredsednika
(edina profesionalna funkcija). Pred-
sednik zbora uporabnikov je postal Silvo
Gorenc, podpredsednik pa Franc Kranjc.
Za predsednika zbora izvajalcev je bil
izvoljen Sre~ko Ber~i~ (RU@V), podpred-
sednik Niko Ribi~ (DO Elektro Maribor).
Oblikovani so bili odbor za plan in
razvoj, odbor za dru`beno ekonomske
zadeve, odbor za oskrbo, odbor za samo-
upravni nadzor (v njem je bil namestnik
predsednika Janez P{enica) in odbor za
ljudsko obrambo in dru`beno samoza-
{~ito, ki mu je predsedoval Drago [tefe.

Kranjski terminal

Marca 1983 je bilo sklenjeno prvo leto poskusnega obratovanja novega I.
IBM sistem terminala, ki je bil montiran v prostorih TOZD Elektro Kranj in
s CF linijo priklju~en na centralni ra~unalnik v ERC v Ljubljani. V oddelku
za prevzem in prodajo elektri~ne energije so s to pridobitvijo pospe{ili
mo`nost preverjanja a`urnosti podatkov na mati~nih datotekah ERC,
isto~asno pa so z interaktivnim posegom direktno prena{ali podatke iz
izvirnih dokumentov preko omenjenih linij na magnetne medije v

ra~unskem centru. Tako so odpadli fizi~ni
prenosi datotek in drugega materiala v
ljubljanski ra~unski center. Predvsem pa je
bil dose`en takoj{en prenos podatkov v
ra~unalnik in ve~ja a`urnost.
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Najte`ji mre`ni transformator v Jugoslaviji 400/110
kV mo~i 300 MVA je bil 20. julija 1984 prepeljan na
Okroglo – Foto: Drago Papler

Nov 400 kV dvosistemski
daljnovod za Gorenjsko
Daljnovod 2 x 400 kV Ljubljana –
Kranj je aprila 1984 kon~no dobil
zeleno lu~. 34 kilometrov dolg
daljnovod od RTP Beri~evo do RTP
Okroglo (Kranj) so za~eli graditi julija
1984. Nov daljnovod je bil potreben za
pove~anje proizvodne kapacitete
@elezarne Jesenice za dve novi 100
tonski elektrooblo~ni pe~i mo~i 2 x 50
MVA, obenem pa bil pomembna
okrepitev za prenosno mre`o. Napa-
janje Gorenjske, ki kar »kri~i« po
energiji, se bo okrepilo, ljubljansko
podro~je pa bo pridobilo rezervo.



Elektro Kranj in avtocesta

V letih 1983 – 1984 je potekala gradnja
29 kilometrov dolge gorenjske avtoceste
Naklo – Ljubljana, ki jo je investira Repu-
bli{ka skupnost za ceste, dela pa so
izvajali SGP Slovenija ceste – Tehnika,
SGP Primorje Ajdov{~ina in Gradis. Za
dela na elektroenergetskih napravah je bila
zadol`ena DO Elektro Ljubljana, TOZD
Elektroservisi kot glavni izvajalec, po
medsebojnem dogovoru pa so bili
izvajalci tudi delavci TOZD Elektro Kranj.
Za potrebe cestnih objektov so se
napeljevali nizkonapetostni priklju~ki,
visokonapetostni kablovodi, elektrificirale
nadomestne stanovanjske hi{e v Malem
Naklu in na Gorenjah pri Kranju.

Ob 60 letnici HE Sava obnovljena HE Standard

V spomin na za~etek obratovanja elektrarne Vinka Majdi~a leta 1924 so
12. oktobra 1984 praznovali 60-letnico delovanja elektrarne, ki je s
takratno mo~jo 200 kW in razmerah {tela v sam vrh elektrarni{kih
postrojev in omogo~ila razvoj nastajajo~e industrije v Kranju. Slovesnost
je sovpadala z jubileji: 300-letnico izkori{~anja reke Save v energetske
namene, 100-letnico elektrifikacije Slovenije in 90-letnico prve uporabe
elektrike na Gorenjskem. Ob tej prilo`nosti so se po temeljnih analizah in
raziskavah v TOZD Elektro Sava Kranj odlo~ili, da obnovijo leta 1919
zgrajeno HE Standard z generatorjem mo~i 200 kW. Agregat je bil
avtomatiziran in daljinsko upravljan.
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Spominsko obele`je prednikom

»Spominja naj na napredne in pogumne prednike,
ki so s trudom in zanosom gradili elektrarno in
prodrli na trg. Spomenik naj bo tudi spomin na vse
delavce, ki so v teh letih delili dobro in zlo vse za
blagor potro{nikov, porabnikov elektri~ne ener-
gije,« je na prireditvenem prostoru pri biv{i Maj-
di~evi, sedanji HE Sava, poudaril Anton Treven,

predsednik delavskega sveta TOZD Elektro Sava
Kranj, in se zahvalil vsem graditeljem, obrato-
valcem in vzdr`evalcem za opravljeno delo. Zatem
je slovesno odkril spominsko obele`je – li~no
izdelan podstavek z name{~eno staro turbino, ki se
je nekdaj vrtela v elektrarni Savica v Bohinju.

D. Papler
(Informacije DO Elektro Gorenjska {t. 9,

avgust – september 1984)



Helikopter je postavljal drogove
26. oktobra 1984 na nedostopnem
terenu nad @elezniki –
Foto: Drago Papler

Napajanje Gorenjske ne bo ve~
kriti~no

V ~etrtek, 17. oktobra 1985, sta si grad-
bi{~e razdelilne transformatorske postaje
Okroglo pri Kranju ogledala Jakob Pisker-
nik, predsednik republi{kega komiteja za
energetiko in Martin Ko{ir, republi{ki se-

kretar za ljudsko obrambo. S predstavniki elektrogospodarstva in gorenj-
skega dru`benopoliti~nega `ivljenja sta se pogovarjala o problematiki
elektrogospodarstva in gradnji prenosnih naprav na Gorenjskem ter vodne
elektrarne v Mav~i~ah.

Listina o prijateljskem sodelovanju nadzorni{tva Podbrezje in
investicijske skupine Ko~evje

V petek, 8. novembra 1985, so se v dvorani Gorenjskega sejma v Kranju
na vsakoletnem sre~anju delavcev Elektra Gorenjska zbrali aktivni
zaposleni, upokojenci in gostje. Na sre~anju 485-~lanskega delovnega
kolektiva Elektra Gorenjska, ki je imel dve temeljni organizaciji v Kranju,
eno pa v @irovnici, sta Ivo Rakovec, direktor TOZD Elektro Kranj in Franc
Ga{perlin, predsednik centralnega delavskega sveta Elektra Gorenjska,
podelila priznanja delovnim jubilantom: 17 za trideset let dela, 22 za
dvajset let in devet za deset let dela. Podpisali so tudi Listino o prija-
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1985 Pobrateni skupini: Investi-
cijska skupina TOZD Elektro Ko-
~evje in nadzorni{tvo Podbrezje
TOZD Elektro Kranj – Foto: Drago
Papler



teljskem sodelovanju nadzorni{tva Podbrezje in
Investicijske skupine Ko~evje, ki sta leta 1984
sodelovali pri odpravi posledic orkanskega vetra in je
med njima pri{lo do trajnega prijateljstva.

Srednjero~no obdobje 1986 – 1990

V zahtevni tehnologiji je imela Elektro Gorenjska eno
najdalj{ih tradicij, kar se je odra`alo v kadru, ki je bil
pripaden, strokoven, po`rtvovalen. V srednjero~nem
obdobju 1981 – 1985 so bile poleg nizkonapetostnega
omre`ja, daljnovodov 10 kV in 20 kV in pripadajo~e
transformacije zgrajene: RTP Radovljica, RTP [kofja
Loka, RTP Primskovo. Leta 1985 je bila vklju~ena v
daljinsko upravljanje tudi RTP Medvode. Na
Gorenjskem je obratovalo 15 distribucijskih razdelilnih
postaj z 32 transformatorji ter dve pomembnej{i
razklopi{~i – razdelilna postaja Primskovo in razdelilna
postaja Naklo. Na obmo~ju Elektra Gorenjska je sistem
daljinskega nadzora in vodenja dosegel tako stopnjo,
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@led 1985
Zaradi `ledu v dneh od 12. do 15. novembra 1985
je nastala na elektroenergetskih napravah TOZD
Elektro Kranj velika {koda. @led se je pojavil v
vi{inskem pasu od 500 do 1000 metrov nadmorske
vi{ine, v dolo~enih primerih je nanj vplival tudi
veter. Zaradi `leda so bili direktno ali posredno –
zaradi podrtega drevja, po{kodovani 10 in 20 kV
daljnovodi ter nizkonapetostna omre`ja v {kofje-
lo{ki, kranjski in tr`i{ki ob~ini. Najbolj prizadeta
obmo~ja so bila v ob~ini [kofja Loka: dolina
Hrastnice, Poljanska dolina, Sel{ka dolina, okolica
Starega vrhain podro~je Lubnika; v ob~ini Kranj:
obmo~je Jo{ta, vzno`je Krvavca, [entur{ke gore,
doline Kokre, Jezerskega, Nemilj, Podblice in
Jamnika; v ob~ini Tr`i~: obmo~je Ljubelja in oklice
Kri`ev. Najbolj po{kodovane so bile naprave na
obmo~ju Lo{kega hribovja, to je predelu sti~i{~a
Gorenjske in Primorske, kjer je mo~an `led v
prerezu meril do 10 centimetrov. Nekatera obmo~ja
so bila nedostopna in neprevozna zaradi podrtega
drevja. S pomo~jo krajanov so bile za~asno urejene
poti. Za odpravo okvar je bil anga`iran ves
monterski kader, vklju~eni so bili tudi delavci
drugih dejavnosti, ki so bili za ta dela usposobljeni;
delavci skupine javne razsvetljave, konzumnega
oddelka, gradbenih skupin, monta`ne skupine,
delavci z obmo~ja neprizadetih nadzorni{tev ter
tehni~ni kader. Na pomo~ so prisko~ili delavci

Dalekovoda Zagreb, prizadeti krajani, vojaki
{kofjelo{ke garnizije, ~lani Planinskega dru{tva
[kofja Loka, Gorske re{evalne slu`be in Gozd-
nega gospodarstva Kranj. Delo je potekalo v
izrednih razmerah od jutra do ve~era, opravljena
so bila fizi~no zelo naporna in odgovorna dela.
Najprej so bili usposobljeni visokonapetostni
daljnovodi, nizkonapetostna omre`ja pa so bila
provizori~no popravljena. Dolo~eni deli elektri~ne
mre`e so bili dobesedno zasuti z drevjem, za kar je
kot tipi~ni primer nizkonapetostni priklju~ek za
RTV pretvornik Lubnik, do katerega je bil polo`en
snopasti kabel po drevju in tleh. Posebnost `leda je
bila, da je trajal, pri{el je v ve~ valovih. Ko so
delavci na terenu `e zasilno popravili naprave, je
pri{lo do dodatnih obremenitev `leda, posledica je
bilo novo lomljenje drevja na elektri~no mre`o in
okvare so se za~ele ponavljati. Zaradi veliko
nastalih kratkih stikov, ki so se pojavljali na
daljnovodih, je bilo potrebno izdelati sproti revi-
zije stikal v razdelilnih transformatorski postajah.
Prete`ni del odjemalcev je bil z elektri~no energijo
preskrbljen `e v petek, 15. novembra 1985, v
soboto in nedeljo pa so delavci TOZD Elektro
Kranj popravili {e posamezne odcepe za nekatere
odjemalce.

Drago Papler

(Elektrogospodarstvo, {t. 12,
23. december 1985)

@led je povzro~il veliko {kode –
Foto: Drago Papler



da so nadzorovali vse pomembnej{e distribucijske RTP, vendar ne vse
enako kvalitetno. Bodo~e naloge v prihodnjem obdobju 1986 – 1990 so
bile prav {irjenje daljinskega nadzora in upravljanje najpomembnej{ih
razklopi{~ in te`i{~nih postaj v visokonapetostni mre`i ter zagotavljanje
kvalitetnih zvez in {irjenje programske opreme za procesni sistem
vodenja. Razvojni vidiki pri nadaljnji izgradnji elektroenergetskega
sistema na Gorenjskem so zahtevali vse ve~jo tehnolo{ko zahtevnost, saj
so morali poleg skrbi za nemoteno dobavo energije posve~ati pozornost
kvaliteti, ki se je odra`ala v zmanj{anju izgub. Dolgoro~ni cilj je bilo
optimalno in varno obratovanje, zato so na~rtovali postavitev nove
razdelilne transformatorske postaje v Tr`i~u 110/20 kV, mo~i 2 x 20 MVA,
s pripadajo~im daljnovodom 2 x 110 kV, razdelilne transformatorske
postaje na Zlatem polju v Kranju 110/20 kV ter druga transformatorja v
RTP [kofja Loka 110/20 kV in RTP Radovljica 110/20 kV. Planirali so
avtomatizacijo v srednjenapetostnem omre`ju in vklju~evanje
kondenzatorskih baterij za zmanj{anje pretokov jalovih mo~i.

Daljnovod Naklo – Radovljica: staro za novo

Delavci Dalekovoda Zagreb so aprila 1986 podrli `elezo-betonske daljno-
vodne drogove od razdelilne transformatorske postaje Naklo do
Radovljice. Na trasi 110 kV daljnovoda, ki je bil zgrajen pred {tiridesetimi
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Osebne dohodke elektromonterjev izena~iti z rudarji
Delovna organizacija Elektro Gorenjska je pripravila 4.
marca 1986 razpravo o problematiki nizkih osebnih
dohodkov proizvodnih poklicev – elektromonterjev v
distribuciji. Razgovora v radovlji{kem nadzorni{tvu se je
udele`ila tudi podpredsednica republi{kega sveta Zvezev
sindikatov Slovenije Francka Herga ter predstavniki delovne
organizacije Elektro Ljubljana ter Elektro Gorenjska. V
razpravi so delavci opozorili na izredno te`ke delovne
pogoje, problematiko prehrane na terenu, poklicna obolenja,
mo`nostih skraj{anja delovne dobe, pokojnine upokojenih
monterjev, primerjavo z osebnimi dohodki rudarjev, o~itke
javnosti v sredstvih javnega obve{~anja in odjemalcev ob
podra`itvah, ~e{ »zopet si boste popravljali pla~e,« dejansko
pa se to ni~ ne odra`a pri osebnih dohodkih. Zna~ilna je
dosti visoka starostna struktura elektromonterjev, saj mladi
po prihodu iz JLA kmalu zapu{~ajo monterske vrste.
Fluktuacija je visoka, delavci pa odhajajo v industrijo,
turizem in celo dru`bene dejavnosti. Delo je strokovno, za-
htevno, kjer je treba {ir{e poznati elektroenergetske naprave,
se stalno izobra`evati z napredkom. Delavci opravljajo dela,
kjer so stalno v `ivljenjski nevarnosti zaradi morebitne
napetosti dotika. V primeru okvar v vsakem ~asu in pogojih
dela nemudoma z zavestjo in visoko moralo, hitijo
odpravljati okvare, kar se je videlo pri odpravi okvar zaradi
orkanskega vetra leta 1984 ali `ledu leta 1985, ko je bilo

delo opravljeno z odgovornostjo. Kaj se lahko zgodi, ~e
distribuciji zmanjka strokovnega kadra in se to odra`a v
primerih odprave okvar? Kak{no {kodo lahko utrpi indu-
strija, ~e bo brez energije? so se vpra{ali prisotni ob
zaskrbljujo~ih podatkih kr~enja monterskih vrst. Za kader, ki
se upokoji, ne dobijo ustreznega nadomestila, mladi odhaja-
jo, za {tipendije pa tudi ni pravega zanimanja. Monterski
kader je klju~nega pomena, a je v sistemu delitve osebnih
dohodkov preslabo nagrajevan in stimuliran. Bole~e so
primerjave z osebnimi dohodki v industriji z obratnimi
elektri~arji. Ker kader odhaja, je ponekod `e ogro`eno
organiziranje delovnega procesa in obratovalne pripravlje-
nosti v primeru okvar na elektroenergetskih napravah.
Osebni dohodki se vedno usklajujejo z rastjo gospodarstva,
vendar energetska stroka pada v merila povpre~nosti, kamor
ne sodi …

Kot ka`ejo vsi osnovni ekonomski pokazatelji, je
razporejena masa za osebne dohodke v distribuciji o~itno
premajhna in bi bilo potrebno zagotoviti dodatni del mase.
Prisotni so kot zaklju~ek ugotovili, da monterji v distribuciji
elektri~ne energije delajo v enako te`kih pogojih kot rudarji
in enakopravno z njimi prispevajo k skupnemu prihodku.

Drago Papler
(Elgo, 3, 24. 3. 1986, str.8)



leti, je bilo osemintrideset no-
silnih to~k. Po kon~anih ru{it-
venih delih so na istem

koridorju `e pri~eli z gradnjo novega dvosistemskega 110 kV daljnovoda
od nove razdelilne transformatorske postaje na Okroglem pri Kranju do
Jesenic za potrebe napajanja Jeklarne 2 z elektri~no energijo.

Hidroelektrarna Mav~i~e

Na podro~ju prenosa elektrike, za kar je skrbela delovna organizacija
Savske elektrarne Ljubljana, so bile leta 1986 velike nalo`be pri izgradnji
razdelilne transformatorske postaje Okroglo, {iritvi stikali{~a pri vodni
elektrarni Moste, postavljanju 400 kV daljnovoda od Beri~evega do
Okroglega in v nadaljevanju dvosistemskega 110 kV daljnovoda do
Jesenic ter izgradnji vodne elektrarne Mav~i~e z mo~jo 38 MW.
Ob ob~inskem prazniku ob~ine Kranj je bila 31. julija 1986 sve~ana
otvoritev hidroelektrarne Mav~i~e, ko je bil vklopljen v obratovanje prvi
agregat 19 MW mo~i, drugi z enako mo~jo je stekel v pogon oktobra
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Nadzidava upravne stavbe TOZD Elektro Kranj na
Primskovem v letih 1985–1986 – Foto: Drago Papler

Klub upokojencev Elektra Gorenjska
Leta 1986 ustanovljen Klub upokojencev Elektra
Gorenjska je imel osnovni namen ohranjati neposredne
stike s sodelavci, ki so s svojim delom do upokojitve
prispevali k razvoju delovne organizacije in delovnim po-
gojem za bodo~e generacije. Usmeritve kluba bodo pove-
zovanje upokojenih in aktivnih sodelavcev ter razvijanje
kulturne, {portne in dru`abne dejavnosti, organizirali
bodo strokovne ekskurzije (pripravljalni odbor je organi-
ziral pet ogledov novih elektroenergetskih naprav in
objektov) zanimivih elektroenergetskih naprav. Zamisel
ni nova, stanovsko povezovanje upokojencev `e uspe{no
deluje v Emoni, Litostroju, Ljubljanskih mlekarnah,
Nami, Lesnini, vendar so tovrstni klubi {e redko organi-
zirani. Klub upokojencev Elektro Gorenjske je imel sede`
v Kranju v Domu upokojencev. Sedem~lanskemu izvr{ne-
mu odboru je predsedoval Mile Vozel, podpredsednik je
bil Igor Mervi~, tajnik pa Bogomir Gr~ar.

Drago Papler
(Elgo, {t. 7, 15. 7. 1986, str. 14)

1986 Hidroelektrarna Mav~i~e z
mo~jo 38 MW je bila slavnostno
odprta 31. julija 1986 ob ob~in-
skem prazniku Kranja. – Foto: Dra-
go Papler



1986. Hidroelektrarna Mav~i~e je bila zadnji energetski objekt iz prej-
{njega srednjero~nega obdobja in edini proizvodni slovenski elektroener-
getski objekt v gradnji. Po sporazumu med ob~ino Kranj in investitorjem
Savske elektrarne Ljubljana iz leta 1980 je bilo predhodno zgrajeno
kanalizacijsko omre`je in ~istilna naprava v Zarici.
Po 33 letih, ko je za~ela obratovati HE Medvode, so ponovno na Savi dali
v obratovanje novo hidroelektrarno, HE Mav~i~e. Bila je rezultat doma-
~ega znanja in pameti in po tehni~nih karakteristikah, re{itvah in vgrajeni
opremi najsodobnej{i energetski objekt. V obratovanje jo je s pritiskom na
gumb vklopil predsednik izvr{nega sveta Socialisti~ne Republike Slovenije
Du{an [inigoj. Ob tej prilo`nosti je bila podeljena plaketa Nikole Tesle
predsedniku skup{~ine samoupravne interesne skupnosti za elektrogospo-
darstvo in premogovni{tvo Slovenije ISEP in direktorju Elektra Gorenjska
Dragu [tefetu. Ob kranjskem ob~inskem prazniku 1. avgustu 1986 je bila
podeljena velika plaketa ob~ine Kranj in`. Francu Vov~aku za strokovno
vodenje izgradnje HE Mav~i~e in delovni organizaciji Savske elektrarne
Ljubljana za izjemno sodelovanje pri gradnji elektroenergetskih objektov v
ob~ini Kranj.

Enourni mrk na ~rni petek, 1. avgusta 1986

Razpad zahodnega dela elektroenergetskega sistema Jugoslavije na
zloglasni »~rni petek«, 1. avgusta 1986, ob 14 uri in 52 minut, ko je
zaradi pre{ibke povezave na 220 kV nivoju pri{lo do poru{itve sloven-
skega in delne poru{itve jugoslovanskega elektroenergetskega sistema, je
povzro~il ogromno gospodarsko {kodo.

V distrubuciji vre …

Na seji delavskega sveta TOZD Elektro Kranj 12. septembra 1986 so
delavci izrazili nezadovoljstvo nad vi{ino izpla~il akontacije osebnih
dohodkov za mesec avgust 1986 in stali{~em izvr{nega odbora ROS
energetike Slovenije ter zavzeli stali{~e, da se nikakor ne morejo strinjati z
njunimi zaklju~ki, ker osebni dohodki v TOZD Elektro Kranj mo~no
zaostajajo za osebnimi dohodki v podobnih poklicih v drugih organi-
zacijah zdru`enega dela ob tem, da delavci Elektra Kranj v polni meri
izpopolnjujejo svoje delovne obveznosti. Delavski svet je zahteval sklic
posebnega zbora delavcev, na katerem mora biti obvezno prisoten tudi
predstavnik odbora za spremljanje in izvajanje usmeritev resolucije za
razporejanje dohodka v letu 1986 (Republi{ki komite za delo) in
predstavnik izvr{nega odbora ROS energetike Slovenije. Problematiko so
obravnavale tudi dru`benopoliti~ne organizacije TOZD Elektro Kranj 16.
septembra 1986 ter dale vso podporo zaklju~kom delavskega sveta.
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Matija Kenda, delovni predsednik na izrednem zboru
delavcev TOZD Elektro Kranj ob problematiki osebnih
dohodkov 25. septembra 1986: »V slovenskem elektro-
gospodarstvu so nepravilna delitvena razmerja po panogah.
Osebni dohodki se v javnosti prikazujejo z etiketo pov-
pre~ja, po sistemu segedin gola`a. Nerazumljivo se mi zdi,
da se ta povpre~ja za celotni sistem skupaj prikazujejo in ne
po panogah. Nekdo ima na kro`niku zelje, drugi meso, vsi
skupaj pa jemo dober segedin. Vendar povejmo, kdo poje
meso, saj distribuciji ostane le zelje?!«

(Elgo, {t. 10, 20. 10. 1986, str. 1)



Skraj{ana pot podatkov

Leta 1986 so v TOZD Elektro Kranj pri~eli s paketnim
prenosom vseh podatkov po VF liniji na posebno
datoteko v ra~unski center v Ljubljani. S tem se je
bistveno skraj{al ~as od zajemanja podatkov ter
njihove obdelave. Isto~asno so precej prihranili pri
stro{kih, saj ni bilo ve~ potrebno prena{ati disket v ERC
Ljubljana. Aprila 1986 so za~eli v kranjskem oddelku
za prevzem in prodajo elektri~ne energije z inte-
raktivnim delom nekaterih podatkov a`uriranja (ro~ni
obra~un ter popravek obra~una). S tem je bilo omo-
go~eno direktno spremljanje podatkov na mati~ni
datoteki ter takoj{nja izdelava to~nih obra~unov
oziroma popravkov obra~unov. Preko VF linij so dobili
tudi povratne informacije o pora~unu, ki se je kom-
pletno prikazal na ekranu oziroma izpisal na tiskalniku,
ki je bil montiran v TOZD Elektro Kranj. Prenos
podatkov je potekal preko modemov ter lastnih linij
med TOZD Elektro Kranj ter centralnim ra~unalnikom
ERC v Ljubljani.
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Lipnica in Brezje na 20 kV
Daljnovoda RTP Zlato polje – Lipnica in RTP
Zlato polje – Brezje, ki tvorita zanko s pre~no
povezavo preko Podnarta in z elektri~no energijo
napajata vasi Naklo – Podbrezje – Oto~e do
Podnarta ter desni breg Save do Okroglega, preko
Besnice do Lipnice, sta bila od 20. decembra 1986
napajana z 20 kV napetostjo. »Prehod daljnovodov
z 10 na 20 kV obratovalno napetost je bil potreben,
da so se izbolj{ale napetostne razmere na tem
obmo~ju, saj sta bila daljnovoda v skupni dol`ini
39 kilometrov in z 62 transformatorskimi postajami
obremenjena s 3,3 do 3,5 MW mo~i. S prehodom
na 20 kV napetostni nivo so se pri istih presekih
zmanj{ali padci napetosti, pove~ala se je prenosna
mo~. Omogo~ena je bila mo`nost kompletnega
prenapajanja obeh daljnovodov, kar je bilo prej pri

napetosti 10 kV zaradi prevelikih tokov `e pro-
blemati~no. Hkrati pa je tudi pridobljena mo`nost
prenapajanja kranjskega obmo~ja iz Elektra @irov-
nica in obratno s povezavami na radovlji{ki 20 kV
sistem pri Brezjah in Lipnici,« je povedal vodja
obratovanja TOZD Elektro Kranj in`. Peter Lavtar.
Delavci nadzorni{tva Podrezje, nadzorni{tva Stra-
`i{~e, gradbene skupine Tr`i~, gradbene skupine
Kranj so obse`no delo opravili v dveh letih. Zame-
njali so celotno izolacijo, zanka zveznih daljnovo-
dov ima v celoti vodnike Al-Fe 70 mm2, razen na `e
obstoje~ih kratkih odsekih so ostali vodniki prvot-
nega preseka Al-Fe 50 mm2. Zamenjana je bila
celotna transformacija in oprema transformatorskih
postaj z 20 kV.

(Elgo, {t. 6, 28. 4. 1987, str. 5)

V ~asu predelave transformatorske
postaje – TP Dolenja vas Podbrezje
in monta`e 20 kV opreme je na-
pajanje odjemalcev potekalo preko
provizori~ne blindirne monta`ne
transformatorske postaje – Foto:
Drago Papler



Male HE na pohodu

Naraslo je zanimanje zasebnikov za gradnjo
malih vodnih elektrarn na Gorenjskem. Konec
leta 1986 sta bili dani v obratovanje dve
zasebni elektrarni na Kokri v kranjski ob~ini in
Cesarjeva v Bohinju; obratovale so lahko v
izrednih razmerah oto~no, kar je bilo
pomembno za potrebe splo{nega ljudskega
odpora (SLO). Podobna mala hidroelektrarna,
imenovana tudi MHE 920 v Dav~i, ki jo je
zgradila TOZD Elektro Sava Kranj, je za~ela
leta 1987 obratovati kot ena izmed sto malih
HE iz programa SLO. Kot so kazali podatki, se
je uresni~ila postopna jasna dru`bena usme-
ritev izkoristiti ~imve~ majhnih vodotokov, saj
je bila Gorenjska siroma{na z energetskimi ozi-
roma vodnimi dobrinami in je morala vso
potrebno energijo dobiti iz drugih delov
republike.

Raz{iritev 110 kV stikali{~a HE Moste

Obsegala je izgradnjo dveh dodatnih polj v
prvi fazi, ki so bila potrebna za napajanje nove
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1987 Hidroelektrarna Dav~a (na sliki) z dvema
generatorjema mo~i 270 kW je bila zgrajena leta 1987.
Istega leta je bila rekonstruirana tudi hidroelektrarna
Rudno (zgrajena leta 1935) z generatorjem mo~i 175 kW
– Foto: Drago Papler



RTP Jeklarna 2 Jesenice. V okviru raz{iritve se je izvajala tudi
rekonstrukcija obstoje~ega stikali{~a, in sicer sekundarni del (zamenjava
relejnih za{~it, komandne plo{~e, naprav za meritve in signalizacijo).
Montirana je bila nova telefonska centrala z napravami za zveze in
komandna miza s posrednikom. Stikali{~e je bilo pomembno vozli{~e,
predvsem za @elezarno Jesenice. Da je bilo mo`no kon~ati z deli
raz{iritve je bila potrebna zamenjava pre~k na obstoje~ih portalih, kar je
bilo povezano s popolnim izklopom stikali{~a. Le-to pa je bilo povezano z
za~etkom obratovanja v RTP Okroglo aprila 1987. Zaradi potrebe Elektra
Gorenjska, da je bila z majem 1987 napajana nova RTP Jesenice 110/20
kV, so bili roki medsebojno zelo napeti in pogojeni. Zaradi zamude Iskre
pri dobavi daljinskih
komand so se 30. marca
1987 dispe~erji iz ob-
mo~nega centra vodenja
Beri~evo preselili na loka-
cijo v RTP Okroglo, kjer
so opravljali operativne
funkcije. Prestavitev Ob-
mo~nega centra vodenja
Savskih elektrarn je tra-
jala leto dni. Tehni~ni
pregled 400 kV stikali{~a
in transformatorja 300
MVA je bil 4. junija 1987
in takoj zatem se je
pri~elo poskusno obrato-
vanje RTP z lokalnim vo-
denjem.
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Jo`e in Martin v pokoju
Sodelavci iz tehni~nih slu`b TOZD
Elektro Kranj so se tovari{ko poslovili
od Jo`eta Ko`elja, nadzornika Kranja
(peti v prvi vrsti) in Martina Dolinarja,
vodje gradbene skupine Kranj (sedmi v
prvi vrsti), ki sta po polni delovni dobi
v elektrogospodarstvu od{la v zaslu-
`eni pokoj. Na sliki ves tehni~ni
operativni kader TOZD Elektra Kranj
iz leta 1987 – Foto: Drago Papler

(Elgo, {t. 6, 28. 4. 1987, str. 4)

Velike prenosne investicije na Gorenjskem
uresni~ene

Od marca 1985 do julija 1987 so Savske elektrarne Ljubljana na
Gorenjskem zgradile naslednje investicijske objekte: DV 2 x 110
kV HE Mav~i~e – @abnica dol`ine 4,7 km, DV 2 x 400 kV
Beri~evo – Okroglo dol`ine 31 km, DV 2 x 110 kV Okroglo –
Jeklarna 2 (Jesenice) dol`ine 26,3 km, DV 110 kV Okroglo –
Radovljica, odsek Dobro polje – Radovljica dol`ine 3,2 km, DV
110 kV Moste – Radovljica, odsek Hlebce – Radovljica dol`ine
3,4 km, DV 35 kV Naklo – Asfaltna baza (Tr`i~) dol`ine 2,2 km,
DV 35 kV Moste – Radovljica, prestavljen iz lesenega na
obstoje~i `elezni 110 kV (tip Jelka) dol`ine 2 km, DV 2 x 110 kV
razplet Okroglo (5 dvosistemskih priklju~nih daljnovodov)
dol`ine 3,4 km, DV 2 x 110 kV Moste – @elezarna, vzankanje v
RTP 110/35/5 kV Jeklarna 2 (Jesenice) dol`ine 1,8 km, DV 2 x
110 kV Kle~e – [kofja Loka – Okroglo, odsek DV 2 x 110 kV
[kofja Loka – Gode{i~ dol`ine 1,9 km. Ukinili so provizorije in
obstoje~e DV 110 kV na Okroglem in pred RTP Naklo ter
izdelali nove priklju~ke DV 110 kV na RTP Naklo, prestavili 110
kV DV pred RTP Moste, povezali oziroma prevezali daljnovode
v RTP Kle~ah v Gode{i~u in [kofji Loki ter demontirali 110 kV
daljnovodov v dol`ini 29,7 km.

Drago Papler
(Elgo, {t. 2, 24. 2. 1987, str. 13)



Daljnovod in RTP Jesenice 110/20 kV

Konec julija 1987 je bil pod investitorstvom DO Elektro Gorenjska zgrajen
in vstavljen v poskusno obratovanje 2 x 110 kV daljnovod RTP HE Moste
– RTP Jesenice in razdelilna transformatorska postaja Jesenice 110/20 kV.
Dvosistemski 110 kV daljnovod je zgrajen na 9,4 kilometra dolgi novi trasi
s 33 jeklenimi drogovi tipa sod, na katere so name{~eni vodniki preseka
Al-Je 240/40 mm2 in kabel SLK za strelovodno vrv, ki obenem slu`i tudi za
prenos informacij. Trasa je bila dokaj problemati~na, dvakrat je pre~kala
reko Savo, dvakrat `elezni{ko progo Jesenice – Nova Gorica, pet
daljnovodov, od tega vse obstoje~e daljnovode, ki napajajo @elezarno
Jesenice. Daljnovod, ki je bil potreben za napajanje nove RTP Jesenice in
perspektivno kasneje (po letu 2005) s podalj{kom {e RTP Kranjska gora, se
je pri~el graditi leta 1985. Vzrok za dalj{o ~asovno izvedbo je bilo
pomanjkanje sredstev, delni vzrok pa je bil tudi v prezasedenosti izvajalca
Dalekovoda Zagreb, ki je na Gorenjskem gradil leta 1985 in 1986 tudi
daljnovod 2 x 400 kV Okroglo – Jeklarna 2, s celotnim razpletom na
Okroglem. V 110 kV stikali{~u sta bili v prvi etapi izvedeni dve
daljnovodni polji 110 kV z dovozom iz RTP HE Moste in vgrajen transfor-
mator 110/20 kV, mo~i 20 MVA. V 20 kV stikali{~u je bilo montiranih 15
celic 20 kV s {estimi odvodi: v tej fazi je bila vgrajena tudi kompenzacija
2,4 MVA. Kasneje bo dograjen {e 110 kV dovod iz RTP @elezarne in 110
kV odvod za bodo~o RTP Kranjsko goro. V kon~ni fazi bo RTP Jesenice
110/20 kV imela: tri transformatorje po 40 MVA mo~i, tri daljnovodna 110
kV polja, 30 celic 20 kV. RTP bo daljinsko vodena iz DCV Kranj na
Zlatem polju. Izgradnja RTP Jesenice je bila potrebna zaradi pove~ane
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Zadnja doma~ija dobila lu~

30. julija 1987 je doma~ija Lindav v dolini Dov na
Jezerskem kot zadnja stalno naseljena stanovanjska
hi{a v ob~ini Kranj dobila elektriko. Po objavi
odmevnega ~lanka v regijskem ~asniku Gorenjski
glas, da Lindavovi {e vedno uporabljajo petrolejko,
likajo na oglje, kuhajo na {tedilnik na drva in
perejo na roke, je stekla {ir{a dru`bena akcija med
kranjsko ob~ino, krajevno skupnostjo Jezersko,
Gozdnim gospodarstvom Kranj in Elektrom Kranj
o mo`nosti elektrifikacije zaselka Zabukovec. Prvi
dogovor je bil `e leta 1985, vendar se je zataknilo
pri zbiranju finan~nih sredstev, dokon~en dogovor
je bil sklenjen 16. aprila 1985. Za priklop na novo
transformatorsko postajo Zabukovec sta bila dva
interesenta – stanovanjski objekt Lindav na Sp.
Jezerskem {t. 13 in bli`nji po~itni{ki objekt
kranjskega Gozdnega gospodarstva, kasneje pa je
Domplan Kranj, ki zastopa Kranjsko samoupravno
stanovanjsko skupnost, sporo~il, da se predvidi tudi
elektrifikacija ni`je le`e~ega, delno poru{enega

objekta. Investiranje je prevzela Krajevna skupnost
Jezersko, izvajanje elektromonta`nih del TOZD
Elektro Kranj, gradbena dela pa je opravilo Gozdno
gospodarstvo Kranj, Krajevna skupnost Jezersko,
Lindavovi oz. KOGP Kranj. Projektivni biro DO
Elektro Gorenjska je izdelal projekt in s pomo~jo
ostalih pridobil upravno tehni~no dokumentacijo.
Maja 1987 so se pri~ela dela in do kranjskega
ob~inskega praznika 1. avgusta je bil 20 kV
daljnovod v dol`ini 1,5 kilometra s 24 drogovi in
vodniki Al-Fe 3 x 35 mm2 zgrajen. Isto~asno je bila
zgrajena transformatorska postaja Zabukovec na
lesenem A-drogu s transformatorjem mo~i 50 kVA,
20/0,4 kV ter polo`en nizkonapetostni kabel do
priklju~nih kabelskih omaric na objektih. S sim-
boli~nim pritiskom na stikalo zunanje lu~i je objekt
predal namenu predsednik kranjske ob~inske
skup{~ine Ivan Torkar.

Drago Papler
(Elgo, {t. 14, 11. 9. 1987, str. 6)



porabe odjema na {ir{em obmo~ju Jesenic ter zaradi gradnje cestnega
predora skozi Karavanke. Napajanje predora je bilo predvideno po
novozgrajenem 20 kV daljnovodu iz nove RTP Jesenice. Rezervno
napajanje predora je bilo v za~etku po obstoje~em 20 kV daljnovodu z
Jesenic, kasneje pa po 20 kV kablovodu iz nove RTP Jesenice. Obstoje~a
RTP Jesenice 35/10/20 kV je bila preimenovana v RTP Ukova. Po prehodu
celotnega jeseni{kega podro~ja srednje napetosti z 10 na 20 kV nivo je
RTP Ukova pre{la na obratovanje s transformacijo 35/20 kV. Z uvedbo
110/20 kV napetosti je zgornjesavsko obmo~je Gorenjske pre{lo v tretjo
etapo elektrifikacije, po obdobjih, ko je bil v prvi etapi leta 1915 od
elektrarne @irovnica do Jesenic zgrajen prvi 10 kV daljnovod in drugi etapi
leta 1960, ko je bila zgrajena RTP Jesenice na 35/10 kV nivoju.

Ra~unalniki v pomo~ pri delu

Leta 1987 so v Elektru Gorenjska pri~eli uporabljati prve PC-je (osebni
ra~unalniki), sprva v administrativne birotehni~ne namene, proti koncu
leta 1987 pa tudi kot urejevalnike datotek in preglednic Lotus predvsem za
podro~je slu`be za ekonomiko in plan, izra~unov obratovalne
pripravljenosti, kalkulacij ponudbenih elementov v investicijah. Leta 1988
so pri~eli z zbiranjem podatkov za zbirni prikaz elementov visokona-
petostne mre`e (paso{ naprav). Ra~unalnik so za~eli uporabljati pri risanju
standardnih elementov za tipske projekte transformatorskih postaj.
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Demontirali zra~no omre`je v
starem mestnem jedru [kofje Loke

Tiso~letno mesto [kofja Loka, ki je
elektriko dobilo prvo v Sloveniji, leta
1894, je s pomo~jo prizadevanj Elektra
Kranj dobilo prvotno obliko. V nadzor-
ni{tvu [kofja Loka so se na~rtno lotili
zamenjave dotrajanih zra~nih vodov, ki so

slu`ili svojemu namenu preko 50 let. @e ob praznovanju tiso~letnice
mesta so odstranili zra~no omre`je na Mestnem trgu, Bla`evi ulici in
Cankarjevem trgu ter polo`ili zemeljske kable. Kasneje so se dela
nadaljevala v Bla`evi ulici, na Kapucinskem mostu in okrog po{te. Na
zadnji poseg v starem mestnem jedru – na Spodnjem trgu – pa so se
temeljito pripravili in `e leta 1986 polo`ili zemeljske nizkonapetostne
kable in vgradili kabelske omarice. Leta 1988 so odstranili zadnje dele
dotrajanega nizkonapetostnega omre`ja. Tako je Spodnji trg dobil prvotno
obliko brez zra~nih vodov in stre{nih stojal. Tako je [kofja Loka kot drugo
najstarej{e mesto na Slovenskem, ki je tiso~letnico praznovalo leta 1973,
tako ponovno dobilo podobo iz 19. stoletja.

Hitra izgradnja daljnovoda Moste – Bled

Obmo~je Bleda je bilo enostransko napajano po slabem 35 kV lesenem
daljnovodu iz RTP Radovljica. Prepotrebna izgradnja 110 kV daljnovoda
Moste – Bled pa je bila vklju~ena po programu samoupravne interesne
skupnosti elektrogospodarstva in premogovni{tva ISEP (energetska
sredstva) {ele za prihodnji srednjero~ni program. Zato so se v TOZD
Elektro @irovnica zaradi velikih potreb napajanja obmo~ja Bleda in
Bohinja z novim daljnovodom odlo~ili, da se tega zalogaja lotijo
pred~asno in za izgradnjo namenijo lastna sredstva iz amortizacije
osnovnih sredstev. Odlo~itev je padla na za~etku leta 1987; lokacijska
dokumentacija je bila pripravljena aprila, decembra 1987 pa je nov 110
kV daljnovod Moste – Bled `e {el v poskusno obratovanje. V zelo kratkem
~asu devetih mesecev je bila celotna gradnja izvr{ena in je za tovrstna
dela, {e posebno tista, ki se financirajo iz energetskih sredstev, pravi
rekord brez primere. Zaradi hitre gradnje je bil objekt zgrajen z bistveno
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1988 Z avtodvigalom so delavci nadzorni{tva
[kofja Loka demontirali dotrajane vodnike in stre{na
stojala, ki so `e odslu`ila svojemu namenu – Foto:
Drago Papler



manj{imi sredstvi kot pri po-
dobnih dalj ~asa trajajo~ih
gradnjah. Daljnovod ima dvaj-
set to~k z `eleznimi jambori
tipa »sod«, kri`a reko Savo in
je dolg {est kilometrov, zgradil
pa ga je Dalekovod Zagreb po
projektu IBE Elektroprojekt
Ljubljana. Pri tem je potrebno
poudariti veliko anga`iranost delavcev TOZD Elektra @irovnica in
Delovne skupnosti skupnih slu`b delovne organizacije Elektro Gorenjska
pri urejanju dokumentacije in pri spremljanju ter nadzoru gradnje. Z
izgradnjo daljnovoda je bil na tem obmo~ju pogojen tudi prehod na 20 kV
napetostni nivo na Bledu. Z vzpostavitvijo v obratovanje je bil sistem `e
priklopljen na 20 in 35 kV napetost. Hkrati je bilo v RTP Bled predelano
10 kV stikali{~e na 20 kV napetostni nivo.

Daljinsko razklopi{~e @ele~e

Leta 1988 je bilo izvedeno prvo daljinsko upravljanje razklopne postaje –
RP @ele~e pri Bledu. Med raz-
delilno transformatorsko postajo
Bled in razklopi{~em @ele~e je
`e prej potekal telekomunika-
cijski kabel, kar so delavci
Slu`be obratovanja in energe-
tike delovne organizacije Elek-
tro Gorenjska in TOZD Elektro
@irovnica izkoristili za daljinski
prenos podatkov za potrebe RP
@ele~e, ki je potekal iz Distri-
bucijskega centra vodenja na
Zlatem polju.

87

40 let

Volitve v skup{~ini ISEP
7. junija 1988 je potekel mandat skup{~ini Interesne
skupnosti elektrogospodarstva in premogovni{tva ISEP,
katere dosedanji predsednik je bil Drago [tefe, direktor
Elektra Gorenjska. Za~astno, torej neprofesionalno
funkcijo predsednika ISEP za naslednji dveleten mandat
je kandidiral in bil izvoljen Silvo Gorenc, diplomirani
politolog in direktor \ura Salaja iz Kr{kega.

(Elgo, {t. 12, 27. 6. 1988, str. 3)



Male HE Jelendol, Sorica in Mojstrana

Na obmo~ju Gorenjske so bile leta 1988 zgrajene tri male hidroelektrarne
na lokaciji Jelendol, Sorica in Mojstrana. HE Jelendol in HE Sorica sta bili
z dokon~no monta`o naprav na zajetjih, cevovodu in strojnicah ter
povezavo s srednjenapetostno elektri~no mre`o povsem zaklju~eni. HE
Jelendol je imel en generator z mo~jo 50 kW, HE Sorica pa en generator z
mo~jo 100 kW. HE Mojstrana je bila konec leta 1988 v zaklju~ku
gradbenih del, opravljen je bil tla~ni preizkus cevovoda, zgrajen objekt
zajetja in strojnice.
Leta 1989 je bila izvedena monta`a opreme in generatorja z dejansko
mo~jo 540 kW. Male HE Jelendol, Sorica in Mojstrana so bile po zagon-
skih in funkcionalnih preizkusih vstavljene leta 1989 v poskusno obrato-
vanje. Leta 1989 sta bili opravljeni rekonstrukciji malih hidroelektrarn: HE
Cerklje (iz leta 1924) z generatorjem 90 kW in HE [kofja Loka (iz leta
1919) z generatorjem mo~i 282 kW.

Tr`i{ki novi objekti

Poleg elektrarne Lom{~ica je bila v Tr`i~u leta 1989 zelo pomembna
izgradnja razdelilne transformatorske postaje Tr`i~ 110/20 kV s stika-
li{~em. Gradbena dela so bila opravljena leta 1989, monta`na dela so bila
opravljena za vso opremo. Te`ave so bile zaradi financiranja in dolge
birokratske poti odlo~anja republi{ke komisije za oceno investicij in je
zaradi tega potrjevanja inflacija na~ela sredstva v tak{ni meri, da je
zmanjkalo sredstev za kompenzacijsko napravo in daljinsko upravljanje
objekta. Investitor delovna organizacija Elektro Gorenjska je manjkajo~a
sredstva zagotovila z aneksom. Bolj nejasna je bila investicija priklju~nega
daljnovoda 110 kV Okroglo – Tr`i~, ki je bil osnova za napajanje
tr`i{kega elektroenergetskega obmo~ja. Glede na razmere, ki bodo nastale
s pri~etkom obratovanja nove razdelilne transformatorske postaje v Tr`i~u,
na Loki 110/20 kV, so potekala obse`na dela pri zamenjavi izolacije in
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1989 Gradnja razdelilne transfor-
matorske postaje Tr`i~ 110/20 kV,
na Loki – Foto: Drago Papler



vodnikov ter opreme transforma-
torskih postaj na 20 kV napetostni
nivo. Zaradi slabih napetostnih
razmer nizkonapetostnega omre`ja
je bilo v gradnji nekaj novih trans-
formatorskih postaj.
V TOZD Elektro @irovnica je bilo
leto 1989 zelo uspe{no, zaklju~ili
so predelave srednjenapetostne
elektri~ne mre`e na 20 kV nape-
tostni nivo po programu iz leta
1972, ostalo je le nekaj kraj{ih
odcepov iz RTP Radovljica. Zaklju-
~ena je bila pomembna povezava
35 kV (zgrajena za 110 kV) Moste
– Bled – Bohinj, ki je dolga 25 kilo-
metrov, brez nje pa Bled in Bohinj
ne bi bila ve~ kvalitetno napajana.

HE Lom{~ica pod vodo

Gradbena dela na hidroelektrarni Lom{~ica so bila leta 1990 popolnoma
izgotovljena in za funkcionalne potrebe zaklju~ena, tako da so `e
preizkusili akumulacijski bazen s polnjenjem vode s srednjim pretokom
1 m3/sekundo. Popolnoma je bila izgotovljena hidromehanska oprema na
zapornicah in cevovod, zmontirana turbinska oprema tipa Francis in
generator Rade Kon~ar z delovno mo~jo 1.760 kW. Nabavljen in mon-
tiran je bil transformator 2,5 MVA in transformator lastne rabe 250 kVA ter
montirana visokonapetostna oprema s celicami. Predhodno so bili
polo`eni 20 kV povezovalni kablovod med RTP Tr`i~ Balos in strojnico
HE Lom{~ica, ter signalni in
napajalni kabli na relaciji
strojnica, akumulacija ter za-
jetje.
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Janez P{enica, predsednik
centralnega delavskega sveta
Elektrogospodarstva Slovenije
29. junija 1989 je bila prva seja novoizvoljenega
centralnega delavskega sveta, ki je {tel 39 ~lanov
iz DO EGS, opazovalca iz RU@V ter tri delegate
iz uporabni{kih vrst. Za novega predsednika
centralnega delavskega sveta SOZD Elektro-
gospodarstvo je bil izvoljen Janez P{enica, po
poklicu diplomirani elektroin`enir, zaposlen kot
direktor TOZD Elektro @irovnica delovne organi-
zacije Elektro Gorenjska.

Pohvale za Krvavec
Maja 1989 so delavci kranjskega Gradbinca podrli
stari Po~itni{ki dom Elektrogospodarstva na
Krvavcu in do jeseni zgradili novega. Konferenca
sindikata SOZD-a EGS je na seji 30. oktobra
1989 dala posebna priznanja najbolj zaslu`nim v
odboru za izgradnjo nadomestnega doma na
Krvavcu. Priznanja so si prislu`ili Drago [tefe s
sodelavci, Danilo Ritlop, Stanislav Po{trak,
Venceslav Pirc in Marjan Sre{.

1990 Akumulacijski bazen hidro-
elektrarne Lom{~ica v Lomu pod
Stor`i~em je bil obdan s posebnim
penobetonom – Foto: Drago Papler
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Obratovalni dogodki 1990

Leta 1990 je bilo v TOZD Elektro
Kranj priklopljenih 11 novih TP
10(20)/0,4 kV, 42 km daljnovodov 10
(20) kV in 8 km kablovodov 10 (20)
kV. Od Savskih elektrarn Ljubljana je
bila prevzeta RTP Naklo 110/35 kV v
upravljanje in osnovna sredstva. Z
javno mre`o je bilo vzpostavljeno
paralelno obratovanje {tirih tujih elek-
trarn Bomba`ne predilnice in tkalnice
Tr`i~ z mo~jo 3,2 MW.

13. septembra 1990 je bil opravljen
prehod na indirektno ozemljeno nev-
tralno to~ko 20 kV mre`e RTP
Primskovo. Pripravljena za prehod na
indirektno ozemljeno nevtralno to~ko
je bila RTP Jesenice 110/20 kV,
vklju~no z 20 kV mre`o. S prehodom na 20 kV obratovalno napetost na
obmo~ju mesta Radovljica je bil zaklju~en celotni prehod srednje-
napetostne mre`e na obmo~ju Elektra @irovnica.

Vzpostavljena je bila VF zveza po 2 x 110 kV daljnovodu RTP Jesenice –
Predor preko VF mostu po 35 kV daljnovodu Predor – Kranjska gora za
RTP Kranjska gora in krajevno nadzorni{tvo Kranjska gora. Zaradi
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Poplave na Gorenjskem
Narasli potoki in reke ter zemeljski plazovi so od 1.
do 4. novembra 1990 povzro~ili na distribucijskih
napravah TOZD Elektro Kranj veliko {kodo.
Po{kodovani so bili 10 in 20 kV daljnovodi ter
nizkonapetostno omre`je v ob~inah [kofja Loka
({e posebej v Sel{ki dolini), Kranj in Ljubljana
[i{ka (Medvode). Po{kodovan je bil visoko-
napetostni daljnovod na Zalem logu in daljnovodni
odcepi za Martinj vrh, Osojno Dav~o in Ojstri vrh
v nadzorni{tvu @elezniki. Po{kodovanih je bilo {e
veliko drogov, vodnikov in samonosilnih kablov.
Direktor TOZD Elektro Kranj in`. Ivo Rakovec je
povedal, da so anga`irali vse delavce, v @eleznikih
pa so jim pomagali tudi Tr`i~ani. Kljub slabemu
vremenu so z za~asnimi, provizori~nimi popravili
zelo hitro spet zagotovili odjemalcem elektriko. V
TOZD Elektro Sava Kranj, ki skrbi za vodne
elektrarne na gorenjskih vodotokih, so imeli naj-
ve~je te`ave na [kofjelo{kem. Narasle vode v
Sel{ki Sori in njenih pritokih so zasule z napla-
vinami vtoke v elektrarne Dav~a, Sorica, Rudno in

[kofja Loka. Ob po{kodbah, ki so bile stacionirane
na jezovih, pa so bile v HE [kofja Loka zasute tudi
turbinske komore.

»Z nanosom naplavin je bil prepre~en dotok vode
in pri{lo je do izpadov elektrarn, ki so se avtomat-
sko zaustavile. Sora v [kofji Loki je dosegla
stoletni nivo, kar je bilo ve~ kot tri metre nad
normalno re~no gladino. Potem ko so strokovne
komisije na terenu pregledale naprave, je so~asno
potekala sanacija za za~asno obratovanje elek-
trarn,« je povedal direktor TOZD Elektro Sava
Kranj Darko Ko`elj.

Jezovne in zaporni{ke naprave so bile po{kodovane
tudi na elektrarnah Jelendol in Pristava v tr`i{ki
ob~ini ter elektrarnah Sava, Kokra in Cerklje v
kranjski ob~ini. Ve~jo {kodo so prepre~ili s hitrim
ukrepanjem in anga`iranjem vseh razpolo`ljivih
delavcev, da so zavarovali objekte.

Drago Papler
(Elgo, {t. 21, 19. 11. 1990, str. 7)

Po poplavah na Gorenjskem
Prva faza zasilne sanacije se je po poplavah
opravljala `e v dneh od 1. do 4. novembra
1990. V prizadevanju, da se usposobijo vsi
pomembni daljnovodi, nizkonapetostna
omre`ja in zagotovi vsem odjemalcem na
prizadetem obmo~ju normalno oskrbo z
elektri~no energijo, so bili anga`irani
razpolo`ljivi delavci podjetja.

Najbolj problemati~na so bila popravila
nizkonapetostnih omre`ij in daljnovodov ob
strugah reke Sore Sel{~ice in hudournika
Zadnja Smoleva. Sanacija je bila opravljena v
sodelovanju vodnogospodarskega in cestnega
podjetja, delno je bila prestavljena trasa.
Ve~ja sanacija je bila potrebna s poglobitvijo
zasute struge potoka Da{njica in izdelava
opornega zidu, da voda ne bi ve~ ogro`ala
naprav v pritli~ju razdelilne transformatorske
postaje 35/10 kV @elezniki.

Drago Papler
(Elgo, {t. 22, 10. 12. 1990, str. 7 )



izgradnje avtoceste so bile v Elektru @irovnica opravljene prestavitve 20
kV daljnovodov na odseku Vrba – Karavan{ki predor, prevezave in aktiv-
nosti pri spremljajo~i elektroinfrastrukturi na platojih.
Rekonstruirani sta bili HE Kranjska gora (zgrajena leta 1915) z generator-
jem mo~i 152 kW in HE Kokra (zgrajena leta 1908) z mo~jo 228 kW.

Prehod iz dru`bene organizacije v javno podjetje

S 1. januarjem 1990 je bila uradno ukinjena Interesna skupnost za
elektrogospodarstvo in premogovni{tvo ISEP, posle je prevzel Republi{ki
komite za energetiko. Izvr{ni svet Socialisti~ne Republike Slovenije je
sprejel odlok o reorganizaciji organizacij zdru`enega dela elektrogospo-
darstva in premogovni{tva in ustanovitvi javnih podjetij s polno odgo-
vornostjo, ki morajo v pol leta sprejeti statute. Centralni delavski svet
sestavljene organizacije zdru`enega dela Elektrogospodarstva, ki ga je kot
predsednik vodil Janez P{enica, direktor TOZD Elektro @irovnica je
deloval v duhu sprememb. Iz podjetij so se umaknile partijske
organizacije, ~lanstvo se je za~elo osipati. Sindikat je do`ivel prenovo.
Predvolilni boj pred aprilskimi volitvami leta 1990 je posegel tudi na
podro~je elektroenergetike, ki se je v glavnem odvijal okoli Rudnika urana
@irovski vrh in kr{ke nuklearke. Aprila 1990 so v Sloveniji potekale
demokrati~ne volitve. Mandat za sestavo vlade je dobil Alojz Peterle,
minister za energetiko je postal dr. Miha Tom{i~. Na Gorenjskem se je
delovna organizacija Elektro Gorenjska s tremi samostojnimi TOZD
Elektro Kranj, Elektro @irovnica in Elektro Sava Kranj pripravljala na
ukinitev TOZD in transformacijo v enotno javno podjetje.
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Javno podjetje

Elektro Gorenjska, p.o.

Izvr{ni svet Republike Slovenije je 3. oktobra 1990 sprejel odlok o
ustanovitvi javnega podjetja za prenos elektri~ne energije in petih javnih
podjetij za distribucijo elektri~ne Energije (Ur. list RS, {t. 38/90). Od-
pravljeni so bili vsi dvomi o bodo~em skupnem delu, ki so se porajali s
predhodnimi poskusi reorganizacij.
Temeljno sodi{~e v Kranju je v sodni register s sklepom Srg. 1630/90 z
dne 26. decembra 1990 vpisalo firmo s polnim imenom: Elektro Gorenj-
ska, javno podjetje za distribucijo elektri~ne energije, popolna odgo-
vornost, Kranj, Cesta JLA 6 in skraj{anim imenom: Elektro Gorenjska, p.o.,
Kranj, Cesta JLA 6. Vlada je imenovala za direktorja javnega podjetja
Elektra Gorenjska mag. Draga [tefeta.
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Organiziranost je za`ivela s 1. januarjem 1991, ko so za~ela delovati
Javno podjetje za prenos elektri~ne energije Elektro Slovenija – ELES in pet
javnih podjetij za distribucijo elektri~ne energije, med njimi Elektro
Gorenjska. Kot pravna oseba je nastala enovita organizacija p.o., TOZD-i
so postali Poslovne enote, in sicer: Poslovna enota Kranj, Poslovna enota
@irovnica in Poslovna enota Sava. Delovna skupnost skupnih slu`b pa je
bila razdeljena na organizirane sektorje, in sicer: Tehni~ni sektor,
Finan~no ra~unovodski sektor in Splo{no kadrovski sektor.
Leta 1992 je Ministrstvo za energetiko z novo organiziranostjo Vlade
Republike Slovenije postalo del Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
energetsko podro~je pa je pre{lo v resor dr`avnega sekretarja za ener-
getiko.

Kupoprodajne pogodbe

Leta 1991 je za~ela veljati nova organiziranost, konstituiran je bil delavski
svet in nadzorni odbor, za katerega je zunanje ~lane imenovala vlada. Pri
nakupu elektri~ne energije se je spremenil kupoprodajni odnos. V
posami~nih pogodbah med elektrarnami in Elesom ter Elesom in
distribucijskimi podjetji so bili opredeljeni mese~ni nakupi {tevila kWh in
obra~unska mo~, pa tudi povpre~ni dnevni odjem po posameznih
mesecih, tako za delovne kot za sobotne, nedeljske in prazni~ne dneve.
22. aprila 1991 je 14 direktorjev elektrogospodarskih podjetij seglo v roke,
potem ko so slovesno podpisali pogodbe o nakupu in prodaji elektri~ne
energije z Elesom. Med podjetji za proizvodnjo elektrike je manjkala
edino Nuklearna elektrarna Kr{ko, ki je zaenkrat odklanjala podpis
pogodbe zaradi prenizke odkupne cene za kilovatno uro. Kupoprodajne
pogodbe so bile zametek novih ekonomskih odnosov med elektrogospo-
darskimi podjetji, ki so se `e sku{ale zgledovati po tr`nih na~elih.

Tr`i{ke investicije

20. maja 1991 je bil priklopljen v poskusno obratovanje dvojni 110 kV
daljnovod @eje – Tr`i~ in razdelilna transformatorska postaja s
transformacijo 110/20 kV Tr`i~. S tem je obmo~je Tr`i~a dobilo solidno
dvostransko napajanje. Opravljena je bila rekonstrukcija in prehod na 20
kV napetostni nivo stikali{~a razdelilne postaje RP Balos v Tr`i~u.
Zaklju~en je bil tudi prehod celotnega 10 kV omre`ja na obmo~ju Tr`i~a
na 20 kV. V RTP [kofja Loka so bila dokon~ana monta`na dela na
transformatorju II. 110/20 kV. Zgrajena je bila 20 kV kabelska povezava
Smlednik – Zbilje.
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@irovni{ke investicije

Na obmo~ju Poslovne enote @irovnica je bila vzpostavljena nova 20 kV
povezava RTP Zavr{nica – RTP Radovljica z uporabo delov nekdanjih
vodov Mlaka in 35 kV daljnovoda Radovljica – Moste. V RTP Jesenice je
bila izvr{ena ozemljitev zvezdi{~a transformatorja preko upora. V RTP
Radovljica je bila ukinjena transformacija 35/10 kV in celotno 35 kV
stikali{~e zaradi gradnje novega nadzorni{tva. RTP Kranjska gora je bila
vklju~ena v daljinsko upravljanje iz DCV Elektro Gorenjska Kranj.
Zaklju~ena je bila 20 kV povezava med zgornjo in spodnjo dolino v
Bohinju. 1. junija 1991 je bil odprt Karavan{ki predor, 7.864 metrov dolg
cestni predor, pomemben in zahteven potro{nik elektri~ne energije.

Odklopi voja{kih objektov v osamosvojitveni vojni so bili
nevarni

25. junija 1991 je skup{~ina Republike Slovenije sprejela osamosvojitvene
zakone in razglasila samostojno in neodvisno dr`avo Slovenijo. V no~i s
26. na 27. junij 1991 se je za~ela vojna za osamosvojitev Slovenije. Enote
Jugoslovanske armade so napredovale proti dr`avnim mejnim prehodom.
@e od prvega dne vojne je bila oskrba z elektri~no energijo zelo
pomembno sredstvo pritiska na vojsko. De`urni delavci Elektra Gorenjska
so dobili ukaz, da vsem voja{kim objektom odklopijo elektriko. Pri tem je
pri{lo do incidentov. 27. junija 1991 so vojaki pretepli Franca Ga{perlina,
nadzornika v nadzorni{tvu Visoko, ob odklopu voja{kega prislu{kovalnega
centra na Suhi pri Kranju. V Karavli Korensko sedlo sta bila pridr`ana Ivko
Blenku{ in Marjan Cuznar iz nadzorni{tva Kranjska gora. Boris Fras,
nadzorni monter v Elektro Ptuj, ki {e danes ~uti posledice, se spominja,
kako mu je Elektro Gorenjska po incidentu, ko je bil v neposredni bli`ini
ptujske voja{nice ranjen, ponudila brezpla~no po~itni{ko kapaciteto za
okrevanje. Ob raketiranju RTV oddajnika Krvavec je bila po{kodovana
transformatorska postaja, sledovi streljanja so {e vedno vidni na
transformatorski postaji Karavan{kega platoja. Prestreljen je bil daljnovod
RTP Ukova – RTP Kranjska gora in prekinjen na odcepu za letali{~e Brnik.
26. decembra 1991 je elektrogospodarstvo Slovenije prejelo eno izmed
deset velikih plaket ministrstva za obrambo za zasluge med vojno. Velika
po`rtvovalnost in pogum delavcev v distribuciji, prenosu in elektrarnah pri
oskrbi z elektriko v vojnih razmerah je bila s tem priznanjem postavljena
ob bok drugim dobitnikom, kot so Ministrstvo za informiranje, Ministrstvo
za notranje zadeve, @elezni{ko gospodarstvo, PTT podjetja, Letali{~e Brnik
in nekatera druga.
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HE Lom{~ica priklju~ena

Po preizkusih in tehni~nih preverjanjih je
bila 29. avgusta 1991 izvedena ro~na
sinhronizacija hidroelektrarne Lom{~ica,
dne 30. avgusta 1991 pa tudi popolna
avtomatska sinhronizacija agregata s
priklopom na elektrodistribucijsko om-
re`je. Gradnja akumulacijske vodne elek-
trarne Lom{~ica se je za~ela leta 1987,
objekt je bil leta 1990 gradbeno-tehni~no
prevzet, leta 1991 je bila dokon~no
vgrajena elektrostrojna oprema. Objekt je
bil za izvajalce zelo zahteven. Od zajetja
poteka 263 metrov dolg betonski dovodni

kanal do akumulacijskega jezera, ki se nahaja v naravni globeli velikosti
66.000 kubi~nih metrov in se popolnoma sklada z okoljem. Od njega vodi
metrski jeklen cevovod, dolg 720 metrov, do strojnice, ki stoji 30 metrov
nad soto~jem rek Lom{~ice in Tr`i{ke Bistrice. Litostrojeva turbina tipa
Francis izkori{~a 118 oziroma 110-metrski padec in poganja generator
Rade Kon~arja z delovno mo~jo 2 megavata. Elektrarna je priklju~ena na
distribucijsko omre`je Elektra Gorenjska po 20 kilovoltnem kablovodu in
je zasnovana tako, da je sposobna samostojnega oto~nega obratovanja,
lo~eno od ostale mre`e, za napajanje obmo~ja Tr`i~a. Namenjena je za
pokrivanje koni~ne elektri~ne energije, torej v ~asu, ko je najve~ja poraba
elektrike oziroma ko jo primanjkuje. Ob srednji vodi dnevno oddaja osem
ur vr{ne energije ob polni mo~i, ostalih {estnajst ur pa se polni akumu-
lacijsko jezero. Elektrarna je zasnovana tako, da ob nizkih pretokih lahko
kompenzira jalovo energijo v omre`ju. Dnevna proizvodnja je 16 MWh
elektri~ne energije in pokriva potrebe po koni~ni energiji z 2 – 3 krat
dnevno prakti~no uporabo.

Mednarodne strokovne povezave

15. januarja 1992 je bil v Ljubljani ustanovljen Slovenski nacionalni
komite Svetovnega energetskega sveta WEC. Med ustanovnimi kolek-
tivnimi ~lani je bilo tudi distribucijsko podjetje Elektro Gorenjska. V
svetovni energetiki ima WEC velik pomen in vpliv, ker predstavlja pregled
dogajanja ne samo v energetiki, ampak tudi v drugih sferah, od varstva
okolja, dru`benih sprememb do eti~nosti razvoja energije. Na ustanovni
skup{~ini marca 1992 v Ljubljani so izvolili slovenski nacionalni komite
CIGRE. S tem se je tudi slovenska elektroenergetska stroka neposredno
povezala z Mednarodnim pari{kim komitejem za velika elektroenergetska
omre`ja (CIGRE).
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Od opozorilne k splo{ni stavki

18. februarja 1992 je bila v elektrogospodarstvu opozorilna stavka, ki je
potekala kulturno, brez izgredov in po stavkovnih pravilih. Energetski
sindikat je nadaljeval 18. marca 1992 s splo{no stavko. Odklopi elektrike
za tri ure in pol so {okirali porabnike, pa tudi razdelili mnenje med
distributerji. Pojavila so se vpra{anja, ali ni bila odlo~itev o stavkanju z
odklopi kljub vsemu sprejeta prehitro in brez treznega predvidevanja
posledic. ^eprav je po drugi strani res, da se je stavkovni odbor na samo
tehni~no izvedbo odklopov temeljito pripravil in izdelal natan~na
navodila za koordinacijo med distribucijo, prenosom in proizvodnjo.
Distributerji so po stavkovnih navodilih z odklopi zmanj{ali za 600.000
kWh dnevno dobavo elektrike porabnikom. Revolt predvsem gospodinj-
skih porabnikov, s katerimi imajo za razliko od delavcev v elektrarnah in v
prenosu, distributerji stik na vsakem koraku in vsak dan, je pretresel
distribucijske delavce predvsem na Gorenjskem, ki so javno napovedali,
da v prihodnjih stavkah ne bodo ve~ odklapljali odjemalcev. V javnih
ob~ilih je prizadeto izrazil svoje nestrinjanje z redukcijami in posledicami
Tone [karja, delavec Elektra Ljubljana in med drugim v ~lanku »Sabota`a
ali stavka« zapisal: »Prvi~ po skoraj {tirih desetletjih, kar sem v elektro-
gospodarstvu, smo prestopili prag lojalnosti do prebivalcev Slovenije, prag
civiliziranosti. Ker je intelektualno povpre~je elektrogospodarstva visoko,
verjamem v zmago razsodnosti in v sposobnost, da uredimo odnose z
dru`bo bolje in bolj kulturno, kot smo poskusili 18. marca 1992, na no~
polne lune. Morda je to olaj{evalna okolnost ...«

Transformator 20 MVA 110/20 kV v RTP [kofja Loka

Leta 1992 so na obmo~ju Poslovne enote Kranj zgradili 3,5 kilometra
daljnovodov, 3,7 kilometrov visokonapetostnih kablovodov, 17 novih
transformatorskih postaj, rekonstruirano je bilo 15 obstoje~ih transfor-
matorskih postaj. Pri odjemalcih je bilo vgrajeno 0,2 megavara kompen-
zacije jalove energije. V RTP [kofja Loka je bil vklju~en v obratovanje nov
transformator 110/20 kV, mo~i 20 MVA in 20 kV celice. Opravljen je bil
prehod na 20 kV na odvodu Poljanska dolina. Na 35 kV daljnovodu Zlato
polje – Naklo je bila zamenjana dotrajana strelovodna vrv. Izvedena je
bila monta`a in priklop novega razklopi{~a RP Medvode z lokalno
avtomatiko izvodov. V razklopi{~u RP Brnik je bilo izvedeno daljinsko
upravljanje iz Distribucijskega centra vodenja Elektro Gorenjska in
priklopljene nove celice. V RTP Kranjska gora je bil dan v obratovanje nov
rekonstruiran 20 kV daljnovod Vr{i~, ki napaja obmo~je med TP Pi{nica in
TP Ti~arjev dom na Vr{i~u. Na obmo~ju Poslovne enote @irovnica je bilo
leta 1992 zgrajenih 9 novih transformatorskih postaj s priklju~nimi
visokonapetostni in nizkonapetostni vodi, od tega trije za tuje naro~nike.
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Julijska in avgustovska su{a leta 1992 se je mo~no odra`ala pri
proizvodnji v hidroelektrarnah. Po dveh letih presledka je gorenjski dan
elektrodistributerjev dobil novo obliko dru`enja z jesensko organizacijo 1.
{portnih in dru`abnih iger Elektra Gorenjska v Zavr{nici, ki je postal na-
slednje desetletje tradicionalno sre~anje. 29. septembra 1992 so s
pomo~jo helikopterja AB 212 letalske policijske enote Brnik delavci
Elektra Gorenjska PE Kranj opravili najzahtevnej{a obnovitvena dela na 20
kV daljnovodu od TP Zanjivec do TP Kabinska `i~nica Krvavec. 16.
novembra 1992 je delni razpad elektroenergetskega sistema Slovenije
prizadel tudi celotno obmo~je Elektra Gorenjska.

Obmo~ni center vodenja Beri~evo

31. julija 1992 je minister za energetiko mag. Franc Avber{ek s pritiskom
na gumb simboli~no spro`il enoletno poskusno obratovanje Obmo~nega
centra vodenja Beri~evo. Pridobitev je bila pomembna za vso Slovenijo,
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Zra~ni traktorji na Krvavec –
Krvav{ki daljnovod so obnavljali
s pomo~jo helikopterja letalske
policijske enote, kar je izvajal-
cem zelo olaj{alo delo; avtor
Drago Papler, Slovenske novice
{t. 228, 2. 10. 1992, str. 1, 8, 9



ker je to eno najpomembnej{ih vozli{~ v slovenskem
elektroenergetskem sistemu, pomembno kri`i{~e tran-
zita elektri~ne energije in povezave s sosednjimi dr`a-
vami, pa tudi telekomunikacijsko vozli{~e. Vklju~eval
je visokonapetostno omre`je nivojev 400 kV, 220 kV in
110 kV s pripadajo~o transformacijo in napajal osrednji
del Slovenije, Gorenjsko, del Notranjske, Zasavje in
Dolenjsko.

Transformator 8 MVA 35/20 kV v RTP
@elezniki

Leta 1993 je bil v RTP @eleznikih montiran trans-
formator mo~i 8 MVA 35/20 kV s pripadajo~o za{~ito
in montirane 20 kV celice s pripadajo~o za{~ito.
Izvedena je bila antikorozivna za{~ita vseh kovinskih
delov aparatov in jeklenih konstrukcij v 110 kV
stikali{~u RTP Primskovo, razen transformatorjev;
priklopljeno je bilo sedem 20 kV dvosistemskih celic,
montirano daljnovodno polje 110 kV Okroglo s pripadajo~o za{~ito.
V RTP Zlato polje je bila opravljena monta`a dveh odvodnih celic 20 kV,
v RTP Letali{~e Brnik monta`a in priklop dveh celic 20 kV, v RP Balos pa
monta`a {tirih 20 kV celic.

99

40 let

1992 Transformatorska postaja Kri-
`e tik pred ru{enjem – Foto: Drago
Papler

Gorenjski odjemalci so informirani
Novi tarifni sistem, ki je za~el veljati marca 1992, je
prinesel dolo~ene spremembe predvsem za potro{nike
gospodinjskega odjema. Za bolj{e informiranje je
ministrstvo za energetiko izdalo zlo`enko Spremembe
tarifnega sistema za obmo~je celotne dr`ave Slovenije, ki
je nazorno opisala in s primeri razlo`ila tarifne
spremembe za potrebe petih slovenskih distribucijskih
podjetij. Po besedah Mihe Skubra, vodje oddelka za
prevzem in prodajo elektri~ne energije v Poslovni enoti
Kranj Elektra Gorenjska, so se odlo~ili in zlo`enke
prilo`ili naro~nikom Gorenjskega glasa iz oddaljenej{ih
krajev. Odjemalci po{t iz mestnih podro~ij [kofja Loka,
Tr`i~, Kranj, Radovljica, Jesenice in krajev Bled in
@irovnica, ki imajo sede`e krajevnih nadzorni{tev ali
poslovnih uprav, zlo`enk niso prejeli, ker jih lahko
dobijo na sede`ih krajevnih nadzorni{tev ali pa na
blagajnah Poslovne enote Kranj in @irovnica.

Ker tarifni sistem predvideva ni`jo tarifo tudi v ~asu
praznikov, je bilo `e veliko reklamacij, ~e{ zakaj
odjemalci niso imeli v ~asu prvomajskih praznikov ni`je
tarife.

Drago Papler
(Na{ stik, {t. 12, 18. 3. 1992, str. 7)



V Elektru Gorenjska so opozarjali na dotrajano opremo in zastarele
naprave. Pri pregledu so ugotovili, da je povpre~na odpisanost njihovih
osnovnih sredstev kar 65-odstotna. Stanje je bilo alarmantno, saj so te`ave
v obratovanju in vzdr`evanju neposredno ogro`ale temeljni poslovni
proces. Narava se je kaj hitro ma{~evala. @e jeseni 1993 so bile v Elektru
Gorenjska zaradi mo~nega vetra, de`ja in snega hude te`ave. Sne`enje ni
prizana{alo elektrodistribucijskim napravam, drevje je trgalo tokovodnike
kot za {alo na obmo~ju Bohinja in Kranjske gore. Na obmo~ju Poslovne
enote @irovnica je bila izvedena rekonstrukcija 20 kV daljnovoda Srednja
vas – Radovljica in dela daljnovoda na Rudnem polju, pri ~emer so bili
zamenjani goli vodniki z izolacijskimi vodniki. Prehod z 10 kV na 20 kV
napetostni nivo je bil opravljen z izgradnjo kablovodov TP Kav~ke – TP
Kalvarija – TP Zavr{nica. V Bohinjski Bistrici je bilo izvedeno kabliranje
20 kV mre`e v sektorju Center – Predor – LIP in ^rna prst – Pod rebrom –
Zoisova plana in demontiran obstoje~i daljnovod. V obratovanje so bile
vklju~ene tri nove transformatorske postaje @erjav (Rate~e), Galerije
(Moste) in Lom (Uskovnica) s priklju~nimi srednjenapetostnimi vodi. Za~e-
lo se je uvajanje polizoliranih vodnikov za daljnovode po skandinavskem
vzoru. Uporaba nove tehnologije je zmanj{ala {irino tras srednjenape-
tostnih vodov stro{ke vzdr`evanja in pove~ala obratovalno zanesljivost.

Podpisana podjetni{ka kolektivna pogodba

Sprejet je bil nov tarifni sistem, vlada je sklenila uveljavljati postopno
pribli`evanje cen elektri~ne energije Evropski skupnosti, zaostrila so se
nesoglasja med vlado kot delodajalcem in sindikatom energetike zaradi
vse ve~jega zaostajanja pla~ za dogovorjenimi s kolektivno pogodbo. S
sprejetjem zakona o reorganizaciji vlade je bilo leta 1993 ukinjeno
ministrstvo za energetiko, ta panoga pa vklju~ena v ministrstvo za
gospodarske dejavnosti. Po enoletnih pogajanjih je bila konec januarja
1993 podpisana podjetni{ka kolektivna pogodba Elektra Gorenjska. Njen
osnutek je pripravila pogajalska komisija, v katero sta delavski svet in

sindikat imenovala vsak po
{tiri ~lane. S pogodbo so bila
urejena tri podro~ja: delovna
razmerja, osebni dohodki,
sodelovanje podjetja in sin-
dikata pa s posebno pogod-
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Foto: Drago Papler



bo. Sindikat si je s podjetni{ko pogodbo izboril pravico, pa tudi
obveznost, enakopravnega partnerja pri urejanju obravnavanih podro~ij.
25. maja 1993 je bilo v Ljubljani zasedanje prve konference SLOKO
CIGRE, ki je bila namenjena strokovnemu razre{evanju problemov
elektrogospodarstva in industrije za opremo elektroenergetskih sistemov
ter strokovnim vpra{anjem slovenske elektroenergetike. 3. novembra 1993
je bilo v avli Elektra Gorenjska, Poslovne enote Kranj, odprto likovno
razstavi{~e, ki je povezalo gospodarstvo in umetnost. Zaradi svoje lege v
neposredni bli`ini pisarn za stike s strankami in blagajne je bilo zagotovo
eno najbolj obiskanih razstavi{~.

[tudija Kelag

V Elektru Gorenjska so v treh letih zmanj{ali {tevilo zaposlenih za 90
delavcev. Kvalifikacijska struktura je podobna drugim distribucijskim
podjetjem. Imajo 17 odstotkov zaposlenih z visoko in vi{jo izobrazbo, 44
odstotkov s srednjo, med ostali del pa sodijo delovodski in drugi profili.
Nekvalificiranih delavcev ni. Kadrovska vpra{anja so po navodilih re{evali
na podlagi {tudije Kelag, vendar le globalno. Leto 1994 je bilo v
znamenju nejasnosti bodo~e perspektive projektiranja in gradenj
elektroenergetskih naprav, ki niso bile zajete v registraciji podjetja. V
Elektru Gorenjska so kot mo`no re{itev za gradnje elektroenergetskih
objektov pripravljali elaborat za izlo~itev dela podjetja v samostojno
podjetje, vendar do realizacije ni pri{lo. Na Oto~cu je bilo posvetovanje o
vlogi in vzdr`evanju elektroenergetskih naprav v distribuciji.
Mo~an severni in severozahodni veter, ki je pihal januarja 1994 povsod
po Sloveniji in se najbolj razbesnel v gorah, je povzro~il najve~ preglavic
vzdr`evalnim ekipam Elektra Gorenjska na obmo~ju od Krvavca do Stola.
V [kofji Loki so proslavili 100-letnico javne elektrifikacije [kofje Loke z
Blaznikovim ve~erom o prvih korakih elektrifikacije na [kofjelo{kem,
rekonstrukcije hidroelektrarne na Skalcah in prihodnjem razvoju
elektroenergetike na Gorenjskem. Novembra 1994 so se zaposleni na
delnih zborih delavcev od-
lo~ili za sodelovanje pri
soupravljanju in na volitvah
konec leta 1994 izvolili Svet
delavcev Elektra Gorenjska.
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1994 HE Standard (1984) po
10-letnem obratovanju – Foto:
Drago Papler



Letna proizvodnja v 11 tujih industrijskih hidroelektrarnah je presegla 100
GWh, lastna proizvodnja v 15 malih hidroelektrarnah pa je dosegla 170
GWh (prevzem iz HE Moste, HE Mav~i~e in HE Medvode je bil 181 GWh)
elektri~ne energije.

V znamenju naravnih ujm ... 1995

Po vetru marca 1995, de`evju oktobra
1995, je konec leta 1995 {e mo~no
sne`ilo. Naravne ujme so se kar vrstile,
januarja 1996 je bil {e `led ... Leto 1995
je likvidnost spodjedalo nepla~evanje
elektri~ne energije. Vzdr`evalci so ugo-
tavljali dotrajanost gorenjskih razdelilnih
transformatorskih postaj, ki so bile nujno
potrebne posodobitve. Lastninsko preob-
likovanje distribucije je bilo upo~as-
njeno, ker agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo ni
izdala septembra 1995 napovedanih
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Veter pusto{il na Gorenjskem ...
V dneh od 28. do 31. marca 1995 se je ob dotoku
zelo hladnega zraka okrepil veter, ki je na obmo~ju
Karavank in Kamni{kih Alp dosegal tudi mo~ne
sunke. To je povzro~ilo precej{nje okvare in
po{kodbe na elektroenergetskih napravah in
objektih Elektra Gorenjska, saj je veter kot za {alo
lomil drevje, ki je padalo preko daljnovodov in
trgalo vodnike, pri{lo pa je tudi do kratkih stikov.
Zaradi tega je bila dobava elektri~ne energije zlasti
na obmo~jih pod Karavankami in Kamni{kimi
Alpami za~asno prekinjena in vzdr`evalci so imeli
polne roke dela. Na celotnem obmo~ju podjetja je
bilo 300 izpadov elektri~nih naprav. Na obmo~ju
Poslovne enote Kranj je bilo najve~ okvar na
obmo~ju Visokega, Cerkelj, Tr`i~a in @eleznikov.
Tako so zlomljene smreke po{kodovale visoko-
napetostni daljnovod RTP Primskovo – Jezersko in
potrgale vodnike, na visokonapetostnem daljno-
vodu RTP Zlato polje – Teneti{e, v sektorju
Kokrica – Teneti{e je bilo odlomljenih osem
nosilnih drogov, na obmo~ju Tr`i~a so bili
po{kodovani daljnovodi Viso~e, Ljubelj, Jelendol –
Medvodje, na obmo~ju @eleznikov pa je divjanje
vetra najve~ {kode povzro~ilo na visokonapetostnih
daljnovodih Potok, @bont in Martinj vrh.
Po{kodovano je bilo tudi nizkonapetostno omre`je
in kabelski snop v vaseh pod Kamni{kimi Alpami
in Karavankami: Kokra, Poto~e, Preddvor, Nova

vas, Velesovo Brezje pri Tr`i~u, Preska, @iganja
vas, Sebenje, Slap, Retnje, Posavec, Sorica ...

Na obmo~ju @irovnice so se okvare za~ele dogajati
28. marca 1995, ko so sne`ne padavine povzro~ile
lomljenje drevja in s tem tudi po{kodbe tokovod-
nikov, predvsem v Gornjesavski dolini in Bohinju.
Naslednji dan so se pojavili mo~ni sunki vetra, ki
so presegali 20 metrov na sekundo. Okvare so
nastale na ravninskem predelu od Jesenic, Bleda in
Radovljice ter pod gorami do Tr`i~a. Veter je lomil
drogove na daljnovodih od Vrbe do Begunj, od
Begunj do Tr`i~a, od Jesenic do @irovnice in od
@irovnice preko Lesc do Radovljice ter od @irov-
nice preko Gorij do Bleda. Prizadeta so bila
omre`ja v vaseh Vrba, Begunje, Laze, Koritno,
Potoki, Breg, Re~ica, Podhom, Doslov~e, Nova
vas.

Ekipe Elektra Gorenjska so sku{ale okvare ~imprej
odpraviti tudi s provizori~nimi re{itvami in prena-
pajanji, dokon~no pa so bile posledice divjanja
vetra odpravljene {ele s sanacijami. [e enkrat so se
pokazale negativne posledice stalnega zmanj{eva-
nja sredstev za investicijsko vzdr`evanje in investi-
cije ter {tevila zaposlenih oziroma pomanjkanja
mladega monterskega in tehni~nega kadra.

Drago Papler
(Na{ stik, {t. 4, 30. 4. 1995, str. 6)

1995 Vetrovni sunki so mo~no po{kodovali drogove
20 kV daljnovoda RTP Zlato polje – Teneti{e – Foto:
Drago Papler



soglasij k programom lastninskega
preoblikovanja distribucijskih pod-
jetij. Steklo je zbiranje in deponiranje
certifikatov.
Prodaja elektri~ne energije je narasla
na 747 GWh, ob upo{tevanju porabe
@elezarne Jesenice (286 GWh) pa je
skupna prodaja na Gorenjskem pre-
segla magi~no mejo 1.033 GWh.

Daljinsko vodenje progovnih
stikal

Leto 1996 so spremljale podjetje
te`ave zaradi neustrezne cenovne
politike. Sprejeta je bila energetska
resolucija, mar~evska podra`itev,
odprt nov center vodenja Elesa, pod-
pisana kolektivna pogodba za elektro-
gospodarstvo. Distribucija se je
odlo~ila za skupen nastop, zdru`eva-
nje poslovnih interesov pa so podjetja
formalno potrdila marca 1996 v Mariboru z ustanovitvijo gospodarskega
interesnega zdru`enja distribucije.
Investitorji so do`ivljali vedno ve~je te`ave pri pridobivanju soglasij z
lastniki zemlji{~. V Kranjski gori je bila 21. junija 1996 otvoritev novega
elektronadzorni{tva Elektra Gorenjska. Jeseni 1996 je v okviru pridobljene
dr`avne licence ICES prvi~ organiziral vi{je{olski {tudij za poklic in`enir,
in`enirka elektroenergetike, ki ga je simboli~no na slovesnosti umestil v
slovenski izobra`evalni sistem dr`avni sekretar Ministrstva za {olstvo in
{port dr. Pavel Zgaga. Eles je novembra 1996 vstopil v 21. stoletje z
uradno otvoritvijo dograjenih opti~nih povezav, telekomunikacijskih in
podatkovnih avtocest na
relaciji Diva~a – Beri~evo –
Podlog. Zgrajeno je bilo om-
re`je ISDN Elektra Gorenjska
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Voda pusto{ila na Gorenjskem ...
Obilno de`evje 7. in 8. septembra 1995 se je sprevrglo v prave
nalive, ki so povzro~ili vodni udar hudournikov s strmih bregov v
Ba{ki grapi, na Cerkljanskem, Idrijskem in v Zgornji Sel{ki
dolini. Hudourniki so poplavljali in odna{ali zemljo, ceste,
namo~en teren je spro`il plazove ...

De`evje je povzro~ilo tudi po{kodbe na elektroenergetskih
napravah Elektra Gorenjska v Zgornji Sel{ki dolini. Voda je
spodkopala drogove visokonapetostnih daljnovodov in
nizkonapetostnega omre`ja, tako da je pri{lo do prvih okvar in
izpadov elektri~ne energije. Sel{~ica je zaradi velike koli~ine
vode iz pritokov prestopila bregove in v @eleznikih spodkopala in
odkopala 20 kV kablovod med transformatorskima postajama
Iskra in Spodnji @elezniki, vse do temelja je odkopala `elezni
jambor 35 kV daljnovoda RTP [kofja Loka – @elezniki. Najbolj
prizadeto je bilo obmo~je, ki je bilo napajano z 20 kV
daljnovodom Zali log – Podro{t in odcepoma Dav~a in Sorica.
Zemeljski plazovi so med drugim odnesli nosilne drogove v
Torki, Osojni Dav~i, Zalem logu, zaradi podrtega opornega zidu
so bili ogro`eni drogovi daljnovoda proti Sorici. Struga
hudournika se je zaradi velike koli~ine vode raz{irila vse do
nekaterih odsekov nizkonapetostnega omre`ja v Dav~i, kar je bilo
potrebno sanirati. Delavci nadzorni{tva @elezniki so s provizoriji
za~asno popravili ogro`ene daljnovode, za kon~no sanacijo pa so
bile potrebne okrepljene ekipe delavcev Elektra Gorenjska, saj je
bilo potrebno zamenjati odnesene drogove in prestaviti omre`je
zunaj ogro`enega plazovitega terena v Zgornji Dav~i, Spodnjih
Danjah, @bontu ...

Drago Papler
(Na{ stik, 9, 30. 9. 1995, str. 6 – 7)

Mehki jez HE Sava – Foto: Drago
Papler



s posodobitvijo komunikacij 44 objektov na razli~nih
lokacijah na Gorenjskem. Junija 1996 je pri{lo do
zaustavitve HE Soteska zaradi novogradnje nove HE
Soteska II. 22. avgusta 1996 so bile uvedene omejitve
prve stopnje porabe. Po dolgotrajnih postopkih je vlada
izdala soglasje za lastninsko preoblikovanje.

Septembra 1996 je potekala zamenjava transformatorja
400 kVA v HE [kofja Loka ob prehodu podro~ja z 10
kV na 20 kV napetost. Novembra leta 1996 je mesto
[kofja Loka pre{lo na srednji napetosti na 20 kV obra-
tovalno napetost; predelanih je bilo 27 transforma-
torskih postaj. Za skraj{anje izpadov zaradi defektov na
srednjenapetostni mre`i je bil izveden projekt vgradnje
daljinsko vodenih razklopi{~ in dolo~enih lo~ilnih
mest. Leta 1996 so bila na obmo~ju Poslovne enote
Kranj postavljena prva {tiri stikala. Decembra 1996 so
v Poslovni enoti @irovnica priklopili prvo daljinsko
vodeno progovno lo~ilno stikalo PLS-738 v Gorjah.

Konec leta 1996 je narava znova poskrbela za
presene~enje. Elektrogospodarstvo je bilo dobesedno v ledenem objemu.
Velike dodatne obremenitve ve~ centimetrov debelih ledenosne`nih oblog
so povzro~ile in trgale vodnike ter podirale lesene drogove in jeklene
stebre. Od 23. do 28. decembra 1996 se je na obmo~ju Sel{ke in
Poljanske doline, Podblice, Jamnika, P{eva, Javornika in ^epulj, ob
padanju de`ja, pojavil `led na na{ih napravah in drevju. Posledice so bile
katastrofalne za naprave – daljnovode in nizkonapetostna omre`ja na tem
obmo~ju. S skrajnimi napori in ob velikem tveganju smo uspeli do 31.
decembra 1996 zagotoviti dobavo elektri~ne energije vsem odjemalcem.
Nastala je velika {koda. Katastrofalne posledice je za `ledom {e poslab{al
sneg januarja 1997.
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1996 Daljinsko vodena progovna
stikala so skraj{ala odpravo okvar –
Foto: Drago Papler

1997 110 kV daljnovodna pove-
zava RTP Zlato polje – RTP
Primskovo – RTP Labore – Foto:
Drago Papler



Sanacija po `ledu

Leta 1997 so ponovno nastale okvare in po{kodbe zaradi `ledu. Izvajala
se je sanacija po{kodovanih daljnovodov s polizoliranimi PAS vodniki in
nizkonapetostnega omre`ja. V Bohinju sta bili montirani daljinsko vodeni
progovni stikali. Potekala so nujna vlaganja v revitalizacijo visoko-
napetostnih objektov, nadaljevala se je gradnja RTP 110/20 kV Zlato
polje, pripravljala se je rekonstrukcija RTP 110/10 kV Labore, izvajal se je
prehod omre`ja z 10 na 20 kV napetost in dokon~anje male HE Soteska.
Pere~ je bil problem slabe finan~ne discipline odjemalcev, saj je {e iz
preteklosti veljalo splo{no prepri~anje, da je elektrika {e vedno nekak{na
splo{na dru`bena dobrina in ne blago, za katerega veljajo vse tr`ne
zakonitosti. Porajale so se ideje o zdru`itvi vseh 15 elektroenergetskih
podjetij v koncern s h~erinskimi podjetji na ~elu z Elesom, za kar se
distribucijska podjetja niso navdu{ila. Zaposleni so sklenili nove pogodbe
o prostovoljnem zdravstvenem zavaro-
vanju. Z vidika varovanja okolja je bila
uporabljena teko~ina MIDEL 7131 na-
mesto olja. Tehnolo{ka novost je bila
pomembna na ekolo{ko ob~utljivih vodo-
oskrbnih obmo~jih.
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Dogodki v obratovanju 1997
Leta 1997 se je nadaljevala sanacija po `ledu na
daljnovodu Bukovica – Knape – Pozirno, odcep
Bodoveljska grapa, odcep Sopotnica, Njivica –
Nemilje in Besnica – Podnart na odseku od odcepa
za Njivico do mejnega stikala s krajevnim nadzor-
ni{tvom Tr`i~. V Poslovni enoti @irovnica so
izvedli pleskanje na 2 x 110 kV daljnovodu (2 x 20
kV) Jesenice – Predor in 35 kV daljnovodu Moste
– Ukova. Izvedena so bila dela na zamenjavi golih
vodnikov s PAS polizoliranimi vodniki na 20 kV
daljnovodih Mojstrana – Radovna, Gorje – Zatrnik
in odcepu Vitranc. Zgrajen je bil 2 x 20 kV

daljnovod RTP Bitnje – RP Jereka. Priklopljen je
bil 20 kV kabelski priklju~ek za HE Soteska na
daljnovod Soteska – TP Nomenj in 20 kV kablovod
TP TIO – TP Golf igri{~e. Zgrajeno je bilo 6 novih
transformatorskih postaj: TP Sp. ^rnivec, TP Golf
igri{~e, TP Travnice, TP Novakov rovt, TP Pod
Bellevujem, TP Gorica. V Bohinju so priklopili dve
daljinsko vodeni progovni stikali PLS-50 in
PLS-749.

(Letno poro~ilo 1997 o proizvodnji, pretoku in raz-
delitvi elektri~ne energije preskrbovalnega obmo~ja
Elektra Gorenjska, Kranj, julij 1998)

Elektrika, motiv iz ciklusa
Elpresije sopotij – Foto: Drago Papler



Delni{ka dru`ba

Elektro Gorenjska, d.d.

Na podlagi predhodnega lastninjenja je bilo podjetje reorganizirano v
delni{ko dru`bo in 27. januarja 1998 registrirano na Okro`nem sodi{~u v
Kranju z imenom Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
elektri~ne energije, d.d., s skraj{anim imenom Elektro Gorenjska, d.d.,
katere ve~inski delni~ar je dr`ava. Statut delni{ke dru`be Elektro Gorenj-
ska je dolo~il, da infrastrukturnih objektov, naprav oziroma omre`ij, ki so
potrebna za izvajanje gospodarske javne slu`be, ni dovoljeno prodati,
zastaviti, oddati v dolgoro~ni najem ali kako druga~e odtujiti, prav tako ne
more biti predmet ste~aja niti likvidacijske mase. Prvi statut je bil sprejet
na upravnem odboru 1. julija 1997. Vlada Republike Slovenije je kot
ustanovitelj javnega podjetja imenovala upravo dru`be, ki ima enega
~lana – direktorja.
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1. novembra 1998 je z novo notranjo organiziranostjo iz `irovni{kega in
kranjskega dela slu`be za prevzem in prodajo elektri~ne energije nastala
sedma zaokro`ena organizacijska enota – Sektor za komercialno energe-
tiko.

Uvajanje nove tehnologije SF6

Leta 1998 se je nadaljevalo kroni~no pomanjkanje investicijskih sredstev,
manj preglavic je bilo pri sprotnem poslovanju, investicije so se izvajale
predvsem s posojili. Ustanovljena je bila IZS – In`enirska zbornica
Slovenije kot strokovno zdru`enje in`enirjev raznih strok, ki se ukvarjajo z
graditvijo objektov.
Aprila 1998 je potres povzro~il vidne razpoke v 20 kV stikali{~u, pisarni,
predsobi in garderobnem prostoru HE Savica. V elektrarni je potekala
prenova in avtomatizacija upravljalnega sistema.
V Poslovni enoti @irovnica so v prvih transformatorskih postajah 20 kV
klasi~no opremo zamenjali z novo tehnologijo SF6. Izvedena je bila
zamenjava klasi~ne opreme 20 kV s celicami SF6 v TP Kazina Bled, Tp
Prode in TP Univerzal ter RP Polj~e in RP Jereka. Opravljena je bila
rekonstrukcija RTP Bled z zamenjavo o`i~enja na stikalnih elementih in
monta`a novega daljinskega upravljanja NEO 2000.
Avgusta 1998 je predsednik dr`ave Milan Ku~an ob Triglavskem domu na
Kredarici pognal prvo vetrnico za proizvodnjo elektri~ne energije. Nabavo
in postavitev agregata z mo~jo 2,5 kW sta omogo~ili distribucijski podjetji
Elektro Gorenjska in Elektro Ljubljana.
22. septembra 1998 je bila izvr{ena prva sinhronizacija agregata HE
Soteska II. z mo~jo 1.436 kW na omre`je.
1. oktobra 1998 je bil pri~etek funkcionalnega poskusnega obratovanja HE
Savica ter tudi nove HE Soteska na zbiralnice RTP Bitnje, optimizirane z
monta`o regulacijskega transformatorja 35/20/10 kV, mo~i 8 MVA.
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1998 HE Soteska – Foto: Drago
Papler



Poplave oktobra 1998 so povzro~ile {kodo na gumijastem jezu HE Sava,
po{kodbe betona na opornem zidu in podslapju ter po{kodbe nivojske
regulacije agregatov v HE [kofja Loka. V HE Dav~a so nastale po{kodbe
na zajetju, v HE Jelendol pa na kamnito-betonskem podslapju in bre`ini
pri zajetju.
Po dolgem in napornem usklajevanju je vlada potrdila in sprejela spre-
menjen tarifni sistem za prodajo elektri~ne energije. Preko opti~nih zvez
Elesa je bila novembra 1998 prvi~ vzpostavljena zveza na relaciji
Ljubljana – Maribor v okviru izobra`evalnega seminarja in tako prikazana
mo`nost videokonference kot uporabnega izziva bodo~nosti.

110 kV stikali{~e GIS izvedbe izolirano s plinom SF6

Leto 1999 je zaznamoval ljudski referendum o na~inu financiranja
graditve TET 3, ki bi po letu 2004 nadomestila 125 MW blok. Izid refe-

renduma z 78 % proti predlagani re{itvi je
pomenil konec idej o TET 3 in za~etek
dela na sanaciji obstoje~e TET 2. Feb-
ruarski sneg je povzro~il na Gorenjskem
ogromno {kodo, v najbolj kriti~nih tre-
nutkih je brez elektri~ne energije ostalo
11.500 odjemalcev. Na velik obseg okvar
je vplivala tudi velika iztro{enost naprav in
objektov. Leto 1999 je bilo {e posebej
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Sodobne re{itve te`avnega terena
V Elektru @irovnica so sanirali po{kodbe po `ledu
z namestitvijo PAS vodnikov, ki so bili re{itev za
te`ko odpravljive defekte golih vodnikov na
vi{jele`e~ih hribovitih, gozdnih podro~jih. S PAS
vodniki so bile zgrajene zelo pomembne 20 kV
daljnovodne povezave na relacijah HE Savica v
Ukancu – Komna, Srednja vas v Bohinju – Rudno
polje, Kranjska gora – Vr{i~ in Bohinjska Bela –
Pokljuka. Na 35(110) kV daljnovodu Bled – Bohinj
so zaradi vsakoletnih te`av z otresanjem namestili
izolirane distan~nike.

Za napajanje nekaj manj{ih zaselkov, npr. vasi
Slamniki nad Bohinjsko Belo na Pokljuki, so se
odlo~ili za napajanje z 1 kV napetostjo, ki je
primerna za majhne mo~i in malo {tevilo porab-
nikov. Napetost 0,4 kV najprej preko transforma-
torja dvignejo na 1 kV, na tem nivoju prena{ajo
mo~ in jo na koncu spet transformirajo na 0,4 kV
napetost.

Drago Papler
(Na{ stik, {t. 2, 28. 2. 1998)

1999 Ekolo{ki daljnovod s polizoliranimi PAS vod-
niki – Foto: Drago Papler



zanimivo zato, ker je v elektrogospodarstvo vneslo pojme tr`ne
ekonomije. 19. februarja 1999 je v Evropi za~ela veljati direktiva 96/92/ES
o vzpostavljanju skupnega trga z elektri~no energijo, s ~imer se je za~el
ob{iren proces odpiranja energetskega trga. Na podlagi evropskih smernic
je bil nato po ve~letnih razpravah 16. septembra 1999 v dr`avnem zboru
Republike Slovenije sprejet tudi nov slovenski energetski zakon, ki je
vnesel v odnose v elektrogospodarstvu pojme tr`ne ekonomije. Ob
polletju je veliko spremembo prinesel davek na dodano vrednost DDV.
Vsakemu in`enirju elektrotehni{ki slovar, je bilo geslo SLOKO CIGRE, ki
se je odlo~ila za izdajanje knji`ic Slovenskega elektrotehni{kega slovarja
IEC s podro~ja elektroenergetike.

Leta 1999 je bila realizirana protipotresna sanacija jezu HE Savica in izve-
dena sanacija po{kodb podslapja na jezu HE Sava.

Septembra 1999 je bila izvedena zamenjava opreme daljinskega vodenja
v RTP @elezniki. Dopolnjevala se je z opti~nimi povezavami, ki so bile
zgrajene ob zamenjavi vodnikov na 35 kV daljnovodu [kofja Loka –
@elezniki. RTP Tr`i~ je pre{el na indirektno ozemljeno nevtralno to~ko.
Na obmo~ju @eleznikov je uspe{no prestala preizkuse zanka, sestavljena
iz daljinsko krmiljenih stikal, opremljenih z detekcijo vrst okvar, ki
omogo~a samodejno izlo~anje okvarjenega dela voda. V RTP Labore je
bila odstranjena ~etrtina 10 kV celic in zamenjana z novimi 20 kV.

8. decembra 1999 je bila Elektro Gorenjska prvo distribucijsko podjetje, ki
je na 110 kV napetost priklopilo stikali{~e GIS izvedbe, izolirano s plinom
SF6. Konec leta 1999 je bila dana v poskusno obratovanje nova RTP Zlato
polje 110/20 kV, ki je bila vzankana med RTP Okroglo in RTP Primskovo.
Po nekaj zagonskih te`avah so 17. decembra 1999 obremenili tudi
transformator z odvodom proti RTP Naklo. Prenos kablov v novo 20 kV
stikali{~e pa je potekal v letu 2000.

Na obmo~ju Poslovne enote @irovnica so bili priklopljeni novi objekti:
priklju~ni 20 kV daljnovod in TP Zgornji Otok, priklju~ni 20 kV kablovod
in TP Casino Kranjska gora, priklju~ni 20 kV kablovod in TP Merkur Lesce
in TP Planina Praprotnica. Klasi~ne 20 kV celice so bile zamenjane s
celicami SF6 v TP Rjava skala – Vogel, TP Murova Jesenice, TP Kolodvor.
Daljinsko vodena stikala so bila vgrajena v RP Polj~e, RP Jereka in
daljnovodna stikala S-16, S-301 in S-707.

Vgrajeni so bili opti~ni kabli OPGW na obmo~ju @irovnice. Veliko
pozornost so namenili ra~unalni{kemu prehodu v leto 2000 in ga brez
te`av prestali. V romanti~ni Millenium pa je distributerje popeljalo mo~no
sne`enje, ki je povzro~ilo vrsto izpadov in motnje pri oskrbi odjemalcev
na obmo~ju Bleda, Bohinja, [kofje Loke, @eleznikov, Medvod, Kranja in
Preddvora. Posledice so bile tokrat precej manj{e, kot so bile ob podobnih
ujmah v minulih letih, saj so omre`ja precej posodobili z uporabo
polizoliranih vodnikov na novih 20 kV daljnovodih.
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Nova upravna stavba

Interno odprtje nove upravne stavbe Elektra Gorenjska d.d. na Ulici Mirka
Vadnova 3a na Primskovem v Kranju je bilo 30. junija 2000. Nova
upravna stavba Elektra Gorenjska pomeni uresni~itev 35-letnih `elj, da se
s {tirih kranjskih lokacij zdru`ijo vse tehni~ne in skupne dejavnosti na isti
lokaciji v Kranju.
»Nemalokrat smo v zadnjih dveh desetletjih, ko vodim podjetje, do`ivljali
~as preizku{enj, ko smo se spopadali z naravnimi ujmami, reorgani-
zacijami in delovnimi dose`ki. Distribucija je »tovarna brez strehe«. Na{i
daljnovodi, omre`ja in priklju~ki so razpredeni po vsej pokrajini, na{e
naprave v razdelilnih transformatorskih postajah in malih hidroelektrarnah
so najvitalnej{e proizvodne in vozli{~ne to~ke, ki delujejo z o~mi
odjemalca neopazno in brezhibno. Elektrodistributerji prihajamo v vsak
dom, danes z elektri~no energijo, morda jutri z opti~nimi vlakni, tudi z
dodatno ponudbo uslug od od~itavanja na daljavo do videosignalov in
drugih komunikacijskih storitev. Novi izzivi za prihodnost zahtevajo {e
ve~jo medsebojno povezanost. Po 35 letih smo do~akali dan, ki simbolno
povezuje na{e te`nje, ustvarjalnost, delo in pripadnost. Primskovo bo
postalo elektroenergetsko in informacijsko vozli{~e in sti~i{~e poti, z
izgradnjo Distribucijskega centra vodenja v najvi{ji eta`i v drugi fazi
izvedbe na~rtovanega projekta. Tako se danes kon~uje en projekt in hkrati
`e nadaljuje drugi, saj `elimo ~im preje dograditi in opremiti prepotreben
dispe~erski center,« je dejal mag. Drago [tefe.
»V novem objektu upravne stavbe in v letu 2001 opu{~enem RTP Naklo
bomo z izostrenim ~utom za opravljeno delo stoletnega razvoja gorenjske
elektrotehnike postopno z dokumentarnim zgodovinskim pristopom
ohranili in smiselno vtkali ter trajno zabele`ili antropolo{ko in tehni~no
dedi{~ino zanamcem ter uredili muzej.«
Elektro Gorenjska se kot »sodobna integracijska dru`ba« zbli`uje in
povezuje kot enovito podjetje, kar od nje pri~akuje trg, konkurenca,
lastniki delni~arji in kupci – odjemalci elektri~ne energije. @ivljenje pod
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2000 Nova upravna stavba Elektro
Gorenjska d.d. na Ulici Mirka Vad-
nova 3a na Primskovem v Kranju –
Foto: Drago Papler



»skupno in te`ko pri~akovano streho« pomeni {e kvalitetnej{e in ~asovno
kraj{e nudenje uslug strankam.

RTP Zlato polje 110/20 kV

Leta 2000 se je GIZ distribucije za~el pogajati z Elesom pri nakupu
elektri~ne energije kot celota. Vlada je sprejela prve uredbe, ki so
dolo~ile, da bo distribucija opravljala tri javne slu`be. Sprejet je bil nov
Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Elektro Gorenjska je izvajala pilotski
projekt sodobnej{ega na~ina daljinskega merjenja porabljene elektri~ne
energije, tako pri kvalificiranih odjemalcih elektri~ne energije kot pri
drugih tarifnih odjemalcih.
Na investicijskem podro~ju so se nadaljevala vlaganja v prehode na 20 kV
napetost, tako da je konec desetletja ostal nepredelan samo {e del
srednjenapetostnega omre`ja Kranja in Medvod. Z namenom graditi ~im
bolj zanesljive in okolju prijazne 20 kV daljnovode je bila na ve~jih
zahtevnih trasah vpeljana gradnja tako imenovanih ekolo{kih daljnovodov
z izoliranimi PAS vodniki. Njihova prednost je ve~ja zanesljivost ob
sne`enju in zaledenitvah ter o`ji daljnovodni poseki.

Ob dnevu podjetja 8. septembra 2000 je
minister za gospodarske dejavnosti dr.
Jo`e Zago`en odprl najmodernej{o razde-
lilno transformatorsko postajo 110/20 kV
Zlato polje v novi tehnolo{ko oklopljeni
GIS izvedbi in izolirani s plinom SF6.
Novozgrajeni objekt pomeni veliko prido-
bitev za u~inkovitej{e napajanje mesta
Kranj in njegove okolice in eno zadnjih
etap prehoda srednjenapetostnega distri-
bucijskega omre`ja z 10 kV na 20 kV
napetost ter opu{~anje 35 kV napajalne
napetosti.

Postaja je bila prva in edina take vrste v
slovenski distribuciji in lep prispevek
Elektra Gorenjska k manj{emu obreme-
njevanju okolja. Isti dan je bilo tudi
uradno javno odprtje nove upravne stavbe
Elektra Gorenjska, d.d. na Ulici Mirka
Vadnova 3a na Primskovem v Kranju.
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Odpiranje trga z elektri~no energijo

Pri odpiranju trga z elektri~no energijo so si v Elektru Gorenjska, d.d.
prizadevali, da so s 1. januarjem 2001 vzpostavili tak{ne organizacijske,
kadrovske in informacijske temelje, da so sistemu omogo~ali ~im bolj
kakovostne in konkuren~ne storitve ob ~im manj{ih poslovnih stro{kih.
Posebna pozornost je bila usmerjena odjemalcem elektri~ne energije v
gospodinjstvih in upravi~enim odjemalcem nad 41 kW priklju~ne mo~i.
Namre~, zakon je predvideval, da bi trg elektri~ne energije za~el delovati
15. aprila 2001. Velike posledice za nadaljnji razvoj Elektra Gorenjska pri
njenem prizadevanju za preoblikovanje v moderno distribucijsko dru`bo
pa je imel septembra 1999. leta sprejet novi energetski zakon, ki je
liberaliziral slovenski trg z elektri~no energijo po 15. aprilu 2001.
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Otvoritve RTP Zlato polje 110/20 kV so se udele-
`ili tudi gorenjski `upani – Foto: Drago Papler
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Investicije v Poslovni enoti Kranj 2000
Poleg teko~ega in investicijskega vzdr`evanja je bila zna~ilnost dela na prehodih z 10 kV na 20 kV
napetostni nivo. Ta ve~ kot desetletje dolg proces prehoda vse srednjenapetostne mre`e je v nekem smislu
nova investicija kot nadomestilo z zamenjavo posodobljene opreme in drugimi tehni~nimi karakte-
ristikami, v bistvu pa fizi~no srednjenapetostne povezave in stikalni elementi `e obstajajo. Ta vlo`ek
omejuje dolo~ena sredstva za nove investicije, interpolacijo transformatorskih postaj in zmanj{evanje
slabih nizkonapetostnih razmer na dolo~enih podro~jih. Potrebna bo ve~ja zagotovitev sredstev, da se
intenzivno dokon~a prehod, saj je dinamika preureditve v ~asu skoraj ene generacije znatno predolga. V
letu 2000 je bilo dokon~anih pet novih transformatorskih postaj, v delu so {e tri. Rekonstruiranih je bilo
sedem transformatorskih postaj, polo`enih 4,4 km 20 kV kablovodov. Zaradi pomanjkanja denarja ni bila
dose`ena vrednost predhodnega leta, problem pa je bil premo{~en s tem, da so bile gradbeno izdelane
kabelske kanalizacije in obenem zaklju~eni lastni{ki posegi. Tako pri kasnej{em polaganju kablovodov ne
bo ve~ nobenih ovir, saj je sama napeljava hitro opravljena. Polo`enih je bilo 54 km nizkonapetostni
kablov in montiranih 36 km polizoliranih PAS vodnikov 20 kV. Velika pozornost je bila namenjena
opornim to~kam prostozra~nih vodov in fizi~no {tevil~no velikem pove~anju zamenjav dotrajanih drogov
s 506 (v letu 1999) na 928 (v letu 2000). Postavljeno je bilo 58 betonskih drogov, ki se vse bolj uveljav-
ljajo, razvod elektri~ne energije pa predstavlja ve~jo kvaliteto in zanesljivost.

Vgrajeno je bilo sedem daljinskih komandnih stikal DKS v transformatorskih postajah vezanih na
napajalno energetsko to~ko iz RTP Tr`i~. Poleg treh tipi~no investicijskih delih je oddelek za investicije
sodeloval tudi pri odpravi defektov, remontov, obnov in prestavitvi na visoko in nizkonapetostnih
kablovodih, daljnovodih in omre`jih.

Oddelek za obratovanje je posredoval pri odpravi {tirih ve~jih okvar. V RTP [kofja Loka je bil marca
preboj prevodnih izolatorjev in odvodnikov na 35 kV odvodu Medvode. Tri okvare so bile v razli~nih
terminih v RTP Tr`i~, marca 2000 je bil preboj prevodnih izolatorjev in po{kodba zbiralni~nih lo~ilnikov
odvoda Balos II. Septembra je preboj med zbiralkami v 20 kV stikali{~u uni~il 12 prevodnih izolatorjev,
po tednu dni pa je bilo potrebno, zaradi po~ene priklju~ne plo{~e, zamenjati 110 kV tokovni transformator
v polju transformatorja 2.

V RTP @elezniki sta bila v okviru vzdr`evalnih del septembra zamenjana 35 kV odklopnika v
transformatorskih celicah z novima vakuumskima, v novembru pa je visoka voda potoka Da{nica ponovno
zalila kletne prostore pribli`no 80 cm visoko in odlo`ila ve~jo koli~ino mulja in blata.

V RTP Labore se opravlja rekonstrukcija celotnega objekta. Zamenjane so bile vse naprave lastne rabe,
polovico celic v 20 kV stikali{~u, za{~ita 110 kV daljnovodov, prestavljeno je bilo daljinsko upravljanje
110 kV stikali{~a iz stare telemehanike na novo. V teku je izdelava nove elektri~ne in{talacije in monta`a
celic v novem sektorju 3. Opravljena je bila revizija transformatorja 1 in 2. Potekajo tudi aktivnosti v zvezi
z izgradnjo novega 110 kV stikali{~a v GIS izvedbi. Zaradi tega so bile opravljene tudi vse rekonstrukcije
daljnovodov, ki potekajo od RTP HE Medvode skozi RTP Labore do RTP Zlato polje. Na obmo~ju Labor
so bili postavljeni {tirje novi poligonalni drogovi, kar je novost v slovenski distribuciji.

V 20 kV stikali{~u RTP Tr`i~ je bila zamenjana polovica prevodnih izolatorjev z novimi, v treh 20 kV
celicah pa so bili zamenjani malooljni odklopniki z novimi vakuumskimi. V RTP Zlato polje so bile
opravljene priprave za opustitev obstoje~ih 10 kV celic iz leta 1960, ki so bile popolnoma dotrajane in so
{e vedno v obratovanju. Vsi 10 kV odvodi se bodo prestavili v 20 kV celice, ki se bodo sprostile z
vklju~itvijo nove RTP Zlato polje 110/20 kV GIS v obratovanje. V RTP Medvode je bila zamenjana
dotrajana telemehanika z novo, proizvajalca Ensico. V RTP Primskovo je bila zamenjana oprema
lokalnega vodenja Scada zaradi te`av pri prehodu v leto 2000. Posledi~no je bilo potrebno opraviti
delovanje vse opreme od alarmov, polo`ajev do komand. Tudi v RTP Balos je bila zamenjana dotrajana
telemehanika z novo, proizvajalca Ensico. Nova naprava omogo~a daljinski nadzor po sodobnih kriterijih,
zato se je pove~alo {tevilko informacij, ki se daljinsko prena{ajo.

Zahteve po kvalitetni in stalni dobavi elektri~ne energije so vedno ve~je. Pri{lo je do pove~anega trenda
porabe in konice na obmo~ju Poslovne enote Kranj, razen na obmo~ju Tr`i~a. Obremenitve naprav so
vsako leto ve~je, ker dejavnost na podro~ju investicij ne sledi pove~ani prodaji in porastu koni~nih mo~i.
Posledica so padci napetosti, ki so vi{ji od dopustnih tako na srednji napetosti, kakor tudi na nizko
napetostnem omre`ju. Konkreten primer je obmo~je Krvavca na srednji napetosti. Te`ave se pojavljajo
tudi pri prenapajanjih na 10 kV omre`ju, saj v vse ve~ primerih ni mo`no izvesti enostavnega
prenapajanja, ampak je potrebno razdeliti breme odvoda, ki se prenapaja, na dva ali ve~ odvodov.

Drago Papler
(Na{ stik, {t. 1, 31. 1. 2001)



Organiziranost po funkcionalnem principu

V skladu z zahtevami energetskega zakona (Uradni list RS, {t. 79/99 in
8/2000) in uredbe o izvajanju gospodarskih javnih slu`b (Uradni list RS, {t.
54/2000) so bile dejavnosti distribucijskih podjetij po izvajanju lo~ene na
gospodarske javne slu`be in tr`ne dejavnosti. Kot dejavnosti gospodarskih
javnih slu`b so bile dolo~ene: distribucija elektri~ne energije, upravljanje
distribucijskega omre`ja in dobava elektri~ne energije tarifnim odje-
malcem. Kot tr`ne dejavnosti pa so bile opredeljene dobava elektri~ne
energije upravi~enim odjemalcem in druge tr`ne dejavnosti. Gospodarsko
interesno zdru`enje za distribucijo elektri~ne energije Slovenije je sprejelo
sklep, da konec leta 2000 v petih distribucijskih podjetjih prenehala
organiziranost po lokacijskem principu. Nov na~in poslovanja Elektra
Gorenjska, d.d. je potrdil nadzorni svet 20. decembra 2000. Prvi dan
novega tiso~letja, 1. januarja 2001 je za~ela veljati organiziranost po
funkcionalnem principu po dejavnostih in ne ve~ po teritorialnem
principu, ko so distribucijske dejavnosti potekale v Poslovni enoti Kranj in
@irovnici. Ostale dejavnosti proizvodnje elektri~ne energije v Poslovni
enoti Sava Kranj in prodaje elektri~ne energije v Sektorju komercialne
energetike so bile `e do sedaj organizirane na nivoju regije, z reorga-
nizacijo so se le prilagodile zahtevanim zakonskim in uredbenim
dolo~ilom. Notranjo zgradbo dru`be sestavljajo {tiri poslovne enote: za
upravljanje distribucijskega omre`ja, za proizvodnjo elektri~ne energije,
za distribucijo elektri~ne energije in za dobavo elektri~ne energije ter trije
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Investicije v Poslovni enoti
@irovnica 2000
V distribuciji je narava dela tak{na, da mora biti
vzdr`evanje prostozra~nih srednjenapetostnih
daljnovodov in nizkonapetostnega omre`ja redno,
saj so nosilne to~ke (drogovi) leseni in potrebni
vsakoletne planske obnove, sicer lahko zaostanek
resno ogrozi brezhibnost napajanja mre`e in zanes-
ljivosti dobave elektri~ne energije odjemalcem. Na
Gorenjskem je zahtevna konfiguracija, ki potrebuje
napredni pristop do mre`e. Leta 2000 so nadome-
stili 613 dotrajanih drogov (683 kosov kostanjevih,
12 kosov impregniranih in 22 kosov betonskih), ki
imajo betonske kle{~e ali podstavke. Zgradili so sto
novih priklju~kov stanovanjskih objektov. Pri
novogradnjah in obnovah nizkonapetostnega
omre`ja pa so vgradili do 5 kilometrov zemeljskega
kabla in preko 10 kilometrov snopastega kabla.
Skupni obseg naprav na obmo~ju Elektro @irovnice
523 kilometrov visokonapetostnega omre`ja (od
tega 18 kilometrov 110 kV daljnovodov, 55 kilo-
metrov 35 kV daljnovodov, 300 kilometrov 20 kV
daljnovodov, 150 kilometrov visokonapetostnih

kablovodov) in 1.240 kilometrov nizkonapetost-
nega omre`ja.

V Elektru @irovnica so vzpodbujali razvoj malih
privatnih hidroelektrarn, ki so se za~ele pojavljati z
letom 1986, kot posledica podpore SLO, potem pa
se je njihova izgradnja zelo intenzivirala. Kot zani-
mivost ka`ejo podatki, da je 46 malih hidroelek-
trarn leta 2000 proizvedlo `e 30 GWh elektri~ne
energije, kar je bilo izena~eno s proizvodnjo lastnih
hidroelektrarn PE Sava Elektro Gorenjske na
obmo~ju @irovnice.

S poslovnim partnerjem Astra Telekom so se lotili
izvedbe opti~ne povezave, ki jo koristijo za daljin-
sko krmiljenje sedanjih in bodo~ih elektronskih
merilnih in {tev~nih naprav pri odjemalcih. Na ta
na~in poskusno zajemajo podatke z elektronskih
{tevcev v delu naselja na Rodnah. Pilotski projekt
je vzor~ni za uvedbo na {ir{em `irovni{kem ob-
mo~ju, tako reko~ na pragu stanovanjskih in po-
slovnih objektov brez motenja posesti ter bo olaj{al
od~itavanje z u~inkovitim in hitrim zajemom
podatkov za ra~unsko obdelavo.

Drago Papler
(Na{ stik, {t. 2, 28. 2. 2001)



sektorji: tehni~ni, finan~no – ekonomski in splo{no – kadrovski sektor. V
okviru poslovne enote za distribucijo elektri~ne energije je bila lo~ena
enota za tr`na dela, v poslovni enoti za dobavo elektri~ne energije pa so
bile lo~ene enote nabave elektri~ne energije za tarifne in upravi~ene
odjemalce, dobave tarifnim in dobave upravi~enim odjemalcem.

Revitalizirana HE Savica

24. septembra 2001 je bila predana namenu obnovljena hidroelektrarna
Savica v Ukancu v Bohinju. Dogodek je bil vsekakor zanimiv v lu~i
tehni~ne posodobitve in ekolo{ke izrabe energetskega vodnega poten-
ciala, ki ga je stara elektrarna izrabljala od leta 1915, sedanji objekt pa od
leta 1949. Leta 2001 je bila zaklju~ena posodobitev in prenova HE Savica,
ki je potekala od leta 1988.
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Pripravljeni na odprti trg
V konferen~ni dvorani Zavarovalnice Triglav v
Kranju je 3. aprila 2001 organizator, javno
podjetje Elektro Gorenjska, d.d. v sodelovanju z
dru`bami Elektronabava, d.d. in Iskraemeco d.d.
pripravilo predstavitveno informativno sre~anje z
upravi~enimi odjemalci z naslovom »Energetski trg
2001«. Na njem so skozi niz tem posku{ali dati
odgovore na temeljno vpra{anje: Kako bodo
podjetja kupovala elektri~no energijo po 15. aprilu
2001?

Predstavitev je bila namenjena vodstvenemu osebju
poslovnih partnerjev, ki so jih seznanili s pogledi
na nadaljnje uspe{no sodelovanje na podro~ju
oskrbe z energijo ter prisluhnili pri~akovanjem,
`eljam in pogledom na proces liberalizacije ener-
getskega trga v Sloveniji. Predstavniki podjetij s
koni~no mo~jo nad 41 kW so izkoristili sre~anje in
se konkretno seznanili s prvimi informacijami, ki
jih prina{ajo {tevilne novostmi.

S strani Elektra Gorenjska, d.d. Kranj so posamez-
ne teme povezane z odpiranjem trga z elektri~no
energijo podali:

– mag. Drago [tefe, direktor Elektra Gorenjska:
Pozdrav in vizija podjetja

– Mitja An`ej, univ. dipl. in`. el., direktor PE za
dobavo elektri~ne energije: Dobava elektri~ne
energije

– Bo{tjan Ti{ler, univ. dipl. in`. el.: Dostop do
omre`ja

– Matja` Malovrh, in`. el.: Meritve elektri~ne
energije

– Marjan Jerele, univ. dipl. in`. el., direktor
tehni~nega sektorja: Tehni~na pomo~ in
svetovanje

– Drago Papler, in`. el.: Marketing – Elektro Go-
renjska trgovec za upravi~ene odjemalce

Predstavnik Agencije za energijo RS g. Sen~ar je
orisal naloge pri izdajanju licenc za opravljanje
energetskih dejavnosti, dolo~anje cen za uporabo
elektro energetskih omre`ij, razre{evanje sporov ter
nadzor trga z elektri~no energijo in zemeljskim
plinom.

Razlog za {iroko sre~anje so dodali tudi poslovni
partnerji iz energetsko-tr`nih vrst, ki se `elijo
tvorno vklju~iti s svojimi izdelki in storitvami pri
odpiranju notranjega energetskega trga. Predstavnik
iz Elektronabave, d.d. je poudaril vso tehni~no
ponudbo opreme za meritve na odjemnih mestih, ki
jo zagotavlja s proizvajalcem Iskraemeco, d.d.,
Kranj

Nadalje so predstavniki podjetja Iskraemeco,
merjenje in upravljanje energije, d.d. iz Kranja
prikazali razvite sistemske re{itve za potrebe
merjenja elektri~ne energije v skladu z novim
Energetskim zakonom. Z osnovnimi zna~ilnostmi
modularnosti, univerzalnosti in nadgradljivosti so
izvedli projekte kombiniranih sistemov daljinskega
~itanja sistemov {tevcev.
Elektro Gorenjska bo kot dobavitelj zagotavljala
zanesljivo in kakovostno elektri~no energijo vsem
dosedanjim tarifnim odjemalcem in upravi~enim
odjemalcem. Trgovanje s slednjimi predstavlja
novo vlogo Elektra Gorenjska, d.d., ki bo kot
trgovec na notranjem trgu z elektri~no energijo
ponudila najugodnej{e pogoje vsem dosedanjem
komitentom.

Slu`ba za marketing in dobavo elektri~ne energije
upravi~enim odjemalcem

(Sporo~ilo za javnost
Elektra Gorenjska, 3. 4. 2001)



Hidroelektrarna Savica je najve~ja med petnajstimi malimi elektrarnami
Poslovne enote za proizvodnjo elektri~ne energije Elektra Gorenjska, d.d.,
ki nadaljuje tradicijo predvojnih Kranjskih de`elnih elektrarn, povojnih
Gorenjskih elektrarn, ki so delo nadaljevale kot Savske elektrarne in
Elektrarna Sava Kranj ter v {estdesetih letih v okviru Proizvodne enote
Kranj in Elektra Sava Kranj bile vklju~ene in obstale kot svoja organiza-

cijska enota v okviru Elektra
Gorenjska.
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2001 Obnovljena strojnica HE Sa-
vica – Foto: Drago Papler



Elektrarna Savica po klasifikaciji glede na instalirano mo~ (4,4 MVA)
spada sicer med male hidroelektrarne, vendar pa ima pomembno vlogo
pri elektroenergetski oskrbi iz naslednjih vidikov:
– izkori{~a vodni potencial in proizvaja ekolo{ko ~isto »zeleno elektriko«
– glede na specifi~nost lokacije lahko samostojno napaja potro{nike v

Bohinju in okolici
– elektrarna zagotavlja kvalitetno elektri~no energijo, tako po napetosti

kot po frekvenci v paralelnem in oto~nem re`imu obratovanja in
prispeva svoj dele` k razvoju turizma, {e zlasti hotelov ter `i~nic na
smu~arskem centru Vogel.

Ob tej prilo`nosti je Elektro Gorenjska, d.d. iz Kranja izdala posebno
tehni~no publikacijo z naslovom Hidroelektrarna Savica 1916 – 1949 –
2001, ki opisuje zgodovinske mejnike s tehni~nim opisom, na~rti in
fotografijami. Avtor in odgovorni urednik publikacije je bil in`enir Drago
Papler, ki je znamenito elektrarno v bohinjskem Ukancu uvrstil med po-
membne objekte na Gorenjskem, kjer se je za~ela elektrifikacija Bohinja
in rodila doma~a elektro-strojna industrija od Energoinvestovih transfor-
matorjev, Litostrojevih turbin, Iskrinih zvez do Kon~arjevih generatorjev.
Na slovesnosti sta direktor Elektra Gorenjska mag. Drago [tefe in pred-
sednik nadzornega sveta delni{ke dru`be Elektro Gorenjska Jo`e Resman
podelila priznanja in zahvalo za uspe{no sodelovanje: Janku P{enici kot
graditelju prve povojne hidroelektrarne Savica zgrajene z doma~o
opremo, Mirku Ko{niku kot dolgoletnemu obratovodji HE Savica od
izgradnje do leta 1982 in Francu Sodji kot vodji HE Savica od leta 1982
dalje, ki je sodeloval pri revitalizaciji elektrarne ter izvajalcem Turbo-
in{titutu, d.d. Ljubljana, Energogrupu, d.o.o. Ljubljana in Gradbenemu
podjetju Bohinj, d.d. iz Bohinjske Bistrice.
Po ve~ kot {tirih desetletjih neprekinjenega obratovanja je bila potrebna
revitalizacija hidroelektrarne Savica, ki jo je Elektro Gorenjska, d.d.
pri~ela leta 1988, najprej z obnovo elektro in strojne opreme, kasneje z
monta`o upravljalnega sistema, ki omogo~a lokalno in daljinsko avtoma-
tizacijo, leta 2001 pa zaklju~ila s popotresno gradbeno sanacijo jezu in
strojnice elektrarne.
Slavnostni govornik, dr`avni sekretar za energetiko dr. Robert Golob, je s
pritiskom na gumb zagnal elektrarno s {tirimi Peltonovimi turbinami in
generatorjema s skupno mo~jo 4,4 megavoltamperov v obratovanje. V
kroniko znamenite elektrarne Savica, ki nadaljuje tradicijo izkori{~anja
vodnega potenciala stare elektrarne `e iz leta 1916 in sedanje iz leta
1949, je zapisal, da se je s simboli~nim spustom v obratovanje zaklju~ilo
obdobje obse`nih obnovitvenih del. Naj se s tem dejanjem aktivnosti ne
prekinejo, temve~ naj strokovnjaki v Elektru {e naprej tako kot do sedaj
skrbno negujejo tehni~no odli~nost. Obenem jim je v novih ~asih, ki
nastopajo ob odprtju trga z elektri~no energijo, iskreno za`elel, da se
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Knjiga Elektro Gorenjska 1990 – 2000«
»Besede preminejo, kar je napisano ostane.« To je bilo vodilo avtorjev ob nastajanju knjige »Elektro
Gorenjska 1990 – 2000«. Desetletno obdobje samostojnosti je prineslo v na{o dru`bo veliko novosti. Tudi
v na{em podjetju se je marsikaj dogodilo, zato so popisane v knjigi, ki je zaznamovala preteklo obdobje. V
knjigi, ki je iz{la in bila predstavljena na promocijski predstavitvi 16. decembra 2001 je vtkano delo, ki so
ga kronolo{ko in vsebinsko zabele`ili od strokovnih do dru`abnih dogodkov skozi zadnje desetletje 20.
stoletja.

Elektro Gorenjska je izdal pravi kronolo{ki almanah razvoja gorenjskega Elektra, ki obsega obdobje v
letih 1990 – 2000 in je nastal z `eljo, da ohranijo bogato zgodovino elektroenergetike bodo~im rodovom.
Knjiga »Elektro Gorenjska 1990 – 2000« je odraz marketin{kih prizadevanj in pika na i, da s prikazom
preteklega dela zgodovinsko, strokovno in argumentirano prika`e tehni~no stroko, znanje in odnos, ki ga
nudi podjetje poslovnim partnerjem pri oskrbi s kakovostno in zanesljivo elektri~no energijo. Njihova
vizija je jasna in modra kot izdana knjiga, ki daje informacije, kaj znajo in zmorejo. Informacijski in
prodajni marketing sta podro~ji, ki se jih bodo {e bolj poglobljeno lotili, saj sta nedvomno celovito
povezani, kar ka`e iztekajo~e se poslovno leto 2001 z dogodki pri odpiranju trga z elektri~no energijo.

»V funkciji svetovanja in vodenja marketinga in odnosov z javnostjo lahko re~em, da je knjiga tudi
argument in na{ referen~ni izdelek, ki ga namenjamo aktivnim in upokojenim sodelavcem, institucijam,
poslovnim partnerjem in upravi~enim odjemalcem elektri~ne energije. Je most med podjetjem in ljudmi, ki
so ga marljivo ustvarjali od pionirjev elektrifikacije, graditeljev elektroenergetike do bodo~e celovite
marketin{ke ponudbe, od prodaje elektri~ne energije in kompleksnih storitev od projektiranja, in`eniringa,
novogradenj, telekomunikacij do informacijskih procesov,« pravi odgovorni urednik knjige in`. Drago
Papler.

Kar niso pri~akovali niti najve~ji optimisti, jim je uspelo v zelo kratkem ~asu. Od 26. oktobra 2001, ko se
je prvi~ sestal 5-~lanski uredni{ki odbor, je steklo delo od zasnove, priprave prispevkov devetih avtorjev,
uredni{ke obdelave, korektur, oblikovanja do tiska. Odgovorni urednik in`. Drago Papler se je na
promocijski predstavitvi zahvalil svojemu timu – ~lanom uredni{kega odbora in avtorjem prispevkov in
fotografij: mag. Dragu [tefetu, mag. Matiju Nadi`arju, dipl. in`. Toma`u Jamniku, dipl. in`. Mitju An`eju,
dipl. in`. Marjanu Jereletu, dipl. in`. Marjanu Porenti, dipl. in`. Darku Ko`elju, pravnici Majdi Kova~i~ in
ekonomistki Ivanki Jelenc. Izpostavil je pobudnika za nastanek publikacije direktorja Elektra Gorenjska
mag. Draga [tefeta, leto{njega nagrajenca Mestne ob~ine Kranj in svojo desno roko pri tehni~ni pripravi
knjige mag. Matijo Nadi`arja, leto{njega Vidmarjevega nagrajenca.

Knjiga vsebuje 132 barvnih strani z 21 zaokro`enimi temami, ki so podkrepljene s 70 fotografijami, 10
podatkovnimi preglednicami in 14 grafikoni. Iz{la je v 1.500 izvodih, formata B5, izdajatelj in zalo`nik je
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj. Povezana je z dvema preteklima publikacijama in na naslovnici prikazuje
pomembno gorenjsko regijo v slovenskem prostoru, na zadnji strani pa na{o proizvodnjo, distribucijsko,
upravljalsko in tr`no dejavnost. Je trajen dokument ~asa. Nastanek knjige je zabele`en tudi na kratkem
video filmu »Elektrika v knjigi«, ki je do`ivel projekcijsko premiero. Kot presene~enje je odgovorni
urednik predstavil {e unikatno elektronsko varianto knjige na CD zgo{~enki, ki je nastala vzporedno in je
pripravljena za kasnej{e mo`nosti distribucije v sodobnih elektronskih tehnologijah od osebnih ra~unal-
nikov do interneta. Projekt je tudi nekak{en vodnik podro~ij, ki `e dajejo usmeritev bodo~im tematskim
publikacijam, kot je Razvoj distribucije kranjskega in `irovni{kega obmo~ja v osemdesetih letih, Naravne

ujme in elektroenergetske naprave,
Elektro Gorenjska in osamosvojitvena
vojna za Slovenijo 1991, Bibliografije
elektro osebnosti.

Elektro Gorenjska d.d.
Marketing in odnosi z javnostjo

(Sporo~ilo za javnost Elektra Gorenj-
ska, 17. decembra 2001)

Soavtorji knjige Elektro Gorenjska
1990 – 2000 – Foto: Gorenjski glas



bodo enako uspe{no kot `e v preteklosti s
tehnolo{kimi, kosali tudi z vsemi poslovnimi
izzivi. »Proizvedena elektri~na energija iz
malih hidroelektrarn »zelena elektrika«, bi
prav gotovo lahko slu`ila kot konkuren~na
prednost pri ponudbi svojih storitev odje-
malcem elektri~ne energije,« je poudaril dr.
Robert Golob.

H~erinsko podjetje Gorenjske elektrar-
ne, d.o.o.

Od 4. januarja 2002 dalje ima Elektro
Gorenjska h~erinsko podjetje Gorenjske elek-
trarne, d.o.o., v kateri se opravlja proizvodnja
elektri~ne energije, ki je bila dotlej orga-
nizirana v Poslovni enoti za proizvodnjo elek-
tri~ne energije v sklopu delni{ke dru`be.

Podpis pogodbe o izgradnji Distribucijskega centra vodenja

15. oktobra 2002 sta direktor Elektra Gorenjska, d.d. mag. Drago [tefe in
direktor Ensico, d.o.o. Matja` Vuga podpisala pogodbo o dobavi tehno-
lo{ke opreme in izdelavi funkcionalne aplikacije za nov Distribucijski cen-
ter vodenja Elektra Gorenjska.

Center vodenja bo v novih prostorih upravne stavbe na lokaciji Mirka
Vadnova 3a, kjer je za postavitev predviden del petega in {estega
nadstropja. Prakti~na izdelava aplikacije centra vodenja se za~enja po
podpisu pogodbe in bo zaklju~ena predvidoma v mesecu juniju leta
2004.

Na osnovi javnega razpisa je bilo za dobavo tehnolo{ke opreme in
izdelavo funkcionalne aplikacije distribucijskega centra vodenja Elektra
Gorenjska, d.d. izbrano podjetje Ensico iz Ljubljane, ki je prakti~ne
izku{nje `e pridobilo pri uspe{ni realizaciji Distribucijskega centra vo-
denja Elektra Maribor.

»Podpis pogodbe je pomemben korak, ki zaklju~uje pripravljalna dela,
kjer smo z intenzivno in precizno obdelavo zasnove projekta in postopkov
javnega razpisa izbrali konkuren~nega in strokovnega partnerja. Sedaj je
dan signal za za~etek in uresni~itev dolgoletne potrebe in `elje po
funkcionalnem in sodobno opremljenem centru vodenja, ki bo dal trdno
podlago za vodenje elektroenergetskih in informacijskih tokov v gorenjski
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regiji za nadaljnjih 15 do 20 let,« je ob sklenitvi pomembnega posla dejal
mag. Drago [tefe, direktor Elektra Gorenjska.
Izbrana dru`ba Ensico iz Ljubljane se je specializirala za opremljanje
elektrodistribucijskih centrov vodenja in stopa v korak s tujo konkurenco
in konkuren~no ceno.
»Center vodenja ni enostaven produkt, gre za najzahtevnej{o tehnologijo,
energetsko vozli{~e in nek `iv ~len, center `iv~nega sistema, ki se bo
nadgrajeval in strokovno rasel z nami. S formalnim podpisom pogodbe je
dan kamen~ek v mozaiku procesa novega sistema, produkt, ki bo
povezoval sodelavce in ga bodo uporabljale generacije elektroener-
getikov,« je ob tem povedal Matja` Vuga, direktor Ensico, d.o.o.
Ob podpisu pogodbe sta sodelovala vodji projekta izgradnje novega
gorenjskega distribucijskega centra vodenja – na strani investitorja
tehni~ni direktor Elektra Gorenjska Marjan Jerele, na strani izvajalca
Ensica Jurij Jerina.

Distribucijski center vodenja Elektra Gorenjska predstavlja osrednje infor-
macijsko vozli{~e pri zagotavljanju nemotenega procesa distribucije
elektri~ne energije. Osnovna funkcija obstoje~ega centra vodenja je
povezovanje z napravami elektroenergetskega sistema z namenom zaje-
manja podatkov in njihovo upravljanje.

Elektro Gorenjska, d.d. se je v letu 2001 odlo~ila za izgradnjo novega
centra vodenja predvsem iz naslednjih razlogov:

– obstoje~a in tehnolo{ko `e zastarela strojna oprema ote`uje potrebne
raz{iritve ter nadgradnje, ki so postale tehni~no te`ko izvedljive ter
ekonomsko neupravi~ljive;

– deregulacija na podro~ju preskrbe odjemalcev z elektri~no energijo od
distribucijskih podjetij poleg zahteve po stalnem ve~anju kakovosti
dobavljene energije postavlja tudi nova merila pri zagotavljanju vseh
ostalih storitev, ki jih podjetjem predpisujeta tako zakonodajalec kot
sam trg.

Sodobni distribucijski center vodenja je koncipiran tudi tako, da bo zago-
tavljal izhodi{~e za doseganje zahtevanih strate{kih ciljev tudi v pogojih
predvidenega dereguliranega trga. Pri izboru sistema za Distribucijski
center vodenja Elektra Gorenjska so bili upo{tevani zaklju~ki izdelanih
{tudij, idejnih projektov, diskusij in usklajevanj med posameznimi
distribucijskimi podjetji, tako da je izbrani koncept obdelan v optimalni
varianti in predstavlja tehnolo{ko najsodobnej{o re{itev sistema DCV.

Osnovne funkcije vodenja obratovanja elektroenergetskega sistema so
realizirane s SCADA programsko opremo, ki omogo~a zajemanje po-
datkov, izdajanje komand, kreiranje poro~il ter arhiviranje podatkov.

Poleg do sedaj osnovnih pa nova programska oprema omogo~a {e
dodatne funkcionalnosti, imenovane DMS funkcije. Omenjene funkcije
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podpirajo predvsem podporo ekipam v centru in na terenu pri odprav-
ljanju okvar na omre`ju in pri rednih vzdr`evalnih delih, izvajanje
sekven~nih komand, dinami~no barvanje prikaza elektroenergetskega
sistema, avtomatsko izolacijo okvar in preureditev napajanja, sprotno
analizo pretokov mo~i, padcev napetosti, kratkosti~nih tokov in mo~i,
ovrednotenje procesnih podatkov, napoved obremenitve, statistiko
dogodkov, izra~un kazalcev zanesljivosti, funkcionalnosti klicnega centra,
trening, ipd.
Osnovna funkcionalnost DMS se bo v prihodnosti v skladu z zahtevami
lahko nadgrajevala z novimi programskimi paketi, ki se bodo modularno
vklju~evali v navidezno integriran sistem programske opreme.

Otvoritev RTP 110/20/10 kV Labore s tehnologijo SF6

21. novembra 2002 je Elektro Gorenjska, d.d. s slavnostnim odprtjem
predala namenu posodobljeno razdelilno transformatorsko postajo RTP
110/20/10 kV Labore, ki predstavlja eno od najpomembnej{ih napajalnih
to~k v 110 kV obro~u za elektroenergetsko napajanje mesta Kranja in
njegove okolice. Preko njega se napaja industrijska cona na jugo-
zahodnem delu Kranja ter okolice Kranja, hkrati pa nudi rezervo ostalima
dvema viroma: RTP 110/20/10 kV Primskovo in RTP 110/20 kV Zlato
polje. V lu~i tehni~ne modernizacije in ekolo{ke neopore~ne tehnologije
ter u~inkovite izrabe prostora je RTP Labore dobila svojo tretjo tehnolo{ko
prelomnico z uradnim odprtjem novega 110 kV GIS stikali{~a s tehno-
logijo SF6, ob prisotnosti ministra za okolje, prostor in energijo mag.
Janeza Kopa~a.
Skozi ve~ kot {tiridesetletno zgodovino je imel najpomembnej{i elektro-
distribucijski objekt Elektra Gorenjska, ki se nahaja v te`i{~u kranjske
industrije, vlogo prve uveljavitve tehnolo{kih sprememb v praksi. Namre~
z naprednim razvojnim na~rtom Save in obeh Isker se je pove~eval tudi
odjem elektri~ne energije. Re{itev je bila v vi{ji napetosti prenosnih
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RTP Labore pred ru{itvijo zuna-
njega 110 kV stikali{~a, ki ga je
nadomestilo stikali{~e GIS izvedbe
izolirano s plinom SF6 – Foto:
Drago Papler



visokonapetostnih daljnovodov: v {estdesetih
letih je pre{la z 20 na 35 kV, v sedemdesetih
letih pa na 110 kV napetostni nivo. Plato na
Laborah je pred 43 leti postal idealno mesto
za izgradnjo razdelilne transformatorske
postaje s transformacijami, ki so se venomer
dopolnjevale in {irile s srednjenapetostnimi
odvodi do posameznih odjemalcev. Objekt je
postal zastarel in potreben sodobnega
nadomestila. Celotna obnova razdelilne
transformatorske postaje je tako zajela ve~
tehnolo{kih sprememb hkrati, spremembo
srednjenapetostnega nivoja z 10 kV na 20 kV
s postavitvijo 20 kV stikali{~a v izvla~ljivi
izvedbi z vakuumskimi odklopniki in distri-
buiranega sistema vodenja ter postavitev
kovinsko oklopljenega, s plinom SF6 izoli-
ranega 110 kV stikali{~a GIS.
Modernizacija pomeni pravo revolucijo s
tehnolo{kega, ekolo{ko-varstvenega in pro-
storskega vidika. Po besedah mag. Draga
[tefeta, direktorja Elektra Gorenjska, d.d., so

realizirana prizadevanja strokovnjakov, ki so kljub zahtevnemu posegu
izvedli modernizacijo z etapno gradnjo srednjenapetostnega dela s {tirimi
sektorji in 50 odvodi do odjemalcev od 1998. do leta 2000 ter gradnjo
110 kV stikali{~a leta 2001 in 2002.
Na RTP 110/20/10 kV Labore so se po vstavitvi v obratovanje novembra
2001 za~eli zagonski in funkcionalni preizkusi, maja 2002 je bilo
demontirano zunanje 110 kV stikali{~e, poleti 2002 so bila dokon~ana
ureditvena in vzdr`evalna dela, konec oktobra 2002 pa opravljen tehni~ni
pregled objekta. Pri tem je bila ves ~as zagotovljena nemotena in
zanesljiva dobava elektri~ne energije vsem odjemalcem.

40 let
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2002 RTP Labore 110/20/10 kV s
tehnologijo SF6 je odprl minister za
okolje, prostor in energetiko mag.
Janez Kopa~ (desno) 21. novembra
2002 – Foto: Drago Papler
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Podelitev certifikata kakovosti po standardu ISO 9001/2000 {t. Q-491
5. marca 2003 je bil v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju podeljen certifikat kakovosti po standardu ISO
9001/2000 {t. Q-491 Elektru Gorenjska, d.d., Kranj. Slavnostni govornik je bil dr`avni sekretar za ener-
getiko g. Djordje @ebeljan, certifikat pa je direktorju Elektra Gorenjska, d.d., mag. Dragu [tefetu podelil
direktor Slovenskega in{tituta za kakovost in meroslovje g. Igor Likar.

Projekt kakovosti ISO 9001 pomeni nov izziv in je opredelil strategije in cilje kakovosti v podjetju. Na
poti k pridobitvi certifikata kakovosti po evropskem standardu so utrdili in pre~istili vse poslovne procese,
ki bodo racionalizirali notranjo organiziranost podjetja, zni`ali stro{ke poslovanja, pove~ali produktivnost
in izbolj{ali storitve za odjemalce.

Ob tej prilo`nosti je direktor Elektra Gorenjska mag. Drago [tefe poudaril:

»Ne morem se pohvaliti, da smo med prvimi, ki so si ta certifikat pridobili. Z nalogo smo bili `e dale~ leta
1999, vendar smo zaradi energetskega zakona po~akali zato, da smo prilagodili organizacijo po tem
zakonu. Odlo~itev je bila pravilna, saj smo tako vse faze kakovosti natan~neje raz~lenili glede na novo
organizacijo. ^aka nas pa neprestano preverjanje, popravljanje napak za doseganje zastavljenih ciljev, tako
kratkoro~nih kot dolgoro~nih, ki so usmerjeni navzven in drugih, ki so usmerjeni navznoter.

Na{a osnovna dejavnost je distribucija elektri~ne energije odjemalcem na obmo~ju, ki ga podjetje pokriva.
Dolgoro~ni cilj je zagotavljati kvalitetno dobavo elektri~ne energije vsem odjemalcem. Za besedo
kvalitetna dobava smo postavili merila in kriterije, da bi lahko preverjali, ali smo uspe{ni pri doseganju
zastavljenih ciljev.

Sprejetje energetskega zakona in spremljajo~e zakonodaje ima za posledico prilagajanje poslovanja tr`nim
pogojem poslovanja. Temu delu poslovanja bo potrebno v slovenski distribuciji nameniti najve~jo
pozornost. V teh pogojih poslovanja ostaja nemotena in kvalitetna oskrba odjemalcev z elektri~no energijo
{e vedno najpomembnej{a naloga. S premi{ljenimi vlaganji v preteklih letih smo uspeli delno sanirati in
obnoviti omre`je, kar bo potrebno v prihodnje nadaljevati. Prioriteta bo namenjena izgradnji daljinskega
centra vodenja, nadaljevanju prehoda na 20 kV napetost, dokon~anju izgradnje RTP Medvode in RTP
[kofja Loka ter delni ukinitvi 35 kV napetosti. Potrebna bodo vlaganja v zazankanje in izbolj{anje
omre`ij, obnovo naprav vodenja in avtomatizacijo, vse s ciljem skraj{evanja trajanja izpadov in zagotav-
ljanja neprekinjene dobave. Ob zagotavljanju nemotene in kvalitetne oskrbe odjemalcev z elektri~no
energijo bo posebna pozornost {e naprej namenjena trgovanju z elektri~no energijo. Z uvajanjem
integralnega sistema kakovosti so podane mo`nosti visoke poslovne kulture in utrditev dolgoro~nega
konkuren~nega polo`aja.«

Ob tej prilo`nosti se je direktor Elektra Gorenjska mag. Drago [tefe zahvalil vsem 48 sodelavcem, ki so
poleg svojih obveznosti kvalitetno opravili tudi dodatno delo pri opisu procesov podjetja. Pomembno
vlogo pri vodenju in izvedbi tega projekta je odigral g. Marjan Porenta kot predstavnik vodstva za kako-
vost in vsi direktorji sektorjev in dejavnosti, ki predstavljajo odbor za kakovost.

Le-ti so sestavili svoje projektne skupine z vodji slu`b, ki so popisali aktivnosti na tretjem nivoju s 103
izvajalnimi procesi. Zdru`ujejo se na drugem nivoju v 25 nadrejenih organizacijskih procesih slu`b.
Povezani so v 6 razvojnih ali dejavnostnih procesov na prvem nivoju, nad katerimi bdi na najvi{jem nivoju
s strate{kim procesom kot skrbnik uprava, to je direktor Elektra Gorenjska. V projektu je bilo evidenti-
ranih 887 vrst dokumentov, ki nastajajo pri posameznih aktivnostih procesov (obrazci – zapisi) ali se v
njih uporabljajo (reference) in jih a`urirajo skrbniki. Procesi in aktivnosti z vso dokumentacijo so vtkane v
Poslovnik podjetja ter Organizacijske predpise in Navodila v posameznih poglavjih po vrstnem redu
standarda ISO 9001/2002. Usposobljena je bila skupina zaposlenih za samostojne notranje presoje. Pri
oblikovanju sistema kakovosti do same pridobitve certifikata je direktno sodelovalo 48 zaposlenih. Prvi
predlogi in tudi `e same izvedbe nekaterih izbolj{av pa konkretno ka`ejo na samo uspe{nost sistema
kakovosti.

Slovenski in{titut za kakovost in meroslovje – SIQ je v sredo, 27. novembra 2002 opravil certifikacijsko
presojo in ni ugotovil neskladij, podal je le nekaj priporo~il. Na podlagi poro~ila certifikacijske komisije je
skupna komisija za certificiranje pri SIQ 10. decembra 2002 sprejela sklep, da Elektru Gorenjska, d.d.
podeli certifikat ISO 9001/2000 {t. Q-491 za nakup, prodajo, distribucijo elektri~ne energije in upravljanje
elektroenergetskega omre`ja in naprav ter razvoj, projektiranje, gradnjo in vzdr`evanje elektroenerget-
skega in telekomunikacijskega omre`ja in postrojev. Elektro Gorenjska, d.d. je s tem dobila pravico do
uporabe slovenskega znaka SIQ in mednarodnega znaka IQNet.

Drago Papler, in`. el.,
Slu`ba za prodajo EE UO Elektra Gorenjska, d.d.

(Sporo~ilo za javnost Elektra Gorenjska, 5. 3. 2003)
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Podelitev certifikata kakovosti ISO
9001/2000 Elektru Gorenjska – Fo-
to: Drago Papler

Tretje kovinsko oklopljeno s pli-
nom SF6 izolirano 110 kV stikali{~e
GIS je bilo montirano v RTP
Medvode – Foto: Drago Papler



Lastni{ka struktura 2002

Podjetje Elektro Gorenjska posluje kot
delni{ka dru`ba od januarja leta 1998. V
prvi izdaji delnic, ki je bila ob lastnin-
skem preoblikovanju leta 1997, je bilo
izdanih 17.287.313 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Ob usta-
novitvi je imela dr`ava v lasti 94,77 %
vseh delnic.
V letu 1999 se je dele` dr`ave pove~al
zaradi dokapitalizacije, v okviru katere je bilo izdanih 66.318 delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT. V istem letu se je zmanj{al na ra~un
realizacije odlo~be o denacionalizaciji male HE [kofja Loka, na podlagi
katere so bile denacionalizacijskim upravi~encem dane delnice javnega
podjetja Elektro Gorenjska.
Na osnovi Odloka o spremembi odloka o dodatnem premo`enju, ki se
preda poobla{~enim investicijskim dru`bam za lastni{ke certifikate (Ur. list
RS {t. 5/2000, 21. 1. 2000), je dr`ava v letu 2000 predala poobla{~enim
investicijskim dru`bam za lastni{ke certifikate 1.751.205 delnic Elektra
Gorenjska, v letu 2001 pa {e dodatnih 1.484. Dele` dr`ave se je tako
zmanj{al in je na dan 31. 12. 2002 zna{al 79,50 %.

RTP Medvode 110/20/6,3 kV

RTP 110/20/6,3 kV Medvode, ki je skupno delo Elektra Gorenjska in
Savskih elektrarn Ljubljana, je bila leta 2003 dokon~ana. Uporabljena
sodobna tehnologija SF6 – kar pomeni s plinom, `veplovim heksafluori-
dom SF6 izolirano stikali{~e – bo gledano skozi celotno `ivljenjsko dobo
naprav omogo~ala prihranek prostora in manj{e stro{ke vzdr`evanja. S
prehodom na novo RTP se je bistveno izbolj{ala zanesljivost obratovanja
HE Medvode in kakovost napajanja distribucijskih odjemalcev na
obmo~ju Medvod. 28. marca
2003 je bil opravljen notranji
tehni~ni pregled, 8. aprila
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2003 RTP Medvode 110/20/6,3
kV je izbolj{ala zanesljivost obrato-
vanja HE Medvode in kakovost
napajanja medvo{kih distribucij-
skih odjemalcev – Foto: Drago
Papler



2003 je bilo stikali{~e tudi vklju~eno v
110 kV daljnovodno povezavo Kle~e –
Medvode – Labore in prvi~ dano pod
napetost. Hidroelektrarna Medvode je
tedaj oddala v omre`je prve kilovatne ure
elektri~ne energije preko novega trans-
formatorja 110/6,3 kV, mo~i 20 MVA, ki

mu je sledil {e drugi transformator. Zatem so bili preurejeni odvodi na
novo 20 kV stikali{~e, stare 35 kV in 10 kV naprave pa so se iz HE
Medvode povsem umaknile. 15. oktobra 2003 je bilo sve~ano odprtje
nove RTP Medvode 110/20/6,3 kV s tehnologijo SF6.

Dvo~lanska uprava

Vlada Republike Slovenije je s sklepom {t. 118-77/2002 z dne 30. oktobra
2002 dolo~ila, da ima uprava v dru`bi Elektro Gorenjska, javnem podjetju
za distribucijo elektri~ne energije, d.d., dva ~lana in dolo~ila delovna
podro~ja ~lanov uprave. Na 13. seji Vlade Republike Slovenije z dne 20.
marca 2003 je s 1. oktobrom 2003 imenovala Jo`eta Knavsa, univ. dipl.
in`. el., za predsednika uprave
dru`be Elektro Gorenjska za dobo
{tirih let ter za ~lana uprave mag.
Andreja [u{ter{i~a, univ. dipl. prav.
za dobo {tirih let.
Tudi v jubilejnem letu 2003 je ena
izmed tem reorganizacija, ki jih je
elektroenergetski sistem do`ivel ve~
kot dve desetini. GIZ za distribucijo
elektri~ne energije je oblikoval dve
delovni telesi, ki imata nalogo pri-
praviti vse potrebno za ustanovitev
dveh h~erinskih dru`b, in sicer za
prodajo elektri~ne energije upravi-
~enim odjemalcem in za upravljanje
distribucijskega omre`ja. Obe dru`bi
naj bi ustanovila distribucijska pod-
jetja, pri prvi naj bi bila dru`benik
tudi Republika Slovenija.
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Direktor dru`be Elektro Gorenjska z direktorji sek-
torjev in poslovnih enot ob koncu leta 2002



Predsednik uprave Elektra Gorenjska, d.d.
od 1. 10. 2003

Jo`e Knavs

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne
20. marca 2003 imenovala Jo`eta Knavsa,
univ. dipl. in`. el., za predsednika uprave
dru`be Elektro Gorenjska, javnega podjetja za
distribucijo elektri~ne energije, d.d., s 1. okto-
brom 2003 za dobo {tirih let.

Jo`e Knavs se je rodil leta 1963 v Ljub-
ljani. Po kon~ani osnovni {oli je nadaljeval
{olanje na Srednji tehni{ki {oli, po oprav-
ljeni voja{~ini pa ga je `elja po nadgradnji
teoreti~nega znanja usmerila v nadaljnje
univerzitetno izobra`evanje.

Fakulteto za elektrotehniko in ra~unalni{t-
vo v Ljubljani je zaklju~il 14. septembra
1989 in s tem pridobil naziv univerzitetni
diplomirani in`enir elektrotehnike, smer
energetika. Oktobra 1989 se je zaposlil v
podjetju Elektro Ljubljana.

Strokovno pot je za~el kot energetik v dispe~erski slu`bi na upravi pod-
jetja. Avgusta 1995 je bil razporejen na delovno mesto za vodjo slu`be
obratovanja v Poslovni enoti Ljubljana mesto. Opravljal je dela in naloge
vodenja del na podro~ju vzdr`evanja naprav in novogradenj s podro~ja
elektroenergetike, do reorganizacije aprila 2000 pa tudi vodenje del na
podro~ju za{~ite in meritev ter centra vodenja za Poslovno enoto
Ljubljana mesto. Februarja 1999 je bil postavljen za namestnika direktorja
Poslovne enote Ljubljana mesto in poleg vodstva obratovanja opravljal
tudi delo direktorja Poslovne enote v njegovi odsotnosti.

Uveljavitev energetskega zakona je za vsa slovenska distribucijska pod-
jetja in tudi Elektro Ljubljana, d.d. zahtevala spremembo po funkcijski in
ne ve~ po teritorialni organiziranosti. 1. junija 2001 je bil tako imenovan
na delovno mesto izvr{nega direktorja organizacijske enote upravljanje
distribucijskega omre`ja. Kot izvr{ni direktor ene od gospodarskih javnih
slu`b se je podrobno seznanil z razmerami na podro~ju reguliranih
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dejavnosti ter tudi aktivno sodeloval pri razvoju teh dejavnosti v slo-
venskem prostoru.
Jo`e Knavs se zaveda, da se je potrebno stalno izobra`evati in izpo-
polnjevati. Tako je med drugim vseskozi dodatno izpopolnjeval znanje
angle{kega jezika, znanje na podro~ju programskih orodij, opravil je tudi
strokovni izpit s podro~ja elektro stroke v skladu z Zakonom o graditvi
objektov. V {olskem letu 2001/2002 pa je vpisal magistrski {tudij na
Pravni fakulteti – smer javna uprava.
Razpis za predsednika uprave Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju mu je bil
strokovna prilo`nost za prenos obojestranskih znanj in izku{enj, predvsem
pa poslovni izziv vodenja gospodarske delni{ke dru`be. Imenovanje za
predsednika uprave Elektra Gorenjska, d.d. je zanj odgovorna naloga, ki
se je loteva s skrbnostjo in odgovornostjo. Verjame, da se s primernim
pristopom, strate{ko vizijo in javnim poslanstvom lahko dosedanje
organizacijske, tehnolo{ke in poslovne temelje s svojim videnjem in
usmeritvijo {e nadgradi, u~inkovito razvija in krepi.
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^lan uprave Elektra Gorenjska, d.d.
od 1. 10. 2003

mag. Andrej [u{ter{i~

Na 13. seji je Vlada Republike Slovenije dne
20. marca 2003 imenovala mag. Andreja [u-
{ter{i~a, univ. dipl. prav., za ~lana uprave
dru`be Elektro Gorenjska, javnega podjetja za
distribucijo elektri~ne energije, d.d., s 1. okto-
brom 2003 za dobo {tirih let.

Andrej [u{ter{i~ se je rodil leta 1956 v
Kranju in svojo mladost pre`ivljal na
Orehku in v Britofu pri Kranju. Po osnov-
no{olskem izobra`evanju se je iz{olal za
poklic natakarja. Dokon~al je peto stopnjo
izobrazbe in se leta 1981 zaposlil v
organih za notranje zadeve kot in{truktor
in kasneje kot vodja usposabljanj za
specialno uporabo psov (vodenje slepih,
re{evanje ljudi izpod plazov in ru{evin,
iskanje mamil in eksploziva). Slu{ateljem
je predaval predmet kinologije in napisal knjigo »Slu`beni psi specialisti
za iskanje mamil in minsko eksplozivnih sredstev«. Delo je nadaljeval kot
kriminalisti~ni in{pektor na podro~ju gospodarskega in organiziranega
kriminala. Ob delu je leta 1987 kon~al prvo stopnjo pravne fakultete in
leta 1995 uspe{no zaklju~il {e drugo stopnjo pravne fakultete v Ljubljani.

V letu 1996 se je zaposlil v Ministrstvu za obrambo kot na~elnik za
varovanje in nato delo opravljal kot svetovalec Vlade za zahtevna
sistemska vpra{anja. Postal je direktor logistike v obrambnem ministrstvu
za celotno podro~je financ, planiranja prora~una, izvedbe javnih naro~il,
opremljanja civilnega in voja{kega dela, podro~je standardizacije,
skladi{~enja in delavnice. Imenovan je bil za predsednika Vladne komisije
za izvedbo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil in bil zadol`en s
podro~ja obrambe za zapiranje Rudnika @irovski vrh.

Konec leta 1998 se je zaposlil na Ministrstvu za gospodarstvo kot dr`avni
podsekretar, vodja sektorja za gradbeni{tvo, industrijo gradbenih mate-
rialov in nekovin, na podro~ju industrijskih projektov. V okviru svojih
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nalog je opravljal programske naloge prestrukturiranja podjetij s podro~ja
azbestne proizvodnje ter gradbeni{tva in industrije gradbenih materialov
(IGM). Vodil je Vladno komisijo za upokojevanje pod ugodnej{imi pogoji,
sodeloval v statisti~nem sosvetu RS za industrijo ter graditeljstvo, vodil
gospodarsko podkomisijo RS s podro~ja graditeljstva z Makedonijo in
Rusijo. Na podlagi sklepa ekonomskega sveta RS je bil odgovoren za
pripravo in izvedbo ukrepov s podro~ja graditeljstva in IGM. Uspe{no
opravlja naloge v dveh Upravnih odborih in dveh nadzornih svetih.
V okviru svojih nalog je mag. [u{ter{i~ uspe{no vodil komisije za dajanje
poro{tev in subvencij in tvorno sodeloval pri 3. pogajalski skupini z EU pri
prostem pretoku storitev in pri strate{kem in operativnem mened`mentu
(New Public Management) ter pri projektnem upravljanju in vodenju
posameznih programov in projektov. Bil je nosilec za pripravo sprememb
Zakona o prestrukturiranju azbestne proizvodnje v neazbestno, tvorno pa
je sodeloval tudi pri pripravi Zakona o gradbenih proizvodih, Zakona o
urejanju prostora in Zakona o graditvi objektov.
V letu 2002 je uspe{no kon~al magistrski {tudij, ki je obsegal organizacijo
in procese odlo~anja v javnem sektorju na poudarku dr`avne uprave,
nalogah agencij in in{pekcijskih slu`b, izvajanja javnih slu`b, sklepanja
koncesij, javnega dobra itn., ter s tem pridobil naziv magistra pravnih
znanosti.
Dosedanje izobra`evanje in zaposlitev na odgovornih delovnih mestih in
funkcijah je mag. Andreja [u{ter{i~a vzpodbudilo k odlo~itvi, da se je
odlo~il kandidirati za mesto ~lana uprave Elektra Gorenjska, saj mu je
gospodarsko podro~je v zadnjem obdobju osnovna preokupacija. Kot ~lan
uprave v izhodi{~em pokrivanju tr`nega podro~ja vidi v {ir{ih globali-
zacijskih povezavah mo`nost cenovno ugodnej{e skupne nabave energije
in cenovno zanimivo prodajo po produktih. Pomembno nalogo vidi v
raziskavi potreb trga in oblikovanju celovite ponudbe, energentov,
kompleksnih storitev novogradenj in vzdr`evanju naprav od na~rtovanja,
projektiranja, izvajanja do nadzora in zanesljivega obratovanja
distribucijskega sistema. Namerava se posvetiti povezovanju na podro~ju
celotne energetske infrastrukture s poudarkom na ekologiji in u~inkoviti
rabi energije ter povezavi gorenjskih ob~in na tem podro~ju.
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Vodstvo Elektra Gorenjska

Direktorji podjetij

Direktorji samostojnih podjetij in zdru`enega podjetja pred-
hodnika Elektra Gorenjska

DRAGO CHVATAL, vi{ji obratni tehn.
� od 1. 6. 1945 do 31. 3. 1949 obratovodja obrata Kranj podjetja DES
� od 1. 4. 1949 do 31. 12. 1951 direktor Gorenjskih elektrarn Kranj
� od 1. 1. 1952 do 31. 12. 1952 direktor Savskih elektrarn Kranj
� od 1. 1. 1953 do 30. 6. 1957 direktor Elektrarne Sava Kranj
� od 1. 7. 1957 do 31. 12. 1963 direktor Elektrarne Save Kranj – Elek-

trogospodarska skupnost LRS
� od 1. 1. 1964 do 30. 6. 1971 vodja Proizvodne enote Kranj podjetja

Elektro Kranj

JO@E BE[TER, industr. tehn.
� od 1. 4. 1949 do 31. 12. 1950 obratovodja obrata Kranj podjetja

DES
� od 1. 1. 1951 do 31. 12. 1952 obratovodja obrata Kranj podjetja

Elektro Ljubljana
� od 1. 1. 1953 do 31. 3. 1957 direktor Podjetja Elektro-Kranj

VIKTOR POGA^AR, vi{ji industr. tehn.
� od 1. 9. 1951 do 31. 12. 1952 v.d. obratovodja in obratovodja

obrata @irovnica podjetja Elektro-Ljubljana
� od 1. 1. 1953 do 31. 12. 1963 direktor Podjetja Elektro-@irovnica
� od 1. 1. 1964 do 30. 4. 1974 vodja Distributivne enote @irovnica

podjetja Elektro Kranj

IGOR MERVI^, vi{ji pogonski tehn.
� od 1. 4. 1957 do 19. 7. 1963 direktor Podjetja Elektro-Kranj
� od 20. 7. 1963 do 31. 12. 1963 v.d. direktorja podjetja Elektro Kranj
� od 1. 1. 1964 do 31. 12. 1969 vodja Distributivne enote Kranj

podjetja Elektro Kranj
� od 1. 1. 1970 do 1. 11. 1970 vi{ji svetnik Distributivne enote Kranj

podjetja Elektro Kranj

131

40 let



MILE VOZEL, vi{ji industr. tehn.
� od 1. 1. 1964 do 31. 10. 1968 direktor podjetja Elektro Kranj
� od 1. 11. 1968 do 30. 4. 1969 tehni~ni svetovalec (direktor)

MILAN KRI@NAR, univ. dipl. in`. el.
� od 1. 11. 1968 do 31. 12. 1974 v.d. direktorja in direktor podjetja

Elektro Kranj
� od 1. 1. 1975 do 24. 4. 1979 glavni direktor DES – Skupnosti TOZD

preskrbovalnega obmo~ja Elektro Gorenjska, Kranj
� od 25. 4. 1979 do 7. 6. 1979 direktor delovne organizacije Elektro

Gorenjska

BOGOMIR GR^AR, vi{ji pogonski tehn.
� od 1. 1. 1964 od 7. 6. 1980 vodja slu`be obratovanja, energetike in

bremenilstva podjetja Elektro Kranj in vodja slu`be obratovanja in
energetike delovne organizacije Elektro Gorenjska

� od 8. 6. 1979 do 29. 2. 1980 v.d. direktorja delovne organizacije
Elektro Gorenjska in vodja slu`be obratovanja in energetike delov-
ne organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 3. 1980 do 31. 12. 1981 vodja slu`be obratovanja in energe-
tike delovne organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 1. 1982 do 31. 7. 1983 v.d. vodje in vodja Delovne skupnosti
skupnih slu`b delovne organizacije Elektro Gorenjska

mag. DRAGO [TEFE, univ. dipl. org., in`. el.
� od 1. 3. 1980 do 31. 12. 1990 direktor delovne organizacije Elektro

Gorenjska
� od 1. 1. 1991 do 27. 1. 1998 direktor podjetja Elektro Gorenjska,

p.o.
� od 28. 1. 1998 do 30. 9. 2003 predsednik uprave – direktor pod-

jetja Elektro Gorenjska, d.d.

Dvo~lanska uprava

JO@E KNAVS, univ. dipl. in`. el.
� od 1. 10. 2003 dalje predsednik uprave Elektro Gorenjska, d.d.

mag. ANDREJ [U[TER[I^, univ. dipl. prav.
� od 1. 10. 2003 dalje ~lan uprave Elektro Gorenjska, d.d.
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Delavci s posebnimi pooblastili

Direktorji enot in sektorjev, vodje slu`b s posebnimi poobla-
stili

MATIJA NADI@AR st., vi{ji industrijski tehn., absolvent tehn. fakult.

� od 1. 4. 1953 do 28. 2. 1959 tehni~ni vodja Podjetja Elektro-Kranj
� od 1. 3. 1959 do 31. 12. 1963 vodja projektantskega oddelka

Podjetja Elektro-Kranj
� od 1. 1. 1964 tehni~ni svetovalec podjetja Elektro Kranj

BORIS VALEN^I^, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 5. 1968 do 31. 8. 1974 pomo~nik direktorja podjetja Elektro
Kranj

IVO RAKOVEC, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 11. 1970 do 31. 12. 1974 vodja Distributivne enote Kranj
podjetja Elektro Kranj

� od 1. 1. 1975 do 31. 12. 1990 direktor DES – TOZD Elektro Kranj
in direktor TOZD Elektro Kranj delovne organizacije Elektro
Gorenjska

� od 1. 1. 1991 do 14. 8. 1993 direktor Poslovne enote Kranj podjetja
Elektro Gorenjska, p.o.

VLADIMIR PREMROU, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 7. 1971 do 31. 12. 1974 vodja Proizvodne enote Kranj
podjetja Elektro Kranj

� od 1. 1. 1975 do 31. 5. 1981 direktor DES – TOZD Elektro Sava
Kranj in direktor TOZD Elektro Sava Kranj delovne organizacije
Elektro Gorenjska

JANEZ POTO^NIK, in`. el.

� od 1. 1. 1972 do 31. 1. 1989 pomo~nik direktorja Distributivne
enote Kranj podjetja Elektro Kranj, Kranj in pomo~nik direktorja
DES – TOZD Elektro Kranj ter pomo~nik direktorja TOZD Elektro
Kranj delovne organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 2. 1989 do 31. 12. 1990 vodja skupnih dejavnosti TOZD
Elektro Kranj delovne organizacije Elektro Gorenjska in Poslovne
enote Kranj podjetja Elektro Gorenjska, p.o.

� od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000 vodja skupnih dejavnosti Poslovne
enote Kranj podjetja Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)
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VINKO KLEMENC, vi{ji industrijski tehn.

� od 1. 3. 1974 do 31. 1. 1989 pomo~nik direktorja Distributivne
enote @irovnica podjetja Elektro Kranj in pomo~nik direktorja DES –
TOZD Elektro @irovnica ter pomo~nik direktorja TOZD Elektro
@irovnica delovne organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 2. 1989 do 31. 12. 1991 vodja skupnih dejavnosti TOZD
Elektro @irovnica delovne organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 1. 1991 do 24. 5. 1991 vodja skupnih dejavnosti Poslovne
enote @irovnica podjetja Elektro Gorenjska, p.o.

JANEZ P[ENICA, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 5. 1973 do 31. 12. 1974 vodja Distributivne enote @irovnica
podjetja Elektro Kranj

� od 1. 1. 1975 do 31. 12. 1990 direktor DES – TOZD Elektro
@irovnica in direktor TOZD Elektro @irovnica delovne organizacije
Elektro Gorenjska

� od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000 direktor Poslovne enote @irovnica
podjetja Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)

� od 1. 1. 2001 dalje direktor Poslovne enote za distribucijo elek-
tri~ne energije podjetja Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)

MILAN TUREL, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 12. 1974 do 1. 3. 1977 direktor TOZD Elektro razvod in
transformacija Gorenjske, Kranj

JO@E HLEBANJA, univ. dipl. org., in`. el.

� od 2. 3. 1977 do 31. 12. 1980 direktor DES – TOZD Elektro razvod
in transformacija Gorenjske, Kranj in TOZD ERTG delovne organi-
zacije Elektro Gorenjska

IVAN BERNIK, ekon. tehn.

� od 1. 1. 1964 do 31. 12. 1982 vodja konzumne slu`be podjetja
Elektro Kranj, Kranj in delovne organizacije Elektro Gorenjska

STANE SOR^AN, in`. org.

� od 1. 1. 1964 do 1. 4. 1991 vodja finan~no ra~unovodske slu`be
podjetja Elektro Kranj, in delovne organizacije Elektro Gorenjska ter
podjetja Elektro Gorenjska, p.o.

LADO LO^NI[KAR, univ. dipl. prav.

� od 1. 1. 1964 do 14. 5. 1980 vodja splo{ne slu`be podjetja Elektro
Kranj, Kranj in delovne organizacije Elektro Gorenjska
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TOMA@ JAMNIK, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 10. 1979 do 31. 7. 1983 v.d. vodje in vodja slu`be razvoja,
projektiranja in investicij delovne organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 8. 1983 do 31. 12. 1990 vodja Delovne skupnosti skupnih
slu`b delovne organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 1. 1991 do 31. 1. 2001 direktor Tehni~nega sektorja Elektra
Gorenjska, p.o. (d.d.)

� od 1. 2. 2001 do 1. 3. 2003 pomo~nik direktorja podjetja Elektro
Gorenjska, d.d.

MAGDALENA KOVA^I^, univ. dipl. prav.

� od 15. 5. 1980 do 31. 12. 1990 vodja splo{ne slu`be delovne
organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 1. 1991 dalje direktorica Splo{no kadrovskega sektorja podjet-
ja Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)

mag. MATIJA NADI@AR, univ. dipl. in`. el.

� od 15. 5. 1980 do 14. 8. 1993 vodja slu`be obratovanja, energetike
in telekomunikacij delovne organizacije Elektro Gorenjska in
Elektro Gorenjska, p.o.

� od 15. 8. 1993 – 1. 1. 2001 direktor Poslovne enote Kranj podjetja
Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)

JELKA ERZIN, univ. dipl. ekon.

� od 1. 1. 1981 do 31. 12. 1990 v.d. vodje in vodja slu`be za ekono-
miko in plan delovne organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1996 direktorica Finan~no ra~unovod-
skega sektorja podjetja Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)

IVAN ARTA^, el. tehn.

� od 1. 6. 1981 do 30. 9. 1981 v.d. direktorja TOZD Elektro Sava
delovne organizacije Elektro Gorenjska

ALOJZ ZALO@NIK, el. in`.

� od 1. 10. 1981 do 30. 9. 1983 direktor TOZD Elektro Sava delovne
organizacije Elektro Gorenjska

DARKO KO@ELJ, dipl. in`. el.

� od 1. 10. 1983 do 31. 12. 1990 direktor TOZD Elektro Sava delov-
ne organizacije Elektro Gorenjska

� od 1. 1. 1991 do 3. 12. 2002 direktor Poslovne enote Sava Kranj
podjetja Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)

� od 4. 1. 2002 dalje direktor Gorenjskih elektrarn d.o.o., Kranj
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JANEZ GA[PER[I^, el. tehn.

� Od 1. 1. 1983 do 30. 6. 1988 vodja konzumne slu`be delovne
organizacije Elektro Gorenjska in vodja slu`be za prevzem in pro-
dajo elektri~ne energije delovne organizacije Elektro Gorenjska

ALOJZ BOBNAR, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 8. 1983 do 31. 12. 1990 vodja slu`be razvoja, projektiranja
in investicij delovne organizacije Elektro Gorenjska

MITJA AN@EJ, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 9. 1988 do 31. 10. 1998 vodja slu`be za prevzem in
prodajo elektri~ne energije delovne organizacije Elektro Gorenj-
ska (p.o. ter d.d.)

� od 1. 11. 1998 do 31. 12. 2000 direktor Sektorja komercialne
energetike podjetja Elektro Gorenjska, d.d.

� od 1. 1. 2001 dalje direktor Poslovne enote za dobavo elektri~ne
energije podjetja Elektro Gorenjska, d.d.

ANTON KOS, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2000 pomo~nik direktorja Poslovne
enote @irovnica podjetja Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)

� od 1. 1. 2001 dalje vodja investicij Poslovne enote za distribucijo
elektri~ne energije podjetja Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)

IVANKA JELENC, univ. dipl. ekon.

� od 1. 1. 1997 dalje direktorica Finan~no ra~unovodskega sektorja
podjetja Elektro Gorenjska, p.o. (d.d.)

ALOJZ ZUPANC, dipl. in`. el.

� od 1. 1. 2001 dalje direktor Poslovne enote za upravljanje
distribucijskega omre`ja podjetja Elektro Gorenjska, d.d.

MARJAN JERELE, univ. dipl. in`. el.

� od 1. 2. 2001 dalje tehni~ni direktor podjetja Elektro Gorenjska,
d.d.
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Osebnosti, ki so zaznamovale podobo gorenjske
elektrodistribucije

Od Draga Chvatala do Draga [tefeta

Gorenjsko elektroenergetiko so v drugi polovici 20. stoletja zaznamovale
osebnosti, ki so ji s svojim vodenjem, na~rtovanjem, vztrajanjem,
odlo~itvami in ambicijami dali svoj pe~at in jo trajno zaznamovali. Razvoj
Gorenjske v energetskem smislu gledan z vidika vodilnih elektropodob je
v prizmi ~asa zaznamovana z rezultati dela od Draga Chvatala do Draga
[tefeta.
Direktorji samostojnih elektrodistribucijskih podjetij Elektro Kranj, Elektro
@irovnica in proizvodnega podjetja Gorenjske elektrarne oziroma
Elektrarna Sava, ki so delovala na regijskem obmo~ju in bila vklju~ena
pred 40. leti v zdru`eno gorenjsko distribucijsko podjetje, imenovano
Elektro Kranj, katerega pravni naslednik je Elektro Gorenjska, so bili:
Drago Chvatal, Viktor Poga~ar, Jo`e Be{ter, Igor Mervi~, Mile Vozel,
Milan Kri`nar, Bogomir Gr~ar in mag. Drago [tefe.
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Sre~anje generacij ob 90-letnici Draga Chvatala,
novembra 1999. Na sliki Drago Chvatal (desno),
Drago [tefe (v sredini) in Drago Papler (levo) – Foto:
Arhiv: Matija Nadi`ar



Direktor Gorenjskih elektrarn, Savskih elektrarn Kranj in
Elektrarne Sava Kranj 1949 – 1963

Drago Chvatal

Drago Chvatal je bil cenjen strokovnjak delovne elektrotehnike, sposoben direktor
Gorenjskih elektrarn ter Elektrarne Sava Kranj, vzgojitelj mladih kadrov in zagnan
organizator Elektrotehni{ke zveze Slovenije. Z znanjem in izku{njami je gojil
napredne ideje in zamisli, vzpodbujal inovacije in izbolj{ave. Med sodelavci in
pri nadrejenih je bil spo{tovan in s svojo prepri~ljivo strokovno avtoriteto u`ival
spo{tovanje in ugled.

Rodil se je 5. oktobra 1909 v Ljubljani in odra{~al kot sin mnogo{tevilne
zavedne prosvetne dru`ine na Prulah v Ljubljani. Po osnovni in me{~anski
{oli je v sebi za~util klic po tehni~ni stroki, zanimala ga novotarija, izziv
elektrotehnike. V mladih letih se je odlo~il za jaki tok in mu ostal zvest vse
`ivljenje.

Kot mlad fant je dobil zaslu`eno ime in vzdevek »kota – guverner {pice«.
Veljal je za po`rtvovalnega in nesebi~nega some{~ana in prijatelja, ki je
vedno rad pomagal. [e posebno pa v sili, ~e je {lo za nesre~no okoli{~ino.
Teh pa je bilo v Grubarjevem kanalu v Ljubljani precej in Kota je iz svoje
varovane [pice velikokrat pomagal in iz vode re{eval utopljence. Za ceno

svojega `ivljenja in v~asih tudi tveganja je
z dejanji izra`al svoja `ivljenjska huma-
nisti~na na~ela.

Kot marljiv in stroki vdan je elektrotehni{ki
{tudij leta 1931 z odliko zaklju~il in
diplomiral na Tehni{ki srednji {oli v
Ljubljani. Poro~il se je leta 1935 in z `eno
Davorino ter sinovoma Damijanom in
Borutom ustvaril dru`ino, ki ga je
podpirala in mu stala ob strani. Okupacija
je predstavljala zanj in za njegovo dru`ino
te`ko in nepozabno `ivljenjsko obdobje.
Vojna je zahtevala dve `rtvi med bratoma,
sam pa je bil zaradi sodelovanja z NOB in
aktivnosti proti okupatorju aretiran in zaprt
pri Beli gardi, Gestapu in v Begunjskih
zaporih. Od novembra 1944 pa do konca
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vojne maja 1945 je pre`ivel v ilegali. Kot
patriot in domoljub je verjel in pripo-
mogel za osvoboditev domovine.
Prvo zaposlitev je dobil pri Siemensu v
Zagrebu, na katero je posebno ponosen,
ker je bil izbran med {tevilnimi kandidati.
Od leta 1933 pa vse do leta 1971, ko je
bil upokojen, je bil Drago Chvatal zapo-
slen na raznih pomembnih delovnih
mestih v okviru Elektrogospodarstva Slo-
venije. Najprej je sodeloval pri izgradnji
Termoelektrarne Velenje. Od jeseni leta
1933 dalje pa do zaslu`enega odhoda v
pokoj pa je vseskozi delal na odgovornih
nalogah na podro~ju Gorenjske. Od 1.
novembra 1933 do aprila 1941 je bil
obratovodja Kranjskih de`elnih elektrarn
v obratu Bohinj in skrbel za elektrifikacijo
pode`elja.
[e posebno je bil navezan na Bohinj, kjer je delovno mesto obratovodje
Kranjskih de`elnih elektrarn v obratu Bohinj opravljal od leta 1938. Med
zgodovinskimi dokumenti, ki so se porazgubili in jih je na~el zob ~asa, je
bilo te`ko slediti kronologiji bohinjskih dogodkov. V imeniku izdanih
poslovnih delovnih knji`ic 1939 – 1941, ki je v Zgodovinskem arhivu
Ljubljana, enota za Gorenjsko, je pod zaporedno {tevilko 297, z dne 7. 5.
1940 vpisan Drago Chwatal, o~etovo ime: Franjo, rojen 5. 10. 1909, po
poklicu obratovodja, kar je ostal do leta 1942, ko ga je nadomestil Janez
Jak{e. Z Davorino Kosem, ki je bila u~iteljica v Bohinjski Bistrici, si je
ustvaril dru`ino, rodila sta se mu sinova Damjan in Borut. Med vojno do
aretacije je bil Drago Chvatal zaposlen v elektrarnah KDE v @ireh in v
Kranju. Od novembra 1944 pa do konca vojne maja 1945 je pre`ivel kot
patriot in domoljub v ilegali NOB. Takoj po osvoboditvi je bil poobla{~en,
da organizira DES obrat Kranj, ki ga je kot obratovodja vodil {tiri leta. Imel
je pravi ob~utek in sre~no roko pri izboru vodilnega kadra, ki ga je
nastavljal na podro~ja in rajone osrednjega dela Gorenjske. Sodeloval je
pri izgradnji in obnovi visoko in nizkonapetostnega omre`ja v prvih
povojnih letih intenzivne elektrifikacije pode`elja.
Kar 22 let je ves svoj elan in skrb smelo in z vso vnemo vlo`il v proizvod-
ne objekte – elektrarne. Leta 1949 je postal direktor Gorenjskih elektrarn,
leta 1952 direktor Savskih elektrarn Kranj, leta 1953 direktor Elektrarne
Sava, po reorganizaciji Elektrogospodarstva Slovenije leta 1963 pa je bil
imenovan za vodjo Proizvodne enote Kranj, kjer se je upokojil leta 1971.
Sodeloval je pri gradnjah Gorenjskih elektrarn – HE Savica, HE Moste, HE
Medvode, kakor tudi pri rekonstrukciji in modernizaciji obstoje~ih elek-
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Direktor Elesa in`. Vekoslav Koro{ec st. (levo),
direktor Savskih elektrarn Kranj Drago Chvatal (v
sredini), gradbeni in`enir Karel Koblar (desno) ob
strokovnem pogovoru – Arhiv: Gorenjske elektrarne
Kranj



trarn. V okviru Gorenjskih elektrarn je bilo pod
njegovim vodstvom 19 objektov, v okviru Savskih
elektrarn pa 22 proizvodnih vodnih elektrarn od
Bohinja, Kranja, Ljubljane do Novega mesta.
Pet let je opravljal tudi posle dispe~erja za Gorenjsko.
Oral je ledino na mnogih podro~jih, sodeloval pri
gradnji gorenjskih hidroelektrarn Savica, Moste,
Medvode, kakor tudi pri rekonstrukciji in modernizaciji
obstoje~ih elektrarn. Energetskemu izkori{~anju gorenj-
skih vodotokov je posvetil vse svoje znanje in delo.
Kak{no modro vizijo je imel v odlo~nem in trmastem
vztrajanju malih proizvodnih energetskih virov, se
zavedamo tudi danes, ko Evropa podpira in vzpodbuja
razvoj zelenih, okolju prijaznih vodnih elektrarn. Z
znanjem in izku{njami je vzpodbujal inovacije in
izbolj{ave, med sodelavci in pri nadrejenih pa je bil
spo{tovan in s svojo prepri~ljivo strokovno avtoriteto
u`ival spo{tovanje in ugled.
Drago Chvatal je bil ustvarjalen, delaven in v svojih
idejah napreden. Vedno je iskal sodobne re{itve, kar

med drugim dokazuje za tisti ~as prvi jugoslovanski eksperimentalni cevni
agregat, vgrajen v HE Sava Kranj, ki je vzor~en za perspektivne elektrarne
spodnje Save. Bil je stalni ~lan raznih komisij za pripravo zakonskih in
drugih predpisov ter organizacijskih aktov s podro~ja elektrogospodarstva.
Zavzemal se je za vzgojo in strokovno pomo~ pri izobra`evanju mladih
kadrov. Iz`areval je vrline in delovni elan. Mnogim mladim generacijam,
ki danes nadaljujejo njegovo delo, je bil za vzor in zgled.
V Bohinj, to mladostno oazo spominov, kjer je z dru`ino pre`ivel prva
leta, se je vedno rad vra~al. Velikokrat je iskal mir v neznansko mikavni
Savici, ki ga je navdihovala. Mogo~ni slapovi, ki so polnili elektrarni{ke
vtoke, so mu dajali energijo in mo~, ki jo je pri svojem delu zelo potre-

boval. Ko so mu ope{ale
mo~i, se je v bohinjski kot
vra~al po sledovih spomi-
nov. Ob pripovedovanju o
predvojni elektrifikaciji bo-
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Razpolo`eni Drago Chvatal v
Bohinju, mladostni oazi spominov
– Arhiv: Gorenjske elektrarne Kranj

Drago Chvatal je imel bogato
knji`nico – Foto: Drago Papler



hinjskega pode`elja in povojni graditvi in posodobitvi
elektrarne Savica so mu kar za`arele o~i, kot bi {e
enkrat podo`ivljal do`iveto in ustvarjeno. Tudi ob
obisku junija 1998 na domu na Zupan~i~evi 3 v Kranju
je z zanosom poslu{al in se obenem veselil napredka
izgradnje HE Soteska, rekonstrukcij malih elektrarn,
nove RTP Zlato polje ter distribucijskih transforma-
torskih postaj in omre`ja.
Ob sre~anju ob pripravah na slovesnost ob 90-letnici je
vesel ugotavljal, da je veliko nalog izpolnjenih. Nove
so se porajale od izgradnje elektroenergetskih naprav
od Krvavca do Vogla, srednjenapetostne mre`e do
elektrifikacij novih naselij in investitorske izgradnje
skupne upravno-poslovne stavbe dru`be Elektro Go-
renjska na Primskovem.
Zelo vidno in pomembno je bilo delovanje Draga
Chvatala v strokovnih in drugih organizacijah. Zavedal
se je pomembnosti povezovalne vloge elektro stroke in
proizvodno-distribucijske panoge, zato je podpiral in
zavzeto vzpodbujal krepitev pripadnosti bran`i. Velika
je bila njegova vloga pri ureditvi strokovne organizacije
slovenskih elektrotehnikov – Elektrotehni{ki zvezi Slo-
venije in pri sodelovanju vseh povojnih posvetovanj in
simpozijev slovenske in jugoslovanske elektrotehni~ne stroke, za kar je
prejel zaslu`no ~lanstvo Elektrotehni{ke zveze Slovenije, Zlati znak Zveze
elektro in strojnih in`enirjev Jugoslavije, plaketo Nikole Tesle in zlato pla-
keto Gospodarskega razstavi{~a ob uvajanju Sejma sodobna elektronika.
Drago Chvatal je bil redek posebne`. Trmast, vztrajen, uporen, ki je vedel,
kaj ho~e. Kadar je vedel, da ima prav, je vztrajal na svojem stali{~u. Pri
tem se ni pustil prepri~ati. Imel je smisel za organizacijo, odli~en ob~utek
za korespondenco. Bil je pedanten in kot »{vicarska ura« natan~en.
Podpiral je povezovanje elektroenergetskega sistema tudi z dru`abnega in
{portnega vidika. Bil je prvi
organizator zimskih in letnih
{portnih iger delavcev Elek-
trogospodarstva Slovenije.
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Spo~it in miren pogled Draga Chva-
tala iz mikavne Savice. ^eprav je bil
v rojstnih dokumentih njegov
priimek zapisan kot Chwatal, se je
Drago vedno podpisoval z enojnim
»v« kot Chvatal – Arhiv: Gorenjske
elektrarne Kranj

Spominsko darilo varovalka, ki jo
je mag. Drago [tefe podaril prvemu
direktorju Dragu Chvatalu ob
visokem `ivljenjskem jubileju –
Foto: Drago Papler



Prizadevno je sodeloval tudi v organizacijah in`enirjev in tehnikov vse od
daljnega leta 1951. Bil je med ustanovitelji nekdanjega Elektrotehni{kega
dru{tva, sedanje Elektrotehni{ke zveze Slovenije. Ve~ kot 20 let nepre-
kinjeno je kot organizacijski sekretar urejal probleme slovenskih elektro-
tehnikov. Pri Zvezi strojnih in elektrotehni{kih in`enirjev in tehnikov biv{e
Jugoslavije je bil tudi ve~ let podpredsednik in zelo aktiven ~lan komisije
za organizacijo. Zavedal se je pomembnosti povezovalne vloge elektro
stroke in proizvodno-distribucijske panoge, zato je podpiral in zavzeto
vzpodbujal krepitev pripadnosti bran`i. Prirojene organizacijske sposob-
nosti je uporabil za operativno delo kot glavni izvajalec akcij, spominskih
proslav, ob~nih zborov, skup{~in in izdajanja strokovnih publikacij. Za
svoje dolgoletno nadvse prizadevno delo in napore je prejel {tevilna
priznanja v obliki zaslu`nega ~lanstva, raznih plaket, vklju~no s plaketo
14. april Zveze in`enirjev in tehnikov biv{e Jugoslavije.
Vse od ustanovitve Tehni{kega muzeja Slovenije leta 1951 je sodeloval pri
ohranjanju tehni~ne dedi{~ine. Sodeloval je tudi v {portnih, planinskih,
pevskih in drugih organizacijah, kjer je za svoje nesebi~no delo prejel
vrsto priznanj. Drago Chvatal je imel svojstveni odnos do umetnosti,
poezije, gledali{~a in glasbe. Kot kulturno razgledan, na~itan, je bil
dru`aben in prijeten sogovornik. Ljubil je glasbo, {e posebno zborovsko
petje, ki mu je bilo v krvi {e iz ~asov pred pol stoletja, ko je prepeval v
Kranjskem vokalnem kvintetu. Kot direktor elektrarn na Gorenjskem je
ljubil lepoto narave.
13. novembra 2000 je prenehalo biti plemenito srce spo{tovanega in
uglednega gospoda Draga Chvatala, legende slovenskega elektrogospo-
darstva in direktorja Elektrarne Sava Kranj v pokoju. Bil je vzornik, cenjen
strokovnjak delovne elektrotehnike, sposoben direktor, zagnan organizator
in graditelj elektrarn, ki je s svojim bogatim delom vtisnil neizbrisen pe~at.
»Nanj ostaja drag spomin! Drag, spo{tovan in hvale`en za vse, kar nam je
dal kot ~lovek in strokovnjak s posluhom, preudarnostjo, ~utom odgovor-
nosti in bogatimi izku{njami,« je ob zadnjem slovesu od Draga Chvatala
na ljubljanskih @alah dejal mag. Drago [tefe.
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Drago Chvatal v krogu povabljenih
gostov 8. oktobra 1999 ob prazno-
vanju 90-letnice – Foto: Drago
Papler



Direktor Elektra-Kranj
1953 – 1957

Jo`e Be{ter

Jo`e Be{ter je bil enkraten ~lovek, vedre narave, hkrati pa
strog in odgovoren. V poklicu, za katerega se je odlo~il iz
`elje po novih spoznanjih nove tehni~ne stroke, je delal kot
elektromonter, obratovodja in direktor. Vse za elektrifikacijo,
je bilo geslo njegovega ~asa, ki je zaznamoval velik porast
novega omre`ja, daljnovodov in transformatorskih postaj. Bil
je direktor prvega samostojnega Podjetja Elektro-Kranj, usta-
novljenega pred petdesetimi leti.

Jo`e Be{ter se je rodil 1. januarja 1915 v vasici Polj{ica
pri Ovsi{ah, Podnart. Pesem Spomini je posvetil
doma~i Polj{ici in mladostnim dnem in med drugim
zapisal:

»Na koncu te vasice, hi{a mi stoji,
Pri Tonc se ji re~e, spomine mi budi.
[tevilka bila je osem, tudi osem bilo je otrok,
jaz sem bil ta {esti, bilo nas je lep krog.

Ko sem malo zrasel, v {olo sem za~el,
sem v Doleh krave pasel in futral jih v hlev.
V~asih na Podlipi sem malo posedel,
na Rjavem hribu gade sem s kamnom v roki {tel.«

V letih 1921 – 1929 je obiskoval osnovno {olo na Ovsi{ah, v letih 1929 –
1933 je hodil v obrtno {olo v Kranju in se u~il pri Koncesijskem
elektrotehni~nem podjetju Franc Jan{a v Kranju.
»Elektro obrti se je izu~il pri meni in napravil v Ljubljani pomo~ni{ki izpit
s prav dobrim uspehom. Nadalje je bil zaposlen od 18. novembra 1933
do 18. aprila 1936 kot elektromonter. Izvr{eval je vsa elektrotehni~na
dela: in{talacije, daljnovode, transformatorske napeljave, itd., popolnoma
samostojno, vestno, marljivo, po{teno, v popolno zadovoljstvo. Zapustil je
slu`bo, zdrav in izpla~an vsled odhoda k vojakom. Vsakomur ga kar
najtopleje priporo~am,« je v spri~evalu o Jo`etu Be{tru 8. februarja 1937
zapisal njegov delodajalec Franc Jan{a, dokument pa delovodja in
predsednik Ob~ine Kranj.
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Leta 1936 je od{el na slu`enje voja{kega roka, od koder je bil leta 1937
poslan domov iz razloga, ker dva sinova s kmetije hkrati nista smela biti
pri vojakih. Zaposlitev je dobil v Kemi~ni tovarni Poga~nik v Podnartu, od
koder je bil znova poklican na doslu`enje prekinjenega voja{kega roka v
1939. letu. Po vrnitvi se je 15. januarja 1940 zaposlil v Kranjski indu-
strijski dru`bi in delal v jeseni{ki `elezarni do aretacije 6. marca 1942.
Zaradi sodelovanja v jeseni{ki vstaji so ga aretirali Nemci. Odpeljan je bil
v zapor. Avgusta 1942 je v pesmi Zami{ljen restant zapisal:

»Iz o~i mi zre hrepenenje
za prostost in pa pozabljenje
na vse prestane grenke dni
in ker svobode zlate ni.

Prostost `eli in te`ko ~aka
na slovenski zemlji stvar prav vsaka,
slovanska lipa `alosti, veni,
{e zvon cerkveni v linah zdaj mol~i.«

Prestavljen je bil v delovno tabori{~e Kraut, od koder so ga izpustili leta
1943. Takoj je od{el v partizane in prestal vse tegobe partizanstva v
voja{kih enotah po Beli Krajini in na Gorenjskem. Nazadnje je bil v
in`enirski enoti in osvoboditev 9. maja 1945 do`ivel s prihodom v
Ljubljano. V uniformi je ostal do novembra 1945, takrat je bil demo-
biliziran, ker je bil potreben obnovi.
Zanimiv je dokument Ministrstva za notranje zadeve Narodne vlade
Slovenije z dne 26. oktobra 1945, ki je zaprosilo mobilizacijski oddelek
komande IV. Armijske oblasti v Ljubljani, da se pro{nji Kranjskih de`elnih
elektrarn ugodi v okviru danih mo`nosti in obstoje~ih predpisov, ker je
obnova dr`avnih elektri~nih naprav v eminentnem javnem interesu.
Mobilizacijsko odeljenje IV. Armije Demokratske federativne Jugoslavije
ga je po novem Zakonu o demobilizaciji druge partije obveznikov sta-
rej{ih letnikov deaktiviralo.
Jo`e Be{ter, elektrotehnik, je bil 29. decembra 1945 poslan v Dr`avne

elektrarne Slovenije – DES
Obrat Kranj z nalogo, da kot
rajonski monter pomaga pri
obnovi med vojno po{ko-
dovanih elektri~nih naprav.
To so bili pionirski ~asi elek-
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Jo`e Be{ter (desno) s svojo `eno
Marijo – Arhiv: Silva Pirc



trifikacije. Dela je bilo ogromno, zato je nemalokrat prespal kar v
Majdi~evi elektrarni, da se mu ni bilo treba voziti z vlakom v Ljubno k
dru`ini. Kmalu, to je leta 1946, je dobil maj~keno stanovanje in dru`ino
preselil v Kranj. Sledila je naslednja velika naloga: elektrifikacija pode-
`elja. Leta 1949 je postal obratovodja Obrata Kranj, najprej {e v sklopu
DES Uprave ljubljanskega okro`ja, kasneje pa Obrata Kranj v sklopu
Elektra Ljubljana.

»Najstarej{i prebivalci vasi Jamnik, Jezersko, Zgornja, Srednja in Spodnja
Bela, Mo`janca in drugih {e pomnijo, kako veselo je bilo, ko so »dobili
lu~«; mi Be{trovi otroci pa se spominjamo, kako sta se zve~er ata in mama
lepo oblekla in od{la v doti~no vas na likof. To so bila za na{ega o~eta
gara{ka, a tudi zadovoljstva polna leta, saj je bilo veselje ljudi, ki jim je
kot rajonski monter in kasneje obratovodja pomagal »pripeljati« elektriko,
nepopisno. Mi, otroci, pet nas je bilo, smo se takrat najbolj bali neviht. V
poletnih no~eh, ko je grmelo in se bliskalo, je mnogokrat zmanjkalo
elektrike. Spominjam se, da je o~e vstal, se oblekel in se odpravil v
nevihtno no~ popraviti elektriko tja, kjer je bilo kaj narobe. Takrat smo se
za ata zelo bali. Seveda smo otroci pospali nazaj in {ele zjutraj so mokri
{kornji in pelerina na obe{alniku v predsobi pri~ali, da je moral o~e iti
pono~i ven v nevihto delat. Za nas je bil junak,« se spominja ene od
epizod obratovodje Jo`eta Be{tra njegova h~erka Silva Pirc.

[oferski izpit je opravil leta 1947 v Kranju, kar je bilo za tiste ~ase redko
in zelo napredno. Jo`e Papler, ki se je izu~il za elektromonterja in se
redno zaposlil {e v ~asu, ko je bil obratovodja Jo`e Be{ter, se je `ivo
spominjal, kako je prvi avto vozil obratovodja Jo`e Be{ter in kasneje tudi
kot direktor ter preva`al material na teren. Veseli so ga bili, kajti takrat je
bilo vse ro~no delo, elektromonterji so se vozili s svojimi kolesi in zelo
redki z motorji.

Jo`e Be{ter je bil s 1. januarjem 1953 postavljen za prvega direktorja novo
ustanovljenega Podjetja Elektro-Kranj. Odlo~bo o imenovanju je na
podlagi Zakona o dr`avnih uslu`bencih Ljudske republike Slovenije,
Splo{nega zakona o dr`avnih gospodarskih podjetjih ter na predlog Delav-
skega sveta podjetja podpisal minister Vlade LRS, predsednik Sveta za
industrijo Franc Lesko{ek.

Jo`e Be{ter je dobro poznal svoje delo, svojim sodelavcem pa je bil
zahteven nadrejeni, pa tudi prijateljski, saj se je znal po kon~anih nalogah
skupaj z njimi tudi poveseliti.

»Ko smo otroci rasli in je bilo stanovanje, kjer so `iveli, `e davno
premajhno, je v treh letih v prostem ~asu dobesedno »na roke« sezidal
hi{o na Primskovem v Kranju. Ko je tudi to veliko delo opravil, je moral
izpre~i zaradi `iv~ne preutrujenosti. To je bilo leta 1956. Ko si je
opomogel, se je leta 1957 zaposlil v Planiki, kjer je do upokojitve delal
kot vodja vzdr`evanja elektro podro~ja in tam do~akal upokojitev. To, da
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je zapustil »svoje elektro«, ga je vedno nekako te`ilo. Zakaj to vemo?
Zato, ker o tem nikoli ni hotel govoriti, zelo pa je bil ganjen ob sre~anjih s
svojimi nekdanjimi sodelavci,« se spominja Silva Pirc.
Rad je imel dru`ino, z `eno Marijo se jima je rodilo {est otrok, pet jih `ivi.
Dru`il se je s prijatelji in nadvse rad u`ival v naravi. Bil je vitalen, do
zadnjega dneva `ivljenja se je vozil s kolesom. Bil je dru`aben ~lovek,
postal je ~lan »pali~arjev«, dru`be kranjskih planincev, kjer je imel vlogo
»kulturnega ata{eja«. Njegova narava je bila vedra, »~e smeh ni dovoljen,
no~em tega«, je neko~ poudaril. Kot glasbenik samouk je igral trobento,
kitaro, harmoniko, zadnji dve leti `ivljenja se je nau~il igrati na sinthe-
sizer. Preigraval je petdeset narodnih pesmi, ki so jih ob njegovi sprem-
ljavi doma~i prepevali. En tak{en pevski ve~er je zabele`en na predzadnji
sliki v njegovem `ivljenju, posneti 25. decembra 1999.
Blizu mu je bila pisana beseda. V~asih se je umaknil v svoj kabinet in tam
pridno pisal. Veselja{ke pesmi je namenjal okroglim obletnicam prija-
teljev, zasanjane za svojo du{o. Globlje izpovedne liri~ne pesmi pa je
redko prebral `eni ali otrokom. Srame`ljivo jih je hranil za svojo du{o. V
85-letu starosti je zaradi kapi umrl 10. aprila 2000. Po njegovi smrti so
doma~i na{li pesmi, ki jih je ponovno skrivoma pisal zadnjih dvajset let.
Za rodbinsko kroniko so jih izdali v drobni zbirki. Ob prvi obletnici smrti
so v njegov spomin objavili v Planinskem vestniku pesem Zimski sprehod.
Gorenjska ga je tako prevzela, da ji je posvetil posebno pesem:

Ej, Gorenjska ~udovita,
naravnih polna si lepot,
strme gore in ravnine,
bistre vode vsepovsod.

Lo{ki hribi, Karavanke,
veli~astni Julijci
in gozdovi vsi zeleni,
cvetje gorsko pa di{i.

Gornika vsa ta lepota
v gore vabi spet in spet,
da s srcem si ogleda
~udoviti gorski svet.
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Direktor Elektra-@irovnica 1953 – 1963

Viktor Poga~ar

Viktor Poga~ar je vse svoje `ivljenje poklonil elektriki. V
vrste elektrogospodarstva je stopil leta 1945 z izgradnjo HE
Moste. Od leta 1951 je bila Elektro @irovnica nelo~ljivo
povezana z njegovim imenom. ^as dvaindvajsetih let je
zaznamoval z delom in vodenjem kot obratovodja Obrata
Elektro @irovnica, prvi direktor Podjetja Elektro-@irovnica in
po spojitvi gorenjske distribucije kot vodja Distributivne
enote @irovnica. Bil je cenjen in spo{tovan, strokoven,
vesten in prodoren.

Viktor Poga~ar se je rodil 21. decembra 1910 na Bledu,
v napol kme~ki dru`ini. Stara dru`inska tradicija je bila
»fijakarstvo«, pozneje tudi prevozni{tvo. Kot de~ek je
hodil v {olo na Bledu v letih 1917 – 1925, potem v
me{~ansko {olo na Jesenicah v letih 1925 – 1927. Po
mali maturi je nadaljeval {olanje na Tehni{ki srednji
{oli v Ljubljani v letih 1927 – 1931 in postal vi{ji industrijski tehnik elektro
stroke z diplomo leta 1931. Prvo zaposlitev je dobil 23. avgusta 1931 pri
Kranjskih de`elnih elektrarnah v @irovnici in kot tehnik delal do 15. aprila
1933. Od tam ga je vodila pot k vojakom. Najprej je opravil {olo za
rezervne oficirje pri aviatiki, potem je bil prestavljen v Novi Sad. Po vrnitvi
iz vojske 15. decembra 1933 se je javil za ponoven sprejem h KDE –
@irovnica v slu`bo.
Po navodilih iz Ljubljane je moral napraviti pro{njo za ponoven sprejem h
KDE na Bansko upravo. Ker ni imel politi~nih priporo~il, je zaman ~akal
na re{itev in bil poldrugo leto brezposeln. V tem ~asu je odslu`il
dvomese~no voja{ko vajo, posku{al je dobiti slu`bo tudi pri drugih
podjetjih, toda brez uspeha. Val splo{ne krize mu ni prizanesel.
Zaposlitev je dobil 1. maja 1935 na Ob~ini Bled in tam delal kot upravni
uradnik. Opravljal je prete`no tehni~ne posle v zvezi s komunalnimi
gradnjami, vzdr`evanjem elektri~nega omre`ja – kolovdacijami. Zaradi
slabega zaslu`ka na ob~ini se je privatno ukvarjal s popravili raznih
elektri~nih strojev in aparatov in projektiranjem elektri~nih naprav in
instalacij.
»Med okupacijo sem sodeloval v podpiranju osvobodilnega gibanja. Iz
ob~inske pisarne sem dobavljal razne ~rte`e, legitimacije, spiske, potrdila
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in informacije. Delal sem skice, krokeje raznih objek-
tov na Bledu, ki so bili nastanjeni z nem{kim vo-
ja{tvom. Skrival sem ube`nika iz nem{ke vojske, dokler
ni od{el v partizane. Sodeloval sem tudi aktivno v
gospodarski komisiji 7 in 8 in pri nabiranju posojila za
NOV,« je medvojni ~as v `ivljenjepisu opisal 15.
februarja 1951 Viktor Poga~ar.
Na Ob~ini Bled je bil zaposlen do 5. maja 1945, ko je
izstopil na lastno `eljo in vstopil v NOV. Slu`il je do
27. septembra 1945, ko je bil demobiliziran.
Ves ~as pa ga je vleklo nazaj v @irovnico. V vrste
elektrogospodarstva je stopil 1. oktobra 1945, ko je
nastopil slu`bo pri KDE – Obrat @irovnica kot tehnik in
namestnik obratovodje. Kranjske de`elne elektrarne so
obstajale do leta 1945, ko je z uredbo Narodne vlade
Slovenije 4. oktobra 1945 pre{lo njeno premo`enje v
sestav Podjetja Dr`avne elektrarne Slovenije (DES) s
sede`em v Ljubljani in `irovni{ki obrat je pre{el pod
novo dr`avno podjetje.

Julija 1947 je Viktor Poga~ar prevzel mesto obratovodje in ostal na tem
polo`aju do 30. aprila 1949. Zaradi potreb pri izgradnji HE Moste je bil s
1. majem 1949 preme{~en v Hidrocentralo Sava, Direkcija Moste,
@irovnica, kjer je delal v tehni~ni slu`bi. Na gradbi{~u Hidrocentrale
Moste je bil zaposlen s kontrolo del Gradisa, Elektrosonda in Hidro-
monta`e ter planskimi zadevami podjetja.
»Tov. Poga~ar je zaposlen s planskimi posli za gradbena, konsolidacijska
in monta`na dela in kontrolo nad temi deli. Pri svojem delu se je izkazal z
vestnostjo in natan~nostjo ter posebno s svojimi to~nimi pregledi
obra~unskih situacij podjetij in zavra~anjem nepravilnosti zni`uje
gradbene stro{ke. Je spreten, samostojen in ekspeditiven, zlasti ima veliko
izku{enj in prakso v upravnih poslih. Razen tega je sposoben organizator.

Pri delu je marljiv, ima ~ut
odgovornosti in ~uva koristi
podjetja. Kot obratovodja na
obratu @irovnica si je pri-
dobil izku{nje v zvezi s
pogonom, gradnjo in vzdr`e-
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vanjem daljnovodov, do~im se je pri sedanjem delu spoznal z gradbenimi
problemi hidrocentral. Ima sposobnosti za vodstvo ve~je gospodarske
enote ali obrata,« je v delovni oceni 2. avgusta 1951 napisal za Savske
elektrarne, Direkcija Moste, Marcel Kronegger. Pri Glavni direkciji
elektrogospodarstva LRS v Ljubljani je 18. septembra 1951 z odli~nim
uspehom opravil dopolnilni izpit iz stroke v nazivu vi{ji industrijski tehnik.
Z 31. avgustom 1951 je bil razre{en slu`be pri podjetju Savske elektrarne,
Direkcija Moste, v sporazumu z direkcijo podjetja Elektra Ljubljana in dan
na razpolago temu podjetju. S 1. septembrom 1951 je bil postavljen na
polo`aj v.d. obratovodje Obrata @irovnica podjetja Elektro-Ljubljana, 10.
decembra 1951 pa obratovodja.
Z ustanovitvijo samostojnega Podjetja Elektro-@irovnica 1. januarja 1953
je postal prvi direktor, z njegovo spojitvijo pod skupno gorenjsko
distribucijsko streho Elektro Kranj, Kranj leta 1963 je po vzpostavitvi nove
organiziranosti s 1. januarjem 1964 postal vodja Distributivne enote
@irovnica (DE@), ki je nadaljevala tradicijo dobave elektri~ne energije na
obmo~ju zgornje Gorenjske.
»Bil sem zaljubljen v to na{e podjetje. Prav rad sem ga imel, tako rad, da
sva s pokojnim Maroltom tudi popoldne hodila na teren in si ogledovala,
kaj bo potrebno {e narediti in obenem odpravljala defekte. Nikoli mi ni
bilo odve~ iti na teren; rad sem {el tudi med ljudi, da sem videl, kako jim
gre. Bilo je dosti te`av. Takoj po vojni smo dobili star avto »Ford« in z
njim preva`ali vse od kraja. Takrat smo samo pe{a~ili ali se vozili s
kolesom,« je v pogovoru leta 1984 opisal do`ivetje.
Nepozaben trenutek?
»Bil je zares nepozaben trenutek, saj ni dosti manjkalo, pa bi me ubilo. Na
10 kV daljnovodu Pi{kovca se je odtrgala
`ica. Z Maroltom sva od{la tja, da bi
popravila okvaro. Daljnovod pa je bil
povezan s HE Vintgar, zato so tam poiz-
ku{ali vklopiti izpadli daljnovod. Uspelo
jim je prav tedaj, ko sem hotel pograbiti
`ico, a nekaj centimetrov pred dotikom je
za{umelo. Obstal sem. Kak{na sre~a,
lahko bi pri{lo do najhuj{ega,« je povedal
Viktor Poga~ar.
Pod vodstvom Viktorja Poga~arja je Elek-
tro @irovnica s hitrimi koraki sledila
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razvoju. V tem obdobju je bila zgrajena vsa elektrifikacija 35 kV omre`ij
in razdelilne transformatorske postaje 35/10 kV v Elektru @irovnica.
Vlo`il je trud v izgradnjo delav~evega standarda, saj je takrat ves mlad
kader dobil stanovanja, ki so zrasla v delovnih sredinah od Jesenic,
@irovnice, Radovljice, Bleda in Bohinja. Poskrbel je za izgradnjo
nadzorni{tev in ni pozabil na oddih zaposlenih.
Pri poslovnem delu je bil strokoven, vesten in prodoren, vzgled vsem.
Stroko je preko dru`abnih aktivnosti povezoval z ostalimi dejavnostmi
preko ob~inskih komisij in odborov gospodarstva in urbanizma.
Upokojil se je kot vodja Distributivne enote @irovnica OZP Elektro Kranj
30. aprila 1973, ko je krmilo enote predal za naslednja tri desetletja
Janezu P{enici, dipl. in`. Iz zibelke slovenskega turizma in najlep{ega
kraja na{e domovine, Bleda, kjer je pre`ivljal jesen svojega `ivljenja, se je
rad vra~al v svoj kolektiv v @irovnico, svetoval in se veselil skupnega
napredka. Rad se je udele`eval dnevov podjetja Elektra Gorenjska in
ostalih akcij.
»Resni~no mi misli pogosto zaidejo nazaj v @irovnico, ob~utek imam, da
sem tam kar doma in da me imajo radi. Ne vem, mogo~e sem komu storil
krivico, a ~e se je le dalo, sem sku{al vse urediti na lep na~in, saj se je
vedno na{la pot za re{itev {e tako nepremagljive te`ave,« je povedal
Viktor Poga~ar avgusta 1984 na izletu v neznano za upokojence Elektra
Gorenjska.
Bil je ploden amaterski gledali{ki delavec. Sodelavci so se ga radi
spominjali s skupne prireditve Elektra @irovnica, kjer je odigral zadnjo
vlogo Radovana v enodejanki Pod svobodnim soncem.
Viktor Poga~ar se je ukvarjal s ~ebelami. Rad je imel kegljanje, saj je bil
leta 1953 ustanovitelj tega {porta na Bledu. Njegov najljub{i in najve~ji
hobi pa je bilo gasilstvo, kar je podedoval po o~etu. Dosegel je najvi{ji ~in
tega humanega dru{tva, dobil je veliko zveznih, republi{kih in ob~inskih
priznanj. Najbolj pri srcu mu je bilo priznanje, kipec, izdelan v ~ast
Matev`a Haceta, ki ga je prejel kot nagrado za `ivljenjsko delo.
Umrl je v 78. letu starosti, 19. aprila 1988. Viktor Poga~ar je svoje
`ivljenjsko delo na podro~ju razvoja `irovni{ke elektrodistribucije vtkal v
podjetje – v naprave in ljudi, ki z veliko zavestjo nadaljujejo izro~ilo
tradicije in povezovanja za skupen napredek stroke in prijetne odnose
med ljudmi.
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Direktor Elektra-Kranj 1957 – 1963
in v.d. direktorja Elektra Kranj 1963

Igor Mervi~

Igor Mervi~ je bil preprost, izredno iznajdljiv ~lovek akcije. Ni imel obstanka v
pisarni, hotel je biti na terenu, prisoten pri delu in med ljudmi. Ko je prevzel
mesto direktorja Elektra-Kranj aprila 1957, so bile v podjetju slabe razmere, {ibke
naprave, ki so klicale po raz{iritvi zaradi nenehnih potreb industrije in rasto~ih
stanovanjskih naselij na pode`elju. Tudi pogoji in razmere za delo elektro-
monterjev so bile zelo te`ke. Sprememb se je lotil zelo enostavno, industrijo in
lokalno skupnost je postavil pred dejstvo, da je treba za bolj{o elektriko pla~ati
izgradnjo novih objektov. V {estdesetih letih mu je tak pristop dobro uspeval in
za~ele so rasti nove razdelilne transformatorske postaje, daljnovodi in obratne
stavbe. Kot v.d. direktorja zdru`ene distribucije Elektro Kranj je vodil konsti-
tuiranje podjetja in od 1. januarja 1964 prevzel mesto vodje Distributivne enote
Kranj, kjer je delal do leta 1970.

Igor Mervi~ se je rodil 4. novembra 1915 v Loebnu v Avstriji. Po osnovni
{oli in gimnaziji se je izu~il elektroinstalaterske obrti pri Zadru`ni elektrar-
ni za Ptuj, Breg in okolico na Ptuju od 15. junija 1931 do 15. junija 1935,
nakar je polo`il pomo~ni{ki izpit pri Zadrugi elektrotehni~nih obrti v
Ljubljani. Spominja se gradnje daljnovodov in omre`ja ter in{talacij po
hi{ah vinorodnih Haloz in Slovenskih
goric, napeljave vodov po Ptuju in nape-
ljave elektri~ne in{talacije v najve~ji
srednjeevropski vinski kleti na Ptuju. Do
31. avgusta 1935 bil nastavljen kot elek-
tromonter v Zadru`ni elektrarni v Ptuju,
potem je obiskoval dr`avno delovodsko
{olo v Ljubljani in dobil naziv mojstra –
vi{ji pogonski tehnik elektrotehni{ke
stroke. Imel je najbolj{i uspeh v letniku in
dobil v dar zlato hranilno knji`ico Mestne
hranilnice Ljubljana. V tem obdobju je bil
aktiven telovadec, v~lanjen v Sokolsko
dru{tvo Ptuj in ima {e ohranjeno eno
redkih izkaznic z nizko ~lansko {tevilko
441/36. Kot prednjak je vodil vrsto telo-
vadcev in bil kasnej{i trener na Ptuju. Vo-
ja{ki rok je od 1. oktobra 1937 do 1. julija
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1938 slu`il v Zemunu; delal je v elektrarni na zemunskem letali{~u in kot
letalski elektromehanik.
Po vrnitvi v Slovenijo je dobil zaposlitev v Elektrarni Velenje kot stikalec
in elektrodelovodja. Seznanil se je s termotehniko velenjske elektrarne, ki
je bila v ~asu pred drugo svetovno vojno velik energetski objekt z dvema
generatorjem po 1 MW mo~i in drugim generatorjem mo~i 5,250 MW, ki
so ju poganjale turbine s paro iz {tirih kotlov. Povezani smo bili z
elektrarno Falo in naprej po 60 kV daljnovodu do razdelilne
transformatorske postaje ^rnu~e 60/20 kV, ki je bila povezana z omre`jem
Kranjskih de`elnih elektrarn v @irovnici.
Za~etek okupacije je do`ivel v Velenju in bil 20. julija 1941 v eni prvih
skupin izseljen skupaj z `eno. V tabori{~u Slavonska Po`ega se je ukvarjal
z razli~nimi dejavnostmi, na plan so pri{le tudi gimnazijske gledali{ke
izku{nje, ki jih je uporabil kot igralec in re`iser. Igor Mervi~ se spominja
poti v Sarajevo, kjer so jih dodelili k `idovski dru`ini. Kmalu je bil
pregnan v Mostar na prisilno delo v rudnik premoga. Od tam je zbe`al
skozi zra~nik in se zna{el v Metkovi~u. Vklju~il se je v Neretvanski odred
prve dalmatinske brigade. Sodeloval je v zaledju v tehni~ni slu`bi, ki je
postavljala provizori~ne elektrarne in telefonske zveze. Po osvoboditvi
Metkovi~a je bil oktobra 1944 postavljen za upravnika elektrarne
Metkovi~, referenta za elektri~ne centrale in daljnovode v Dalmaciji od
Splita do Dubrovnika, vklju~no z otoki. Bil je zelo natan~en pri delu,
ljudje so morali nekaj narediti, niso mogli `iveli od zraka.
Vojna je terjala `rtve tudi med zaposlenimi v Elektrarni Velenje, ki je bila
v slabem stanju. Na Igorja Mervi~a se je spomnil Franc Leskov{ek in ga
zaprosil za njegovo vrnitev v Slovenijo. 18. oktobra 1945 je predal posle v
elektrarni Metkovi~, za kar {e danes hrani primopredajni zapisnik na dveh

straneh. Z dekretom je bil 1. novembra
1945 nastavljen za upravnika Elektrarne
Velenje. Izvoljen je bil za prvega predsed-
nika Ljudskega odbora Velenje in opravljal
tudi funkcijo mati~arja.
»Velenjsko elektrarno smo z vzdr`eval-
nimi deli in remonti turbin uredili za
nemoteno obratovanje. Bila je prakti~no
druga najve~ja slovenska elektrarna, med-
tem ko je bila najve~ja v Sloveniji in
Jugoslaviji takrat Termoelektrarna Trbovlje.
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Od tedanjega Ministrstva za elektro-
gospodarstvo iz Beograda sem dobil 2.
februarja 1949 nov dekret, da sem
imenovan za direktorja TE Trbovlje. 4.
maja 1949 sem prevzel direktorsko mesto
in ga opravljal do leta 1956. V upravi nas
je bilo {est, ki smo skrbeli za celoten
potek obratovanja elektrarne, ob vodenju
sem prakti~no vodil vse tehni~ne posle.
Na pripravi premoga je bilo 400 ljudi,
premog je bil transportiran po teko~em
traku iz rudnika, dobivali smo ga po
vagonih iz Zagorja in uva`ali iz vse
Jugoslavije. Veliko je bilo dela pri razkladanju. Za zanimivost naj povem
doslej {e neznano stvar, da je Franc Pokorn, elektrotehnik iz Bohinja
izkonstruiral avtomatski razkadalec premoga, ki je avtomatiziral transport
premoga z vagonov na trak in v elektrarno. V delavnici smo izdelovali vse
strojne pripomo~ke, stru`ili mline za premog ... Razdelilno transfor-
matorsko postajo 60/35 kV smo zgradili na nasprotni strani, na desnem
bregu Save. Opravili smo rekonstrukcijo termoelektrarne Trbovlje, zame-
njali kotle in streho,« se spominja Igor Mervi~.
Na ~elo TE Trbovlje je pri{la voja{ka oseba, zato je iskal novo zaposlitev v
nastajajo~i Termoelektrarni [o{tanj, `eleli so ga tudi v Kidri~evo. Na
predlog direktorja ELES-a in`. Vekoslava Koro{ca, se je Igor Mervi~
odlo~il, da pride v Kranj.
Odlo~ba o imenovanju za direktorja Elektra-Kranj z datumom 7. marca
1957 je bila podpisana s strani predsednika Ob~inskega ljudskega odbora
Vinka Hafnerja, mesto direktorja je prevzel 1. aprila 1957. Smernice za
nadaljnje delo je podal na 1. redni seji novoizvoljenega upravnega odbora
podjetja Elektro-Kranj 21. maja 1957, ki so zapisane v ohranjenem zapi-
sniku:
»Igor Mervi~ je dejal, da se pri bodo~em delu ne bo spu{~al v potankosti,
temve~ bo re{eval le na~elne probleme. Izrazil je `eljo, da bi upravni
odbor, kakor tudi delavski svet, sodeloval predvsem z direktorjem in s
sindikalno podru`nico. Seje naj bodo pripravljene, dnevni red temeljito
pre{tudiran tako, da nobena seja ne bo dalj{a od 2 uri, saj predolge seje
utrujajo ljudi in niso ve~ sposobni to~no slediti. Na vsaki seji naj bo prva
to~ka pregled sklepov, kjer naj se ugotovi, ~e so bili izvedeni do
postavljenega roka. Kadar se ugotovi, da sklep ni bil izvr{en, se odgovorno
osebo kli~e na odgovornost. Dnevni red seje naj bi vseboval le po dve do
tri to~ke. Upravni odbor je sklenil, da se bodo seje vr{ile enkrat mese~no
in sicer po 25., ker se bo na vsaki seji obravnavalo bruto bilanco za
pretekli mesec, ker se bo s tem ustvarilo zanimanje upravnega odbora za
gospodarstvo podjetja. Vsi ~lani so zadol`eni, da prihajajo na seje to~no
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ob napovedanem ~asu in pripravljeni, da se seje ne bodo vlekle v
nedogled, ampak bodo kratke in jedrnate. Kar se na sejah predlaga, zavrne
ali odobri je ne glede, kdo je predlagal, govoril ali bil proti, potrebno
smatrati kot sklep upravnega odbora. Isto velja za delavski svet. Potrebno
je uvesti strogo disciplino v izvajanju plana.«

Nadaljevala se je elektrifikacija. »Nava-
jen sem bil udarni{kega dela iz Velenja in
Trbovelj in sem v Elektru-Kranj organi-
ziral kot prvo udarni{ko akcijo izgradnjo
daljnovoda od Police proti Golniku in
postavitev transformatorske postaje Gol-
nik poleg bolnice. Elektromonterji so
pri{li iz vseh nadzorni{tev. Zgradili smo
nizkonapetostna omre`ja v Sel{ki in
Poljanski dolini, na obmo~ju Kranjskega
polja, v Tr`i~u. V mestu je potekala pre-
delava nizkonapetostnega omre`ja z
napetosti 110 voltov na 220 voltov oz. na
medfazno napetost 380 voltov. Elektrifi-
ciralo se je pod Ko{uto, na Matizovca ...

Pode`elje se je polno elektrificiralo. V za~etku so ljudje potrebovali
elektriko samo za lu~ in likalnik. Delali smo od jutra do ve~era in vsak
priklop je bila posebna veselica z likofom. Potem se je pokazalo, da je
pre{ibka prenosna mre`a z napajalnimi razdelilnimi transformatorskimi
postajami,« je dejal Igor Mervi~.
V za~etnem obdobju se je ukinila 20 kV napetost, daljnovodi in trans-
formatorske postaje so se predelovale na 10 kV nivo, ker so bila stikala in
ostala oprema zelo obse`na, velika in nerodna, potreba po transfor-
matorskih postajah pa ogromna. Za~ela se je lakota po elektrifikaciji,
za~eli so se graditi manj{i objekti, na katere se je 10 kV oprema la`je
montirala.
Zadnja petdeseta leta so bila zaradi potreb po vse ve~jih koli~inah
elektri~ne energije `e zelo kriti~na z oskrbo v industrijskih sredi{~ih.
Posledica visokega porasta porabe elektri~ne energije je bila, da 20 kV
prenosni daljnovodi niso ve~ zmogli obremenitev, re{itev je bila v vi{ji 35
kV prenosni napetosti. Igor Mervi~ se je lotil sistemati~ne izgradnje
razdelilnih transformatorskih postaj 35/10 kV in 35 kV napajalnih
daljnovodov. Kot prva je bila leta 1959 zgrajena razdelilna transfor-
matorska postaja RTP Labore 35/10 kV s priklju~nim daljnovodom iz HE
Medvode.
»Od idejnega projekta do pri~etka izgradnje RTP Kranj I. – Labore je ~as
polagoma tekel, dokler ni kon~no nastopila pomlad za pri~etek gradnje,
kot za podjetje Elektro – Kranj. Stikalne celice in portalni jambori so
prihajali od dobavitelja »Hidromonta`e« Maribor. Vzporedno z gradnjo
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Obujanje spominov Matije Kenda in Igorja Mervi~a
ob 35-letnici nadzorni{tva Visoko, novembra 2002
– Foto: Drago Papler



RTP Kranj I. – Labore je potekala gradnja 35 kV daljnovoda HE Medvode
– Labore (Energoinvest Sarajevo). 35 kV daljnovod je montirala gradbeno
monta`na skupina Elektra Gorica in sicer monta`no. Kljub te`avam pri
nabavi materiala je bil uspeh iz dneva v dan vidnej{i, kajti treba je bilo
hiteti z monta`o kabelskih glav, razklopnih in stikalnih celic, kriti~no
dobavo elektri~ne energije industriji in {iroki potro{nji pa bo do nabave
EBG 8 MVA omilil transformator RK 4 MVA 20/10 kV. Preko kabelskih
priklju~kov in prostih vodov se bo pretakala elektri~na energija v tovarno
Savo, Inteks, Zvezdo, {iroko potro{njo onkraj Save in ustvarila zadovolj-
stvo na{im odjemalcem. Pred zaklju~kom gradbenih in monta`nih del so
si ~lani delavskega sveta in upravnega odbora podjetja ogledali dose`ene
vidne uspehe izgradnje in ugotovili, da njihov trud ni bil zaman. Z
monta`o transformatorja EBG 8 MVA v maju 1960 in prehodom RTP Kranj
I. na 35/10 kV smo zagotovili na{i industriji in {iroki potro{nji kvalitetno in
nemoteno dobavo elektri~ne energije. Slavnostni otvoritvi RTP Kranj I. –
Labore dne 26. novembra 1959 so prisostvovali predstavniki oblasti in
ELES-a, ko je ob 11. uri predsednik Ob~inskega ljudskega odbora Kranja
tov. Puhar Aci vklju~il stikalo – preko katerega je stekla elektri~na energija
k za`elenemu cilju,« je v prebiranju znova najdene zapra{ene arhivske
fotodokumentacije podo`ivljal Igor Mervi~, ki je s svojim prosja~enjem pri
direktorjih kranjskih in gorenjskih podjetij dosegel, da so segli v `ep in
sofinancirali izgradnjo nove generacije naprav.
Organizacijsko je Podjetje Elektro-Kranj z zdru`itvijo leta 1963 pre{lo pod
okrilje zdru`enega distribucijskega podjetja Elektro Kranj s skupno upravo;
Distributivna enota Kranj je kot ena izmed treh enot naprej opravljala
terensko delo.
Po izgradnji RTP Labore 35/10 kV s priklju~nim 35 kV daljnovodom iz
RTP Medvode – Kranj je sledila izgradnja RTP Zlato polje 35/10 kV, RTP
Medvode 35/10 kV, RTP [kofja Loka 35/l0 kV, RTP Naklo 110/35 kV
(kombinirana z Elektroprenosom Kle~e je bila prva daljinsko vodena RTP),
RTP Tr`i~ 35/10/6 kV, ukinitev in ru{itev RTP Polica ...
»Razdelilne transformatorske postaje so bile od Energoinvesta, ki je
dobavil tudi jeklene daljno-
vodne konstrukcije, ki jih je
montirala skupina Elektra
Gorica. Zelo te`ak teren je
bil na trasi 35 kV daljnovoda
Naklo – Tr`i~. Prvi velik
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transformator mo~i 8 MVA smo postavili v RTP Polica,
ki je bila vklopna razdelilna transformatorska postaja.
Vklop je bil Energoinvestov, dejansko pa sva ga
priklju~ila s takratnim tehni~nim vodjem Mirom
Gr~arjem. To so se hudovali, ker so potem odpadle vse
otvoritvene ceremonije z visokimi funkcionarji. Uvajali
smo plo~evinaste transformatorske postaje, ki so bile
bolj enostavne, hitreje postavljene in manj{ega obsega
kot zidane. Prva monta`na transformatorska postaja
10/0,4 kV je bila TP Runo v nadzorni{tvu Tr`i~, prva
jamborska transformatorska postaja je bila TP Novo
Naklo nad asfaltno bazo v nadzorni{tvu Podbrezje«
opisuje tehnolo{ke spremembe {estdesetih let Igor
Mervi~.

Na terenu se je delalo ro~no, ni bilo mehanizacije, ne
prevoznih sredstev. Elektromonterji so se v prvih letih
vozili s kolesi ali hodili pe{. Imeli so le star tovornjak,
ki je bil vedno v okvari in star osebni avto. Drogove so
fantje vozili na kolesih. Igor Mervi~ je uvidel, da tako
ne gre ve~. Lotil se je izbolj{anja izredno slabih razmer

na terenu. Terenci so dobili usnjene pla{~e, rajonski monterji so dobili
slu`bene mopede. Kasneje so bili nabavljeni prvi poltovorni avtomobili,
enota je kupila tudi prvi tovarni avto z dvi`no HIAB napravo, ki je zelo
olaj{ala fizi~no delo.

»Navajen sem bil reda in discipline. Ljudje so me imeli radi, moralo je pa
biti narejeno tako kot sem rekel. Ob dobro opravljenem delu se je tudi za
veselje na{el ~as. Takrat je pri{lo do potrebe, da se tudi delovne razmere
delavcem izbolj{ajo. Terenci niso imeli svojih prostorov, monterji so
gostovali po svislih, {talah, privatnih hi{ah. Prve delovne priprave pa so
potrebovale svoj prostor. Nastopilo je obdobje gradnje prostorov krajevnih
nadzorni{tev od Medvod do Tr`i~a. Nadzorni{tvo Kranj se je od Jer{ina
preselilo k Majerju, nadzorni{tvo [kofja Loka je dobilo prostore v sklopu
izgradnje RTP, nadzorni{tvo @elezniki se je preselilo v kupljeno privatno
hi{o, nadzorni{tvo Medvode je dobilo barako, zgrajena je bila stavba
nadzorni{tva Tr`i~ s stanovanji, za nadzorni{tvo Cerklje je bila kupljena
privatna hi{a, zgrajena je bila stavba za nadzorni{tvo Visoko in Podbrezje.
Za potrebe Distributivne enote Kranj smo v komunalni coni na Prim-
skovem kupili zemlji{~e in z velikim nasprotovanjem takratnega vodstva
podjetja zgradili centralne obrate z upravno stavbo, delavnicami, skladi{~i
in gara`ami,« je povedal Igor Mervi~.

Zahtevni distribucijski objekti so terjali mnogo sredstev, ki jih podjetje
samo ni moglo zbrati. Ob~inska skup{~ina in zainteresirana industrijska
podjetja so s svojimi prispevki omogo~ili zgraditev pomembnih elektro-
energetskih objektov. Najve~je breme pa je kljub pomo~i nosilo podjetje
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Elektro Kranj, ki je vse svoje sklade
namenilo za gradnje, s ~imer je delovni
kolektiv pokazal dobro zavest k hitremu
re{evanju elektroenergetskega polo`aja.
Igor Mervi~ je imel zamisel o gradnji
toplarne v Kranju, ki se mu je porodila `e
leta 1957, ko so strokovnjaki za~eli
uvidevati koristnost proizvodnje elektri~ne in toplotne energije v velikih
industrijskih sredi{~ih. Kljub temu, da takrat kranjske tovarne niso bile
navdu{ene nad gradnjo toplarne, so leta 1964 spet o`ivele ideje o tem
projektu. Vsa kranjska industrijska podjetja so bila zainteresirana za
izgradnjo, projekt je drugi~ zamrl, ko mu je podporo odrekla tovarna
Sava. Pravi, da je bil to njegov edini nerealiziran projekt, ki {e danes kli~e
po vnovi~nem premisleku o`ivitve.
Igor Mervi~ je bil ~lovek prakti~ne elektrotehnike, ki je dobro opravljal
svoj posel. Vodja Distributivne enote Kranj je bil od 1. januarja 1964 do
31. decembra 1969, ko je bil razre{en funkcije. Imenovan je bil za vi{jega
svetnika z bolj pisarni{kimi nalogami, kar pa mu niso bile pisane na ko`o.
Po naravni je bil terenski ~lovek, ki je u`ival ob novih izgradnjah in se
veselil pridobitev. 1. novembra 1970 je prekinil delovno razmerje v Elek-
tru Kranj in se zaposlil v predstavni{tvu Energoinvesta v Ljubljani. Delovni
potencial je nadaljeval kot nadzorni vodja obse`nih elektroenergetskih
izgradenj Energoinvesta v Libiji. Napori in vro~a afri{ka klima so
povzro~ili sr~ni infarkt. Vrnil se je v Slovenijo, kjer so mu zdravniki
napovedovali skoraj{nji zaton `ivljenja.
Upokojil se je leta 1975. Slovenskogori{ki klen je z dobro voljo prema-
goval vse te`ave do dana{njih dni. ^eprav si pri hoji pomaga s pal~ko, {e
vedno kolovrati naokrog. Z dru`ino `ivi na Partizanski cesti v Kranju, kjer
sem ga obiskal v spremstvu njegovega sina Braneta Mervi~a, ki je tudi {el
po o~etovih stopinjah v elektrotehniko in je v Elektru Gorenjska prehodil
pot od projektanta do referenta za upravno tehni~no dokumentacijo.
88-letni Igor Mervi~ mi je ob poletnem obisku povedal svoj recept za
dolgo `ivljenje: »Dobro vino daje voljo do `ivljenja in dela.«
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Direktor Elektra Kranj 1964 – 1969

Mile Vozel

Bil je organizator predvojne elektrifikacije, energetik, direktor elektrarne Medvode
in direktor gorenjske elektrodistribucije Elektro Kranj, Kranj, kronist in elektro
publicist, ki se je ob poklicni jakoto~ni elektriki ljubiteljsko ukvarjal z elektroniko,
radioamaterstvom in konstruktorstvom. Mile, kot so ga poznali stanovski kolegi, je
bil elektrotehnik z du{o in s srcem.

Mile Vozel se je rodil 23. decembra 1908 v Vi{nji Gori na Dolenjskem in
se je `e kot 12-letni fant zaljubil v elektriko, ko je delal poizkuse v elektro
statiki. Po ni`ji gimnaziji se je hotel vpisati na srednjo elektrotehni{ko
{olo, pa takrat ta smer {e ni obstajala. Najbli`ja mu je bila srednja tehni{ka
strojna {ola v Ljubljani, v drugem letniku pa se je preusmeril na novo-
ustanovljeni elektrotehni{ki odsek.

Leta 1929 je {olanje zaklju~il kot eden izmed 16 diplomantov prve gene-
racije novoustanovljenega elektrotehni{kega odseka srednje tehni{ke {ole.
Elektrotehnika mu ni slu`ila samo kot sredstvo za vsakdanje delo v slu`bi.
Njej se je zapisal z du{o in srcem. Dokopal se je do nujnih, najglobljih
skrivnosti, do spoznanj in znanja, ki ga je dvignilo visoko nad pov-

pre~nega tehnika.

Usoda pa je nanesla, da je po naklju~ju
pri{el v Kranj. Svoje `ivljenjsko delovno
podro~je je za~el leta 1929 kot elektro-
tehnik pri takratni privatni Elektrarni
Majdi~ v Kranju. Skupaj z lastniki in
sodelavci je pre`ivljal dobre in slabe strani
takratnega ~asa. Kot mlad elektrotehnik je
izpolnjeval sebe, ker je `e takrat spoznal,
da so knjige za du{o, to pa je tudi hrana za
telo. Prav v tisti dobi je elektrifikacija na
Gorenjskem pri~ela s svojim izredno
hitrim razvojem, ki mu je sledil razvoj
industrije in gospodarstva. Kot izobra`en
energetik je dajal predloge takratnim
gospodarjem, da so izbolj{ali naprave za
proizvodnjo elektri~ne energije. Ker je
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imela elektrarna prese`ke elektri~ne
energije, je leta 1928 zgradila 35-kilo-
voltni daljnovod od Kranja do Medvod in
z elektriko za~ela postopno oskrbovati
industrijo in 34 krajev v okolici Kranja in
Medvod. Zadol`en je bil za elektrifikacijo
pode`elja in omre`je {iril v vasi po
desnem bregu Save ~ez Sor{ko polje,
mimo Meje, na medvo{ko podro~je:
Soro, Gori~ane, Drago do vasi okrog
[marne gore, Vikr~ in Zavrha. Okrog
Kranja je lu~ zasvetila v Stra`i{~u,
Orehku in Bitnjah. Kot tehni~ni uradnik
je pridobival potro{nike za elektri~no
energijo po vaseh na obronkih Jo{ta. Ponujal je elektriko od hi{e do hi{e in
napredne gospodarje prepri~eval o prednostih v kmetijstvu, ki jih nudi
elektri~na energija; trije monterji pa so zatem naredili priklju~ke in
instalirali hi{e.
Prestal je vojno vihro, pa ~eprav ga je okupator zaradi sodelovanj z narod-
noosvobodilnim gibanjem konfiniral v zloglasnih begunjskih zaporih.
Kot prerojen se je v letih povojne izgradnje vrnil na delo, na njegovo naj-
ljub{e podro~je – energetiko. Postal je vodilni dispe~er za Gorenjsko.
Od leta 1948 do leta 1958 je bil Mile Vozel energetik, bremenilec tretjega
rajona za Gorenjsko in spadal pod Centralno slovensko dispe~ersko
slu`bo DES Ljubljana. To so bili hudi ~asi za elektrogospodarstvo, ki ni
sledilo z nalo`bami nara{~ajo~i porabi elektrike in je bilo potrebno
izvajati neljube omejitve. V ~asu od leta 1953 do 1955 je bil tudi
predsednik Upravnega odbora ELES-a.
Leta 1959 je postal direktor Elektrarne Medvode, ki jo je vodil {tiri leta.
Razmere so narekovale ve~je povezave in zdru`evanje. Z odlo~bo je
Republi{ki izvr{ni svet leta 1963 spojil prej lo~ena podjetja Elektro Kranj,
Elektro @irovnica in Elek-
trarna Sava. Nastalo je pod-
jetje Elektro Kranj, Mile
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Mile z malo gramofonsko plo{~o s himno Elektrika –
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Mile Vozel s sinom Igorjem, dolgo-
letnim vodjem oddelka za obrato-
vanje Delovne skupnosti skupnih
slu`b Elektra Gorenjska na sre~anju
upokojencev 17. decembra 1998 –
Foto: Drago Papler



Vozel pa s 1. januarjem 1964 direktor zdru`ene elektrodistribucije gorenj-
skega preskrbovalnega podro~ja. Od vsega za~etka, ko je nastopil mesto
direktorja, se je zavzemal za ~im ve~jo enotnost, njegove tehni~ne,
tehnolo{ke in ekonomske prednosti. Delo z ljudmi pa ni bilo lahko.
Pojavljali so se razli~ni interesi, `elje, stremljenja in nagibi, ki jih je bilo
potrebno usklajevati, usmerjati, zavra~ati in pospe{evati, to pa je bilo

delo, ki je iz~rpavalo njegovo `ivljenjsko
silo. @ivo so ga vedno prizadeli notranji
in zunanji premiki in konflikti, ki se v
razgibanem `ivljenju nujno pojavljajo in
katerih razre{evanje zahteva mnogo dela,
~asa, naporov in skrbi. Njegova prioritet-
na naloga je bila uskladitev na finan~nem
podro~ju. Naloge direktorja je opravljal
do 31. oktobra 1968, upokojil se je po
prete~enem polletnem odpovednem roku
30. aprila 1969.
Kot kronist in publicist je sodeloval pri
zbiranju gradiva in zapiskov za knjigi:
Razvoj elektrifikacije Slovenije do leta

1945 (TZS, 1976) in Razvoj elektroenergetike Slovenije od leta 1945 –
1980 (TZS, 1982) in zapisu Kranjskega zbornika »Elektrifikacija v ob~ini
Kranj od leta 1940 do leta 1980«. Nedvomno gre za dokumentarne
zapise, ki ohranjajo spomin na tehni~ne in druge zanimivosti.
Dokumentarni zapisi ohranjajo spomine in tehni~ne zanimivosti pred
pozabo in ob dana{njem hitrem razvojnem tempu opozarjajo na skrb za
vodenje dokumentarne kronike. Ob obiskih je ponovno izrazil `eljo in
pobudo po novi kriti~ni zgodovinski obdelavi zbranih podatkov z vidika
zaslu`nih osebnosti, ki so sodelovale pri elektroenergetskem razvoju
Slovenije.
Kot napreden se je zanimal za tehni~ne in umetnostne vede. Na njegovih
policah so bile strokovne knjige in knjige prave literature od romanov,

leposlovja in poezije. Priteg-
nila ga je fotografija in
bele`il je dogodke in motive,
ki so ga privla~ili `e v
tridesetih letih. Zaljubljen je
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Mile je veliko bral – Foto: Drago Papler

Mile Vozel se je {e zadnje leto
`ivljenja zanimal za razvoj elektro-
energetike, publicistike in elektron-
skih medijev – Foto: Drago Papler



bil v glasbo, v mladih letih je igral na mandolino in kitaro. Pokojna `ena
Perina je bila iz glasbene dru`ine, nam je pripovedoval ob sre~anjih.
Klasi~na glasba ga je pomirjala, bogatila du{evnost. Rad je obiskoval
opere, zahajal na koncerte v Slovensko
filharmonijo. Bil je eden prvih, ki je imel
gramofon in z veseljem poslu{al klasi~no
glasbo. Ta ljubezen ga je med vojno
privedla v zapor, ker je bil ovaden, da je
poslu{al 5. simfonijo ruskega skladatelja
Petra Ili~a ^ajkovskega. Po pol leta
zapora v Begunjah so ga izpustili in je
delo nadaljeval v Majdi~evi elektrarni.
Imel je skrbno ohranjene plo{~e, ki so mu
ob posebnih trenutkih napolnjevale duha
s klasi~no glasbo. Ob zadnjem obisku, ko
je `e pojemalo `ivljenje, mi je dejal, da
je plo{~e oddal v trajno hrambo Narodni
in univerzitetni knji`nici, v spomin pa mi je podaril zelo iskano plo{~o s
prvo himno elektrogospodarstva Elektrika iz leta 1960.
Pritegnila ga je fotografija in bele`il je dogodke in motive, ki so ga
privla~ili `e v tridesetih letih. Hobi si je na{el blizu osnovnega poklica.
Kot navdu{enega elektrotehnika ga je zanimal {ibki tok, zato je za~el
spoznavati to podro~je. V prostem ~asu se je zamotil v svet elektronk,
tranzistorjev, kondenzatorjev in uporov, in tako ob {tudiju in ustvarjanju
in v njemu lastnem zanosu vsaj za nekaj ur pozabil na skrbi in te`ave.
Konstruktorska `ilica mu ni dala miru in v svoji radioamaterski delavnici je
{e v jesenskih letih `ivljenja spajkal in konstruiral.
Mile Vozel je postal radioamater leta 1925 in {e isto leto pri 17 letih
naredil sam prvi sprejemnik in izdelal baterije. Za konstrukcijo 8-cevnega
radijskega sprejemnika je na nate~aju amaterskih del na prvem kongresu
Ljudske tehnike prejel nagrado, noviteta pa je bila objavljena v sloven{~ini
v glasilu Radioamater.
Bil je prizadeven pri povojnem zagonu radioamaterskega kluba v Kranju
in ustanavljanju kro`kov po tovarnah in {olah. Kot operater YU3FQ in
dana{nji S51FQ je vzpostavil {tevilne zveze z ljudmi po svetu in doma.
Ustanavljal je kro`ke po tovarnah in {olah. Povezoval je slu`bo,
aktivisti~no delo in hobi s predavanji na pode`elju o elektrifikaciji in
radiotehniki.
Nesebi~no je vzgajal mladi rod radioamaterjev, elektrotehnikov, jih nav-
du{eval in vodil ter povezoval generacije.
V Kranju se je kot prvi odlo~al za nakup novih tehni~nih izumov od radia
do televizijskega sprejemnika, pred katerim se je v tistih zgodnjih letih
televizije z zanimanjem zbirala dana{nja generacija strokovnjakov Elektra
Gorenjska.
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Udejstvoval se je v Komisiji za energetiko Elektrotehni{ke zveze Slovenije,
Zvezi radioamaterjev Slovenije in Zvezi organizacij za tehni{ko kulturo. V
ob~ini Kranj je deloval kot ~lan sveta za urbanizem in gradbene zadeve
ob~ine Kranj, ~lan sveta za {olstvo ob~ine Kranj in krajevne skupnosti
Zlato polje. Z `eno Perino si je ustvaril dru`ino, v zakonu so se rodili trije
otroci. Obe h~erki Tatjana in Mojca sta {li v pedago{ki poklic, sin Igor pa
je {el po njegovih stopinjah in bil do upokojitve zaposlen kot vodja
obratovanja Uprave Elektro Gorenjska.
Na slovesnosti ob svoji 90-letnici, ki jo je proslavil v sejni dvorani
Poslovne enote Sava podjetja Elektro Gorenjska, 23. decembra 1988, je
povedal zanimivost, da je kmalu po nastopu slu`be v Kranju dobil
obvestilo, da lahko dobi slu`bo v Ljubljanski mestni elektrarni. Ker pa so
ga privla~ili Grintavci in Stor`i~, ta ~udovita gorenjska pokrajina, se ni
odlo~il za ponudbo in vsa leta ostal v gorenjski metropoli.
Kot predan elektrotehnik z du{o in srcem je bil Mile Vozel nadu{en nad
razvojem, ki ga je do`ivela elektroenergetika od mehanike do teleinfor-
matike. Rad se je zanimal za novosti, ki jih je prina{al ~as, nova spoznanja
in tehnolo{ke posodobitve. Ponosen je bil na svoja dose`ena priznanja:
medalje za delo in znak ~astnega ~lana Elektrotehni{ke zveze Slovenije.
Umrl je 7. avgusta 2002. Mile Vozel je bil cenjen in spo{tovan kot
strokovnjak, direktor, kronist in iskren prijatelj. @ivi v spominih, ki jih je
vtkal v vse nas.
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Direktor Elektra Kranj in Elektra Gorenjska 1968 – 1979

Milan Kri`nar

Milan Kri`nar, diplomirani elektroin`enir, je bil v {estdesetih letih 20. stoletja
vodja Projektivnega biroja Elektra Kranj in v sedemdesetih letih direktor zdru-
`enega podjetja Elektro Kranj, ki je v ~asu preoblikovanj po zakonu o zdru`enem
delu dobilo ime po regijskem preskrbovalnem obmo~ju Elektro Gorenjska.
Podpiral je politiko skupnega slovenskega distribucijskega podjetja DES. Bil je
prodoren v DES in s poznavanjem stroke in finan~nega sistema uspel pripeljati
sredstva za gorenjske investicije, pa tudi za dobre pla~e.

Milan Kri`nar se je rodil 3. avgusta 1930 v Tr`i~u. Po osnovni {oli v Tr`i~u
je v prvih povojnih letih obiskoval Tehni{ko srednjo {olo v Ljubljani, ki jo
je zaklju~il leta 1949 in zaradi zanimanja za tehniko {tudij nadaljeval na
Tehni{ki fakulteti Univerze v Ljubljani, na odseku za jaki tok, kjer je
pridobil akademski naslov diplomirani in`enir elektrotehnike. V okviru
univerze je opravil {estmese~no specializacijo za visokonapetostne
aparature v Zahodni Nem~iji. V ~asu fakultetnega {tudija je pou~eval
elektrotehni~ne predmete na Iskrini srednji {oli. Ukvarjal se je z
alpinizmom; brat Tomo Kri`nar se je pri 19. letih ponesre~il, po poroki z
Viktorijo Rupar leta 1957 pa je prenehal s plezanjem. V zakonu sta se

rodila dva sinova, Goran in Andi. Prvo
zaposlitev je dobil v Iskri, tovarni za
elektrotehniko in fino mehaniko Kranj 15.
septembra 1958, kjer je delal v razvoju
elektri~nih {tevcev. Slu`bovanje je
nadaljeval 1. marca 1960 kot projektant v
tehni~nem oddelku uprave Elektro-Kranj,
1. julija 1960 je postal vodja projektantov
in nato vodja projektantskega oddelka.
»In`enir Milan Kri`nar je projektiral in
strokovno vodil vsa dela na dr`avnem
posestvu Brdo. Dela so bila izredno
zahtevna in precizna. S svojo prizadev-
nostjo in strokovnim znanjem je uspel
skupno z delovno skupino uskladiti vsa
izredno zahtevna dela in dobavo special-
nega materiala tako, da je objekt to~no ob
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napovedanem roku pri~el slu`iti svojemu
namenu,« se je glasila obrazlo`itev
sklepa ob dodelitvi denarne nagrade 12.
rednega zasedanja delavskega sveta
Elektra Kranj septembra 1961.

Na delovno mesto vodje slu`be za pro-
jektiranje in {tudij pri upravi Elektra Kranj
je bil razporejen 1. januarja 1964, ki je
po dveh letih prerasla v slu`bo razvoja
elektroenergetskih naprav pri Skupnih
slu`bah Elektro Kranj. Projektivni biro je
v {estdesetih letih pripravljal na~rte in
tehni~no dokumentacijo za razdelilne
transformatorske postaje 35/10 kV,

projektiral 35 kV mre`o, 10 kV daljnovode in nizkonapetostna omre`ja
novih zazidalnih kompleksov stanovanjskih naselij. Po takratnem zakonu
o ureditvi vpra{anj s podro~ja graditve investicijskih objektov je kot
poobla{~en in`enir nadziral gradnjo novih objektov. Kot strokovnjak je
sodeloval v tehni~nih komisijah DES-a. V korespondenci je odlo~ba za
nadzor gradnje investicijskega objekta RTP Bled z dne 29. avgusta 1968.

Delavski svet podjetja Elektro Kranj je na svojem 6. rednem zasedanju dne
24. oktobra 1968 imenoval na izpraznjeno delovno mesto direktorja z 31.
oktobrom 1968 za vr{ilca dol`nosti direktorja tov. Kri`narja Milana, dipl.
el. in`. vodjo slu`be razvoja elektroenergetskih naprav.

»Milan Kri`nar, novi direktor, je prav nenavadno zastavil delo. Kot vodja
razvoja elektroenergetskih naprav je bil pri podjetju ves ~as v sredi{~u
dogajanj in v podjetju se ni~ va`nej{ega ni dogodilo brez njegovega
sodelovanja. Poznal je podjetje, kolektiv pa njega, zato ni bilo dilem, ko
se je na `eljo ~lanov kolektiva prijavil na razpis. Svojo kandidaturo je
vezal na pogoj, da delavski svet sprejme njegov program dela. Podrobno
ga je orisal, kak{na je njegova zamisel in ~eprav je bil radikalen in
daljnose`en, ga je delavski svet soglasno sprejel in potrdil. Tako je Milan
Kri`nar, diplomirani elektroin`enir postal prvi in`enir – direktor v
slovenski distribuciji. Novemu direktorju `elimo, da bi uspe{no vodil
podjetje po za~rtani poti. Sam pravi, da lep program na papirju ni~ ne
pomeni in je trdno odlo~en, da ga bo tudi uresni~il,« je novega direktorja
pospremil na delovno pot kolektiv podjetja Elektra Kranj v glasilu
Elektrogospodarstvo {t. 2, februarja 1969.

Kri`narjev program dela podjetja Elektra Kranj za leto 1969 je bil obse`en
v vseh dejavnostih: porast odjema elektri~ne energije je bil v primerjavi z
ostalimi slovenskimi obmo~ji na Gorenjskem izredno visok in zna{al 13 %
glede na predhodnje leto. Tehnolo{ka modernizacija gorenjske industrije
je zahtevala nujno kvalitetno dobavo elektri~ne energije s ~im manj in ~im
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kraj{imi izpadi ob stalnej{i napetosti. Re{itev je bila v odlo~itvi za gradnjo
ve~ novih, nujno potrebnih elektroenergetskih objektov. Zgrajen je bil RTP
Bled 35/10 kV, ki je napajal turisti~ni Bled in njegovo okolico. To
obmo~je je bilo eno najob~utljivej{ih zaradi razvoja turizma, ki se je po
letu 1970 {e mo~neje razmahnilo. Rekonstruirana in pove~ana je bila RTP
35/10 kV Labore, ki je napajala prete`ni del kranjske industrije. Zaradi
pospe{enega razvoja so bile potrebe {e ve~je in razmi{ljanja o prehodu
napetosti s 35 kV na 110 kV so postala realnost. Vzporedno s tem so
zgradili 10 kV omre`je in napajalne postaje, kot tudi ustrezna
nizkonapetostna omre`ja. V RTP Medvode, Tr`i~ in [kofja Loka so
pove~ali mo~ transformacije. Najve~ji uspeh leta 1969 je bila dograditev
in za~etek obratovanja novega obratovalnega energetskega centra na
Zlatem polju v Kranju. Ta center je imel osnovno nalogo omogo~ati
dobavo kvalitetnej{e in izbolj{ane elektri~ne energije za celotno obmo~je
Gorenjske. S svetovalci se je lotil notranje reorganizacije z osnovnim
vodilom racionalizacije in izbolj{anja pogojev dela. Iz istih razlogov se je
direktor Milan Kri`nar aktivno vklju~il v potek slovenske integracije
distribucijskih podjetij, ki se je povezala v zdru`eno podjetje DES.
Sedemdeseta leta so bila ~as z zakonom predpisanega samoupravnega
organiziranja. Milanu Kri`narju se je ves ~as enaka dol`nost direktorja
Elektra Kranj po pravnih organizacijskih oblikah petkrat spremenila;
ohlapnej{a povezanost Elektra Kranj v Poslovnem zdru`enju DES je z
letom 1971 podjetje trdno povezalo v Zdru`enem podjetju za distribucijo
elektri~ne energije Slovenije DES, vendar je vsako podjetje {e zadr`alo
svojo samostojnost. Na podjetni{ki ravni je Elektro Kranj pre{el oblike od
OZP Elektro Kranj leta 1974 do Skupnosti TOZD Preskrbovalnega
obmo~ja Elektro Gorenjska leta 1975 (Milan Kri`nar je postal glavni
direktor) in nazadnje leta 1979 z izlo~itvijo TOZD-ov iz DES-a nove
samostojne regijske delovne organizacije Elektro Gorenjska. Milan Kri`nar
je bil zagovornik mo~nega slovenskega distribucijskega podjetja DES in je
v njem hitro prodrl ter z retori~nim in razumljivim nastopom hitro pridobil
somi{ljenike. Njegove ideje so v DES-u naletele na {iroko podporo; DES je
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povzdignil na primeren nivo. Ob sebi je imel pravnega svetovalca in
ekonomskega svetovalca, ki sta pre{tudirala dane mo`nosti in podala
stali{~a. Ko se je skupni prihodek za~el deliti po organiziranih TOZD-ih,
je podprl, da se iz skupne enote Prenos, transformacija, skupne slu`be
Kranj (PTSS) ob Skupnih slu`bah izdvoji Prenos in transformacija in
oblikuje ~etrti gorenjski TOZD Elektro razvod in transformacija Gorenjske.
S pravnimi in ekonomskimi utemeljitvami je taktno pridobil finan~na sred-
stva, podjetje pa je realiziralo izgradnjo RTP 35/10 kV v Kranjski gori in
35 kV daljnovod na odseku Podku`e – Kranjska gora, RTP 35/10 kV
@elezniki in 35 kV daljnovod [kofja Loka – @elezniki ter rekonstruiralo in
pove~alo HE Pristava. Utemeljitev investicij je podprla {tudija o razvoju
visokonapetostnega omre`ja in transformatorskih postaj na Gorenjskem. Z
zdru`evanjem sredstev v okviru podjetij je stekel razvoj 110 kV naprav, ki
so imele velik tehni{ki in ekonomski pomen za podjetja in potro{njo po
obmo~jih.

V Zdru`enem podjetju za distribucijo elektri~ne energije Slovenije – DES
je na{el mo`nost za ve~ji dotok denarja, ki ga je pretakal v novogradnje
novega napetostnega nivoja 110 kV daljnovodov in transformacij 110/10
kV in za osebne dohodke. Po dobrih pla~ah se ga {e danes spomnijo
najstarej{i aktivni in `e upokojeni zaposleni. Dejstvo je, da so za
pokojninsko osnovo desetih najugodnej{ih let {e desetletji kasneje v
valoriziranih primerjalnih izra~unih najve~ prinesla sedemdeseta leta.
»Izpla~ajmo, ~e lahko, ~e pa se zatakne, bomo pa nazaj vrnili,« je rad
predlagal Milan Kri`nar, ko so izra~unani podatki dovoljevali pora~une
razlik. V samoupravni proceduri je kon~ni sklep sprejel organ odlo~anja
delavski svet, zaposleni pa so dobivali razlike.

»Izhaja iz napredne delavske dru`ine, zato je bil zaradi svoje razredne
opredeljenosti sprejet v vrste SKOJ. Pravilno pojmovanje bratstva in
enotnosti je bilo ocenjeno v ~asu slu`enja voja{kega roka v JLA, odkoder
je iz{el kot rezervni oficir. Ni ~lan Zveze komunistov, zaradi nekaterih
osebnih razlogov; vendar pa s svojim delom podpira linijo ZKJ. Ima
pravilen odnos do samoupravljanja in ga podpira, vendar v~asih zaradi
splo{nih, stalno spreminjajo~ih dru`benih gibanj, ni `elel prehitevati. To
je bilo v ~asu reorganizacij v preteklosti in v ~asu ustanavljanja TOZD tudi
predmet kritike. Taka njegova stali{~a niso imela bistvenega vpliva na
uresni~evanje ustavnih na~el. Pri zagovarjanju teh stali{~ ni bilo prisotno
samo njegovo osebno mnenje, ampak tudi mnenje o`jega kroga stro-
kovnih sodelavcev in dru`beno politi~nih organizacij. Njegov odnos do
dela in ljudi je pravilen. Ne podcenjuje dela podrejenih. V~asih, predvsem
v o`jem strokovnem krogu sodelavcev, pa prihaja do premalo
kontroliranih besed. V krogih Elektrogospodarstva Slovenije si je priza-
deval ustvariti pravilne samoupravne odnose, ki bi omogo~ali pravi~en in
enakomeren razvoj regij. Njegova mnenja in formulacije kot poznavalca
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razmer v Elektrogospodarstvu, posebno pa v DES, so mnogokrat odlo~ilno
vplivala na pravilne in bolj{e re{itve. Njegov odnos do spo{tovanja
zakonitosti je zelo izostren in tenko~uten. Osebna po{tenost vpliva tudi na
odgovorno in dobro gospodarjenje z dru`benimi sredstvi,« je v dru`beno
politi~no oceno Kri`nar Milana, dipl. el. in`., zapisal v imenu vseh
dru`beno politi~nih organizacij Skupnosti TOZD Elektro Gorenjska Izvr{ni
odbor osnovnih organizacij sindikatov konference delegatov Elektra
Gorenjska, 8. novembra 1975.
Milan Kri`nar je veliko pozornost posve~al novemu znanju, leta 1975 je
opravil poseben strokovni izpit za delo pri zunanjetrgovinskih poslih na
Gospodarski zbornici Slovenije in se leta 1977 vpisal na tretjo stopnjo
Visoke ekonomske komercialne {ole Univerze v Mariboru. Pri stiku s
sodelavci je bil dostopen, prijazen in neposreden, tedensko je prihajal na
delovna mesta med svoje nekdanje projektante in v druge slu`be ter se
zanimal kako napredujejo postopki in delo. V pogovorih z ljudmi se je rad
po{alil, pripovedoval zgodbe in ob tem v~asih povedal tudi kak{no {alo in
dvoumen dovtip na ra~un drugih. Nekateri so to vzeli za {alo, drugi pa so
se ~utili prizadete; na tiste, ki so bili prezgodaj ple{asti pa se ni rad
spomnil.
Kranjskogorski monterji se ga spominjajo po naravni ujmi `ledu 28.
januarja 1978, ko je bila zgornje savska dolina tri dni brez elektrike in je v
nedeljo na pomo~ pri{el direktor Kri`nar in v Martuljku pomagal nositi
izolatorje K3 za 35 kilovoltni daljnovod.
Milan Kri`nar je bil predsednik Telesne kulturne skupnosti skup{~ine
ob~ine Kranj, ~lan odbora za mednarodno sodelovanje skup{~ine ob~ine
Kranj, ~lan delegacije krajevne skupnosti Planina – ^ir~e, ~lan izvr{nega
odbora Zdru`enja energetike pri Gospodarski zbornici SR Slovenije in
~lan strokovnih komisij DES.
Kot osebnost je bil Milan Kri`nar zna~ajen, priden, kolegialen in dobrotljiv
ter energi~en, ~e je bilo potrebno. Bil je dru`inski ~lovek, ljube~ mo` in
dober o~e. Kot lokalpatriot je dal veliko na Tr`i~, na na{e gore. Ko je pred
desetletji v steni zmrznilo pet alpinistov, je pomagal pri re{evanju pre-
`ivelih, za kar je prejel javno priznanje za vzorno tovari{ko pomo~. Bil je
razgledan ~lovek, rad je bral strokovne knjige, z zanimanjem pa se je
poglobil v marsikatero knjigo. V veselje mu je bila fotografija.
Milan Kri`nar je 18. maja 1979 podal predlog komisiji za delovna
razmerja pri Skupnih slu`bah Skupnosti TOZD Elektro Gorenjska, Kranj za
sporazumno prenehanje delovnega razmerja, 7. junija 1979 je bil razre{en
dol`nosti in s 15. junijem 1979 zapustil naslednikom urejeno firmo.
Slu`bovanje je nadaljeval kot generalni direktor projektivnega podjetja
Biro 71, kjer se je upokojil leta 1991. Umrl je 25. aprila 2001.
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V.d. direktorja Elektra Gorenjska 1979 – 1980

Bogomir Gr~ar

Bogomir Gr~ar je bil obratovalec v pravem pomenu besede.
Skrbel je za pogon kranjskih elektroenergetskih naprav `e v
petdesetih letih, z nastankom regijskega podjetja pa za vso
gorenjsko elektroenergetiko v {estdesetih in sedemdesetih
letih. ^e se je kaj zgodilo v visokonapetostni mre`i Gorenj-
ske, je takoj ukrepal in energi~no ukazoval. Obratovalec je
bil njegov za{~itni znak, ki je izra`al natan~nost in
doslednost, kajti vsaka napaka pri delu z elektriko je lahko
usodna. Stresne situacije nenapovedanih izpadov in okvar je
obvladoval z ekipo de`urnih na vsem obmo~ju. Za
opravljeno zahtevno delo je bil rad opa`en in v sredi{~u
pozornosti. V pogonu je bil tudi kot siva eminenca pri
vodenju podjetja, kjer je po potrebi vsko~il in re{il situacijo z
nadome{~anjem. Kot tehni~ni vodja Elektra-Kranj konec
petdesetih let, ob nastanku podjetja Elektro Kranj novembra
1963 in kot vodja Delovne skupnosti skupnih slu`b v
za~etku osemdesetih let, je vodil in poobla{~eno

nadome{~al direktorja. Delovno organizacijo Elektro Gorenjska je vodil kot
vr{ilec dol`nosti direktorja od junija 1979 do konca februarja 1980.

Bogomir Gr~ar se je rodil 25. decembra 1923 v vasi Cvibelj pri
@u`emberku. Izhajal je iz kme~ke dru`ine, bil je najstarej{i med petimi
otroki. Osnovno {olo je kon~al leta 1935 v @u`emberku, {olanje je
nadaljeval na prvi dr`avni me{~anski {oli v Ljubljani. Odlo~il se je za
tehni{ki poklic. Jeseni leta 1939 je za~el obiskovati Tehni{ko srednjo {olo,
elektrotehni{ki odsek v Ljubljani in junija 1942 izobra`evanje prekinil. Od
jeseni leta 1941 je aktivno sodeloval z Osvobodilno fronto v Ljubljani –
rajon center. Junija 1942 je bil aretiran in odpeljan v italijansko internacijo
v tabori{~a Gonars-Udine, Monigu-Trevizo in Visco-Udine. Po kapitulaciji
Italije se je vrnil v Ljubljano, bolan in iz~rpan. Sodeloval je s terenskim
odborom OF in se na njegovo pobudo oktobra 1943 formalno zaposlil kot
delavec pri strojnem klju~avni~arstvu Josip Weibl in nato {e pri elektroin-
{talaterskem podjetju Franko Igli~. Marca 1944 je bila terenska skupina
izdana in ker ni bilo dokazov, je bil poslan na prisilno delo v ljubljansko
okolico, kjer je kopal jarke, preva`al gradbeni material za bunkerje itd.
Februarja 1945 je nameraval pobegniti iz Ljubljane na Dolenjsko v
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partizane. Ker se pobeg ni posre~il, je bil prisiljen iti v strogo ilegalo, kjer
je ostal do osvoboditve leta 1945.
Po osvoboditvi je bil predsednik terenskega odbora OF, od junija 1945 je
slu`il voja{ki rok v dopolnilnem bataljonu Komande mesta Ljubljana.
Zaradi bolezni je bil odpu{~en in priznan kot nesposoben za voja{ko
slu`bo. Nadaljeval je izobra`evanje na Dr`avni tehni{ki srednji {oli v
Ljubljani, elektrotehni{ki odsek in ga februarja 1946 zaklju~il z diplomo.
Vpisal se je na tehni{ko fakulteto, strojni oddelek ljubljanske Univerze in
opravil {tiri semestre {tudija.
Zaradi pomanjkanja denarja se je 2. maja 1946 zaposlil pri Dr`avnih
elektrarnah Slovenije in bil dodeljen v Obrat Kranj. Zaposlen je bil kot
tehnik in delal pri vzdr`evanju nizkonapetostnega omre`ja in malih
hidroelektrarnah. Vodil je tehni~no korespondenco in nadzoroval dela pri
novogradnjah daljnovodov in omre`ja. Delovno razmerje je prekinil 1.
februarja 1947, nato je v Ljubljani nadaljeval {tudij na Univerzi.
Junija 1947 se je ponovno zaposlil v Ljubljani pri Elektroprenosu in tako
ostal zaposlen v elektrogospodarskih organizacijah do maja 1950. Kot
tehnik je sodeloval pri projektiranju elektronaprav, pri planiranju in
evidentiranju gradenj energetskih objektov Slovenije, pri obratovanju
elektronaprav in pri vodenju tehni{ke dokumentacije.
1. maja 1950 je bil iz Uprave elektrogospodarstva slu`beno preme{~en na
mesto direktorja Elektromehani~nih delavnic ^rnu~e, kjer je neposredno
vodil izgradnjo novih objektov tovarne. Zatem je dve leti je delal v elektro
in kovinski industriji, od oktobra 1952 v tovarni Elma ^rnu~e kot tehnik
tehnolog in od aprila 1953 kot obratovodja Obrata Tacen tovarne
kovinske galanterije Ljubljana. Pridobil je prakso v elektromehani~ni,
elektromonterski in strojni stroki.
Z dru`ino si je `elel v Kranj, `ena Silva je bila Kranj~anka, sinova Janez in
Matja` pa sta se tudi bli`ala {olskim letom. Marca 1955 je sprejel
ponudbo podjetja Elektra-Kranj za delovno mesto pogonskega tehnika.
Novembra 1955 je dobil v Kranju dru`insko stanovanje in se preselil iz
^rnu~ v Kranj.
Kot predsednik Upravnega
odbora podjetja Elektro-
Kranj je bil na 3. izredni seji

169

40 let

Bogomir Gr~ar kot ~lan strokovne
tehni~ne komisije – Arhiv: Janez
Gr~ar



upravnega odbora podjetja Elektro-Kranj
26. marca 1957 dolo~en, da zaradi
razre{itve direktorja tov. Be{tra za~asno
prevzame direktorske dol`nosti in jih po
postavitvi novega direktorja preda njemu.
Bil je obi~aj, da v takem primeru prev-
zame direktorske posle predsednik
Upravnega odbora. Ker se je nov direktor
Igor Mervi~ odlo~il za takoj{en prevzem
mesta direktorja s 1. aprilom 1957, so se
direktorski posli predali neposredno
njemu. Po sklepu tehni{kega kolegija 19.
avgusta 1957 je prevzel poleg referata
pogonske slu`be {e referat novogradnje.

V zapisnikih upravnega odbora je razvidno, da je vestno in marljivo vodil
odpravo defektov in s tem dosegel ~im kraj{e izpade elektri~ne energije.
Vodil je razna gradbena dela iz amortizacije, novogradnje in gradnje za
tuje investitorje in z organizacijo dela dosegel, da so bila po planu
predvidena dela pravo~asno izvr{ena. Leta 1959 je sodeloval pri prehodu
6 in 5 kV napetosti v Sel{ki in Poljanski dolini na 10 kV, pripravil odli~no
organizacijo ter pri delih vseskozi sodeloval, dal navodila in dela
kontroliral tako, da so bile prevezave in vsa v tej zvezi potrebna dela
izvr{ena v akordnem ~asu. Leta 1960 je pripravil amortizacijski plan.

Konec leta 1963 je Bogomir Gr~ar nadome{~al direktorja novoustanov-
ljenega skupnega podjetja Elektro Kranj, s 1. januarjem 1964 pa je postal
vodja slu`be obratovanja, energetike in bremenilstva na upravi Elektra
Kranj. Osemindvajset let je delal v obratovanju in vzorno izpolnjeval
naloge s podro~ja obratovanja in energetike. Zaradi svojih sposobnosti je
opravljal dela po vsej Gorenjski in v organih oz. komisijah v slovenski
distribuciji.

Opravljal je {tevilna najodgovornej{a dela v Elektru Kranj kot pogonski
tehnik, obratovodja, tehni~ni vodja in dolgoletni vodja slu`be obratovanja
in energetike. Veliko svojega znanja, volje in zagnanosti je vlo`il zlasti v
razvoj obratovanja in na tem podro~ju si je upravi~eno prislu`il ugled, ki
je dale~ presegal meje podjetja. Po strokovni plati je bil dolga leta ~lan
{tevilnih republi{kih in zveznih komisij. Odlo~ilno je prispeval zlasti k
izgradnji prvega obratovalnega energetskega centra (OEC) na nivoju
distribucije v Sloveniji. Namre~, bil je njegov idejni pobudnik in
sodelavec pri izgradnji.

»Bil je redoljuben, ~e ni bilo vse urejeno, se je razburil. Tako doma kot v
slu`bi je zahteval doslednost. Na slu`beno delo se je pripravljal `e doma
in vsako jutro prihajal z listki, na katerih je imel napisane vse podrobnosti
o delih, ki so sledili preko dneva.
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Bogomir Gr~ar na strokovnem ogledu tehnolo{kih
novosti na sejmu – Arhiv: Janez Gr~ar



De`ural je doma. Ko so se ob nevihtah zgodili defekti, je bil alarm. Tema
je pomenila {ok in odgovornost, da se ~imprej locira sektor okvare in na
drugih sektorjih ponovno vzpostavi napetostno stanje. Vpil je v telefon in
zbiral ljudi, nih~e se ni smel obotavljati ali zamuditi. Kar mencal je, ~e ni
bilo vse tako, kot je hotel. Z d`ipom, ki ga je vozil Ruda Poto~nik sta {la
na odpravo okvare. Prizadeval si je, da bi zagotovil ponovno preskrbo z
elektri~no energijo. Zavzemal se je za monterski kader, ki je v teh
najslab{ih vremenskih pogojih odpravljal defekte.
»Zanimalo me je delo, pa sta me nekajkrat vzela zraven. Spoznal sem, da
je odgovorno in zahtevno delo, ko je o~e izvajal preklope stikal na
daljnovodih in v razdelilnih transformatorskih postajah. Videl se podrte
drogove, monterji so `e odpravljali defekt, o~e je koordiniral delo.
Pisal je dnevnik, v njem je bilo vse od slu`be do doma~ih stvari, vsak dan
je napisal kak{no stran. To bi bila zanimiva kronika, a je vse nekam
izginilo in se izgubilo,« se spominja o~etovih obratovalnih podvigov
njegov sin Janez Gr~ar.
Od 7. junija 1979 do 29. februarja 1980 je postal vr{ilec dol`nosti indivi-
dualnega poslovodnega organa delovne organizacije Elektro Gorenjska,
torej za ~as, da je po razpisu delovno mesto direktorja zasedel izbrani
direktor Drago [tefe.
Bogomir Gr~ar je nadalje opravljal svetovanje s podro~ja tehni~no
obratovalnih zadev in vodenje delovne skupnosti. S podro~ja tehni~no
obratovalnih zadev je opravljal naloge: svetovanja s podro~ja obratovanja
energetskih zadev, koordiniranje dela med slu`bami razvoja, projektiranja
in investicij ter obratovanja, usklajeval delo slu`b s podro~ja organizacije
in tehni~nih zadev, opravljal dol`nost vodje obrambnih priprav na
podro~ju splo{nega ljudskega odpora in dru`bene samoza{~ite. Udej-
stvoval se je v delavskem samoupravljanju kot ~lan in predsednik
upravnega odbora Zdru`enja DES Ljubljana in raznih strokovnih komisij
delavskega sveta. Po strokovni plati je sodeloval v Elektrotehni~nem
dru{tvu Kranj kot ~lan in predsednik upravnega odbora dru{tva. Deloval je
kot tajnik leta 1986 usta-
novljenega Kluba upokojen-
cev Elektra Gorenjska.
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Ob zaklju~ku investicije je bil ~as
tudi za veselje in »likof« – Arhiv:
Janez Gr~ar



Bil je dolgoletni dru`benopoliti~ni delavec, ~lan delegacije za zbor
krajevnih skupnosti skup{~ine ob~ine Kranj, ~lan delegacije ob~ine Kranj
za skup{~ino Gorenjskih ob~in in predsednik sveta krajevne skupnosti
Kranj-Zlato polje. V obdobju 1976 – 1980 je bil ~lan izvr{nega sveta
skup{~ine ob~ine Kranj za pokrivanje podro~ja krajevnih skupnosti.
Miro Gr~ar je bil strokovnjak in ~lovek. Svoje vodstvene funkcije je
vseskozi opravljal z veliko odgovornostjo, discipliniranostjo in
doslednostjo, pri tem pa skrbno posve~al vso pozornost tudi svojim
sodelavcem in bil v vseh prilo`nostih zgleden in human tovari{. Tisti, ki
smo tesneje sodelovali z njim, se ga bomo {e posebno radi spominjali kot
vedrega in ves ~as optimisti~no razpolo`enega sodelavca.
Rad je delal na vrtu, imel je vikend na Ambro`u pod Krvavcem, najve~je
veselje mu je bilo, da je kaj sam z lesom oblikoval, saj je bil zelo
pripraven za ro~na dela. Z dru`ino so se skoraj vsako nedeljo peljali na
kak{en izlet, redno so hodili na dopust. Bil je veseljak, ki je velikokrat
pokonci dr`al dru`bo.
Upokojil se je 31. julija 1983 kot vodja Delovne skupnosti skupnih slu`b
delovne organizacije Elektro Gorenjska. V prostem ~asu se je ukvarjal z
vnuki. Bil je zelo dru`inski ~lovek, s sinovoma Janezom in Matja`em ter
`eno Silvo so bili med seboj zelo navezani. Mira je prizadela smrt `ene
novembra 1992, nanjo je bil navezan in ni prenesel izgube. Z nobeno
stvarjo se ni potola`il, bolezen je napredovala in 13. februarja 1994 je
umrl.
Za svoje delo je prejel odlikovanja: medaljo dela, medaljo za zasluge za
narod in red dela III. stopnje s srebrnim vencem in odlikovanje predsed-
stva Socialisti~ne federativne republike Jugoslavije 24. novembra 1983.
Bogomir Gr~ar je v podjetju pogosto ponavljal pou~no misel, ki jo je v
`ivljenju in delu tudi dokazoval:
»Firma je moj grunt, tako kot je grunt za kmeta njegova kmetija. In od
grunta se lahko `ivi samo, ~e se zanj tudi dela, ~e se ga bogati. Firmo sem
vedno ~util kot svoj drugi dom, predal sem ji vse svoje znanje in
sposobnosti.«
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Direktor Elektra Gorenjska 1980 – 2003

mag. Drago [tefe

Mag. Drago [tefe, letnik 1937, se je leta 1956, po kon~ani Tehni~ni srednji {oli v
Ljubljani, zaposlil v Elektrarni Sava Kranj. Med delom je leta 1962 dokon~al {tudij
za in`enirja elektrotehnike na Vi{ji tehni~ni {oli v Mariboru, leta 1977 diplomiral
na 2. stopnji organizacijsko izobra`evalne smeri Visoke {ole za organizacijo dela
v Kranju in leta 1981 magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in s tem
dosegel naziv magister poslovno organizacijskih znanosti. Prehodil je pot od
projektanta preko vodje projektivnega biroja do direktorja. V obdobju 1980 –
2003 je kot direktor kar 23 let uspe{no vodil Elektro Gorenjska, ki ga je
zaznamoval s tehnolo{kimi mejniki.

Prehojena strokovna pot in izobrazba sta bili posre~ena kombinacija, ki
mu je omogo~ala dobro razumevanje tako tehni~nih kot ekonomskih in
organizacijskih problemov. V poslovanju podjetja si je prizadeval vna{ati
najnovej{e dose`ke znanosti v poslovnem procesu in tehnolo{kem razvoju
distribucije in proizvodnje elektri~ne energije.

S svojo strokovnostjo in prizadevnostjo se je uspe{no vklju~eval v pravilno
predstavitev problematike elektrogospodarstva {ir{i dru`benopoliti~ni
skupnosti. Kot predsednik skup{~ine posebne samoupravne interesne
skupnosti elektrogospodarstva in premo-
govni{tva v obdobju 1984 – 1988 je
odlo~ilno pripomogel pri usmeritvi denar-
nih tokov za izgradnjo najpomembnej{ih
novih gorenjskih elektroenergetskih objek-
tov, kot je 2 x 400 kV daljnovod Beri~evo
– Okroglo, razdelilna transformatorska
postaja Kranj (Okroglo) 400/110 kV in
hidroelektrarna Mav~i~e. Posledi~no je
bila zgrajena ^istilna naprava Zarica, ki je
pomembna infrastrukturna pridobitev Kra-
nja. Kot predstavnik slovenske distribucije
je v osemdesetih letih zastopal interese v
strokovni povezavi Jugoslovanskega elek-
trogospodarstva JUGEL.

Mag. [tefe je v okviru poslovnega odbora
za izgradnjo malih hidroelektrarn pri
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Elektrogospodarstvu Slovenije prena{al
izku{nje o izgradnji in ohranjanju malih
vodnih proizvodnih virov, ki s posodo-
bitvijo, avtomatizacijo in ekolo{ko vpe-
tostjo v prostor proizvajajo ekolo{ko najbolj
~isto »zeleno elektriko«. Te male HE so {e
vedno vzor in vzorec za ve~je izkori{~anje
vodnega potenciala na manj{ih vodotokih,
ki ga danes izrablja 105 malih elektrarn na

Gorenjskem. S sodelavci je uresni~il projekt samo-sinhronizacije malih
hidroelektrarn; z obremenilnimi diagrami in preizku{anji so sledili ustrezni
izrabi jalovih mo~i in pri tem upo{tevali determinirane pretokovne
obte`be. Prva cevna turbina v Jugoslaviji je bila kot eksperiment
postavljena v HE Sava Kranj, `al pa so se izku{nje premalo upo{tevale pri
nadaljnji uporabi in pravilnem izkori{~anju na{ih vodotokov.
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Mlada organizacija

Elektro Gorenjska je bila prva distributivna delovna
organizacija, ki se je organizirala po strokovnih in
ekonomskih izhodi{~ih sindikata elektrogospo-
darstva, slovenskega izvr{nega sveta in komiteja za
energetiko.

Drago [tefe je v objavljenem pogovoru 15. ja-
nuarja 1981 za glasilo delovnih kolektivov elektro-
gospodarskih organizacij Slovenije »Elektrogospo-
darstvo« povedal:

»Dohodek je temeljna kategorija plana, iz tega
izhajajo dohodkovni odnosi. Stalno govorimo, da
dohodkovni odnosi niso urejeni. Vendar je treba tu
raz~leniti ve~ stvari. ^e nam nekdo stalno ne
priznava sredstev, ki jih nujno potrebujemo mi in

panoga kot celota ob veljavnih merilih in
standardih, problemov ne bi bilo. Pri tem se
zavedam, da je potrebno racionalizirati vse stro{ke.
Prepri~an sem, da ~e bi vsi tako racionalizirali
stro{ke, kot smo jih v na{i delovni organizaciji, in
jih tudi primerno prikazali, bi nam morali vsi, ki
preverjajo na{e poslovanje, verjeti. ^e pa kljub
temu na{im strokovnim analizam in izhodi{~em
nekdo ne verjame, potem to ni ve~ svobodna
menjava dela. ^e delamo odgovorno, po{teno,
ustvarjalno in se nam ne verjame, potem delavec ni
ve~ v enakopravnem polo`aju. Danes razvoj
navadno merimo po razvoju energetike in ~e na to
ne bomo mislili vsak dan, bomo pri{li v situacijo,
kot je bila pred letom 1973, ko je pri{lo do
elektri~nih mrkov in redukcij.«

30 let smo energijo podcenjevali

21. junija 1983 je bila ustanovljena
skup{~ina Energetske skupnosti Go-
renjske, in sicer za vseh pet gorenj-
skih ob~in. Drago [tefe, direktor
delovne organizacije Elektro Gorenj-
ska je v razpravi ustanovne skup{~ine
Energetske skupnosti Gorenjske opo-
zoril na energetski polo`aj Gorenjske:

»Energetskih vpra{anj Gorenjske ni
mo~ izklju~evati iz energetskih pro-
blemov Slovenije in Jugoslavije. Za
Slovenijo oziroma Jugoslavijo pa
vemo, da tem vpra{anjem 30 let
doslej nismo posve~ali prave pozor-
nosti. Za Gorenjsko pa je pri tem
zna~ilno, da sodi med najbolj pasivne
pokrajine glede energetskih virov. ^e
zaenkrat ne upo{tevam rudnika urana,
ki je v izgradnji, potem imamo le
skromne vodne vire in nekaj gozdne
mase. Zato bo v prihodnje ena naj-
pomembnej{ih nalog navajanje na
~im bolj var~no porabo vseh vrst
energije. Treba je dobiti sredstva in
pove~ati vlaganja. Da pa je te`ava {e
ve~ja, trenutno skoraj vse energetske
dejavnosti pri nas poslujejo na meji
rentabilnosti. Elektrogospodarstvo
Slovenije pa pri enostavni repro-
dukciji niti ne pokriva vseh stro{kov.«



V elektroenergetiki je bilo njegovo specialno podro~je razvoj in zanes-
ljivost obratovanja elektrodistribucijskega omre`ja na splo{no, posebno na
podro~ju Gorenjske, v okviru strokovnih povezav in ~lanstva pa tudi {ir{e
v dr`avi in regionalno. Spremljal je razvojne elektroenergetske potrebe v
Kranju in podprl izgradnjo vozli{~nih distribucijskih razdelilnih transfor-
matorskih postaj 110/20 kV na Zlatem polju, Laborah in Primskovem,
povezanih s 110 kV daljnovodno zanko. Po otvoritvi RTP Zlato polje leta
2000 in RTP Labore leta 2002 je bila zaklju~ena nujna tehnolo{ka poso-
dobitev. Skupno s Savskimi elektrarnami Ljubljana je bila leta 2003
realizirana izgradnja RTP v HE Medvode 110/20/6,3 kV.
Po {tirih desetletjih obratovanja so pri modernizaciji sledili novostim na
trgu, ki so upo{tevale manj vpadljive krajinske obremenitve. Pri gradnji
razdelilnih transformatorskih postaj so bili v Elektru Gorenjska prvi v
slovenski distribuciji, ki so uvedli zaprt oklopljen sistem stikali{~, izoliran s
plinom SF6.
H kraju gre dve desetletji trajajo~a obnova srednjenapetostne distri-
bucijske mre`e s prehodom z 10 na 20 kilovoltno obratovalno napetost.
Pri na~rtovanju izgradnje elektroenergetskih naprav je s projektantskim
ob~utkom sledil `eljam in zahtevam prostora in okolja in omogo~il, glede
na tehni~ne in finan~ne mo`nosti, zamenjavo nadzemnih vodov s
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Ob 60-letnici v dru`bi sodelavcev
– Foto: Drago Papler

@lahtna elektrika

Na sre~anju upokojencev Elektra Gorenjska decembra 1999 je mag. Drago [tefe dejal: »@ivimo s to na{o
energijo, s to najbolj `lahtno elektriko, ki se od elektrarn do potro{nikov pretaka po daljnovodih in
omre`ju, kakor kri, ki se pretaka v na{ih `ilah. Razvoj teleinformatike in zahtevnost odjemalcev sta danes
tako velika, da si ne moremo privo{~iti izpada elektri~ne energije ve~ kot nekaj minut. Tehnologija je
pomembna, brez ~loveka, brez energetika in brez marljivega monterja pa ni nobena stvar opravljena.
Zadovoljen sem, da smo vzgojili soliden kader v podjetju, temu kadru zaupam in trdno sem prepri~an, da
bomo pri~akovanja in zaupanje lastnikov upravi~ili. Potrebujemo dodatno izobra`evanje in dodatna
sredstva, da bomo lahko izpopolnili na{o tehnologijo in sledili vsem tem zahtevam. Delni{ka dru`ba
predstavlja pred nami dolo~en izziv in dolo~ene obveznosti. V na{i delovni elektrotehniki ni posebnih
skokov, brez dvoma pa se ka`e, da bo treba v vseh RTP-jih zamenjati telemehanske aparature za
elektroniko, {ibke distribucijske napajalne vode nadomestiti z mo~nej{imi in sistemsko povezati vso
teleinformatiko v Distribucijski center vodenja.«



kabelskim omre`jem. Kot dober gospodar je dajal pred-
nost elektroenergetskemu sistemu pred poslovnimi
prostori. Zato je leta 2000 {ele po 35 letih s {tirih
kranjskih lokacij zdru`il vse poslovno tehni~ne storitve
na skupni lokaciji v novi upravni stavbi Elektra
Gorenjska na Ulici Mirka Vadnova 3a na Primskovem.
V najvi{jem nadstropju upravne stavbe se `e gradi
nujno potreben nov Distribucijski center vodenja, ki bo
realiziran v letu 2004. Povezal bo elektroenergetske,
telekomunikacijske in sodobne informacijske poti in
storitve.
V zadnjem desetletju si je prizadeval za korekten
prehod in transformacijo iz dru`benega podjetja v del-
ni{ko dru`bo, sodeloval je pri vzpostavitvi delavskega
soupravljanja, zavzemal se je za zakonitost poslovanja
in se veliko anga`iral za ve~jo kvaliteto elektro-
energetskih naprav, ki so okoljevarstveno neopore~ne
ter s stali{~a dobave elektri~ne energije omogo~ajo
dolgoro~no kvalitetno distribucijo elektri~ne energije.

S poslovnimi odlo~itvami, na~rtovanjem in vizijo je mag. Drago [tefe z
upo{tevanjem specifi~nih pogojev in sredstev v ve~ kot {tirih desetletjih
zavzetega dela zaznamoval svoj ~as na elektrogospodarskem, {ir{em
dru`benem in kulturnem podro~ju. Povezoval je gospodarstvo s kulturo
od leta 1993 s prirejanjem slikarskih, kiparskih, fotografskih in spominskih
razstav s pripadajo~im kulturnim programom v avli stavbe Elektra
Gorenjska, ki jo je s pravim ~utom za umetnost odprl {ir{i javnosti.
Za mesto Kranj se je vedno zanimal, velik je bil njegov prispevek v

funkciji predsednika izvr{nega sveta
ob~ine Kranj v obdobju 1976 – 1980, kjer
se je predvsem anga`iral pri razvoju gos-
podarstva, pri pripravi strokovnih podlag
za prostorsko planiranje in realizaciji
cestnega programa. Realizirani so bili
pomembni cestni projekti, med katerimi je
bil najpomembnej{i Delavski most, ki je
povezal v nivoju levi in desni breg Save,
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Drago z mamo Gabrijelo Tominec
[tefe v njenem 90. letu – Arhiv:
Drago [tefe

Drago je bil ~lan organizacijskega odbora prvih
zimskih {portnih iger Elektrogospodarstva Slovenije
februarja 1957 na Starem vrhu nad [kofjo Loko.
Smu~arskemu {portu je ostal zvest vseskozi; na sliki
v lepem zimskem dnevu na Voglu – Arhiv: Drago
[tefe



bivalni in industrijski del
Kranja. Bil je predsednik
komisije za razvoj RTC
Krvavec, predsednik odbora
za likovno ureditev Kranja,
predsednik operativnega od-
bora za kompleksno spomin-
sko ureditev Udinega bor{ta,
~lan Plani{kega komiteja in
drugih organov.
Sodeloval je v nadzornih
organih delni{kih dru`b, bil
delegat v svetu Fakultete za
elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, bil ~lan upravnega

odbora Gospodarske zbornice Slovenije, predsednik Zdru`enja za ener-
getiko Slovenije, ~lan Plani{kega komiteja, vodil je odbor za elektrifikacijo
Bolni{nice Franja, aktivno deloval v raznih organih Slovenskega nacional-
nega komiteja WEC, sedaj pa deluje tudi v projektnem svetu za celostno
ureditev starega Kranja. Mag. [tefe je namre~ dejaven ne le v kulturnih
ustanovah, ampak tudi pri ohranjanju na{e zgodovinske in kulturne
dedi{~ine. Seveda je tudi velik ljubitelj narave, gora. In kot je neko~ sam
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O~e Delavskega mostu

V sedemdesetih letih je Drago [tefe vodil Projektivni biro Elektra Gorenjska in v mandatu 1976 – 1980
prevzel funkcijo predsednika izvr{nega sveta ob~ine Kranj. Kot projektant je vdihnil svoj neizbrisen pe~at
pri na~rtovanju elektroenergetske infrastrukture, kot predsednik izvr{nega sveta ob~ine pa pri gradnji cest
in Delavskega mostu. O tem je za Kranj~anko, prilogo Gorenjskega glasa za Mestno ob~ino Kranj
oktobra 2001 povedal:

»Kot na~rtovalec elektroenergetskih naprav, ki smo jih planirali ob veliki industrijski rasti in pospe{eni
stanovanjski gradnji, sem bil vklju~en v takratne razvojne programe Kranja. V ~asu {tiriletne odgovornosti
za Kranj od leta 1976 do 1980, kjer sem se imel mo`nost ukvarjati kot predsednik izvr{nega sveta ob~ine
Kranj izklju~no s komunalno in gospodarsko sfero, sem pozornost namenjal k pripravi strokovnih podlag
za prostorsko planiranje in realizaciji cestnega programa. S svojo ekipo smo se veliko anga`irali pri
izgradnji Delavskega mostu, ki je bil takrat najve~ji cestni projekt v Sloveniji. Prodrl sem z idejo o
poimenovanju »Delavski« most, ker je povezal v nivoju levi in desni breg Save, novo stanovanjsko
sosesko Planino in novo razvijajo~i se industrijski predel Stra`i{~a. Da je bil to res velik dose`ek, je
potrdilo ve~ kot 10.000 Kranj~anov, ki so se udele`ili otvoritvene slovesnosti.«

Delavski most je bil lepotec, na katerega je Drago
[tefe ponosen – Arhiv: Drago Papler

Uspe{nost se odra`a pri odjemalcih

Mag. Drago [tefe je v pogovoru za glasilo Na{ stik aprila 1999 povedal: »Zavedati bi se morali, da
elektri~na energija v spremenjenih ekonomskih in dru`benih razmerah ni ve~ za tistega, ki nima denarja, je
`lahtna dobrina, ki jo je treba pla~ati; v podjetju smo za kakovostno oskrbo z elektri~no energijo
pripravljeni tudi marsikaj storiti; `elimo se osredoto~iti na kakovosten odnos do na{ih odjemalcev, na
kakovostno opravljanje na{ih storitev in na zmanj{anje stro{kov poslovanja. Vsi na{i poslovni procesi se
gibljejo v smeri pridobivanja ve~je kakovosti in poslovne odli~nosti. Tako naj bi vsak zaposleni ~util, da
moramo vsi ustvarjati nove tehnolo{ke in motivacijske procese; za doseganje omenjenih ciljev naj bi bil
ustrezno motiviran sleherni delavec. ^e na kratko povzamem, je bistvo in cilj vseh na{ih prizadevanj
zadovoljen odjemalec in zadovoljen delavec.«



dejal, »veseli se uspeha znanih in neznanih ljudi, ki na ta na~in ustvarjajo
prijaznej{e okolje.«
V Mestni ob~ini Kranj sodeluje od leta 1999 v odboru za pridobivanje in
opremljanje stavbnih zemlji{~, v projektnem svetu za celostno ureditev
mestnega jedra Kranja, v ~astnem odboru za izgradnjo skakalnice v Kranju
(v Bauhenku) in v uredni{kem odboru Kranjskega zbornika 2000, kjer je
kot predsednik zapisal: »Zbornik zajema vsebino zgodovine Kranja in

njegove bli`nje in daljne okolice, in to v
vseh obdobjih od antike do dana{njih dni,
v njih pa razli~ne strani ~love{kega udej-
stvovanja: od politike, gospodarstva,
{olstva, zdravstva, upravne ureditve do
kulture v naj{ir{em pomenu. V vsem tem
bogastvu raziskav zborniki niso pomembni
le za krajevno zgodovino, temve~ tudi
podlaga za ~im tehtnej{o podobo sloven-
ske preteklosti in sodobnosti.«
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Uresni~evanje energetskega zakona kot izziv

V pripravah na prihajajo~e leto uresni~evanja energetskega zakona je direktor Elektra Gorenjska mag.
Drago [tefe leta 2000 menil: »Novi energetski zakon je za vse sestavne dele elektroenergetskega
gospodarstva prav gotovo velik izziv, o katerem marsikdo {e nima jasne predstave. Kljub te`avam smo
optimisti in verjamemo, da daje novi zakon trdne osnove za kakovostnej{e in odgovornej{e delo v
energetskem gospodarstvu.«

Odpiranje trga z elektri~no energijo

Na predstavitvenem informativnem sre~anju z upravi~enimi odjemalci z naslovom Energetski trg 2001 3.
aprila 2001 je mag. Drago [tefe dejal: »Dejansko smo pred pomembnim izzivom, ki mu pravimo trg
elektri~ne energije. Mi se ukvarjamo 50 let z edinim predmetom na{ega poslovanja, to je prodajo
elektri~ne energije. Menimo, da smo pridobili vsi veliko izku{enj, kljub temu, da je bil to monopol, vendar
ta monopol je specifi~en, ki je nam distributerjem znotraj energetskega razreza vedno odmeril premajhen
finan~ni odmerek. Lahko re~em, da nam ni bil cilj dobi~ek, na{ cilj je bil energetsko povezovanje in
stroka. Prodajali smo kvalitetni produkt, tehnologija namre~ od nas zahteva kvalitetno napetost in
frekvenco. Tudi prekinitve elektri~ne energije niso ni~ izstopale iz evropskih norm in ~e smo 30, 50 let
prodajali to energijo skoraj po 30 do 35 % ni`ji ceni, potem mislim, da smo se sku{ali kvalitetno in
korektno vklopiti kot prodajalci te energije, posebej in prav tako `elimo in vse bomo storili, da bomo tudi
{e vnaprej ponudniki elektri~ne energije vam, spo{tovani kupci. V novih pogojih bo nastal tudi prostor za
novo prilagajanje in v tem prilagajanju je prostor za obe strani, tako za kupce kot za nas, ki bomo ponujali
elektri~no energijo in te storitve. Vsi bomo morali marsikaj postoriti in pripravljeno posvetovanje je
namenjeno prav vsem tem podrobnostim, ki jih danes poznamo zato, da bi `eleli dose~i skupen cilj –
ustrezno ceno elektri~ne energije. Z novim zakonom so uzakonjene nove institucije, ki bodo skrbele, da bo
energetski in pravni red.«

Drago [tefe je Kranj~an po srcu – Foto: Drago
Papler



Mag. Drago [tefe je s svojim anga-
`iranjem vidno zaznamoval podro~je
razvoja elektroenergetske strukture tako
regionalno kot {ir{e v dr`avi. S svojim
`ivljenjskim delom, ob~utkom in veliko
pozornostjo je vtkal trajne sledi na pod-
ro~ju razvoja elektroenergetike ter pri
izgradnji Kranja in pri ohranjanju njegove
kulturne dedi{~ine.
Mag. Drago [tefe je za prispevek pri
razvoju elektrogospodarstva na Gorenj-
skem in pri ohranjanju kulturne dedi{~ine
prejel Listino o priznanju Mestne ob~ine
Kranj ob ob~inskem prazniku 3. de-
cembra 2001, priznanje Slovenskega
nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta – SNK WEC za leto
2003 na letnem in volilnem zboru v Mariboru 16. aprila 2003 in priznanje
SLOKO CIGRE za dolgoletno uspe{no delo v slovenskem elektrogospo-
darstvu na 6. konferenci slovenskih elektroenergetikov 26. maja 2003 v
Portoro`u.
Klju~ni besedi, ki sta ve~ kot 23 let direktorovanja spremljali Draga [tefeta
v njegovih javnih nastopih, govorih, zapisih in intervjujih, sta bili delovna
elektrotehnika. Vedno je izhajal iz neposrednega dela, ki ga je ne glede na
politi~ni sistem potrebno opraviti, da elektrika te~e od energetskih virov
preko prenosnega in distribucijskega omre`ja do kon~nih odjemalcev. Kot
sopotnik ~asa in dela sem bele`il njegova zanimiva razmi{ljanja, ki so
imela poudarek na delu, razvoju tehnologije, sodelovanju v elektro-
energetskem sistemu, pogojih dela ter dohodkovnih odnosih in dele`ih po
posameznih energetskih panogah. Objavljeni ~asopisni utrinki iz za~et-
nega in zadnjega obdobja direktorovanja potrjujejo, da je vse dolgoletno
obdobje ostal zvest na~elom.
Drago [tefe pravi, da je treba biti stalno dejaven. ^e si odgovoren za
firmo, ni nikoli dovolj prizadevanj, da je ta naloga opravljena ~im bolj{e.
Prav tako je v {portu. Misli, da ni {portnik, ~e nima nobenih rezultatov.
Vse `ivljenje je zvest kolesarjenju, planinarjenju in smu~ariji. [e danes je
hvale`en sodelavcem iz Tr`i~a, ki so ga »nau~ili« tudi tekmovalnega
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Tvornost, glavno vodilo v `ivljenju

»Moti me grobost v kakr{ni koli obliki, moti me nepotrebna prepirljivost, ~eprav je to `e psihi~na
zna~ilnost Slovencev. Moti me malodu{je, ~e{ saj se tako ali tako ni~ ne spla~a. Veselim se uspeha znanih
in neznanih ljudi, ki na ta na~in ustvarjajo prijaznej{e vzdu{je. Vesel sem ljudi, ki pozitivno gledajo na
svet in ker verjamem v ta svet ljudi, verjamem, da bo na{a prihodnost dobra. V vsakem ~loveku je veliko
dobrega in to je treba najti in vzpodbujati. Glavno vodilo v `ivljenju mi je tvornost. Nekaj tega sem se
nau~il pri star{ih, nekaj od vzornih sodelavcev, nekaj mora pa seveda ~lovek nositi v sebi,« pravi o
`ivljenjskih spoznanjih Drago [tefe.

Mag. Drago [tefe med dobitniki priznanj na 6. kon-
ferenci slovenskih elektroenergetikov SLOKO CIGRE,
29. maja 2003 v Portoro`u – Foto: Drago Papler



smu~anja, pa prof. Beleharju, pri katerem je opravil
izpit za vaditelja smu~anja. No, poseben, zanj ~arobno
lep svet, je Trenta in njene gore. Zanesljivo je med
tistimi Kranj~ani, ki so ve~krat po dolgem in po~ez
prehodili ta ~udoviti svet, ki bi bil prav gotovo manj
obiskan in raziskan, ~e ne bi tam divjala prva svetovna
vojna.
^ut za etnologijo in ohranjanje kulturne dedi{~ine ima
v podzavesti. Veliko prostega ~asa in zanimanja usmeri
v etnologijo in ohranjanje kulturne dedi{~ine. Do tega
goji `e vse `ivljenje poseben odnos. Fotografira
enkratne etnolo{ke zanimivosti ter ljudi pregovarja in
trka na njihovo vest, da dedi{~ino predhodnih rodov
skrbno in z zavestjo ohranijo prihodnjim generacijam.
Upa, da bo imel za hobije ve~ ~asa v penziji. »^e
samo pomislim, koliko knjig si nalagam za ta ~as in
katere slovenske kraje bi si rad natan~neje ogledal, bo
potrebno ve~ let.« Zbranih ima mnogo dokumentov iz
~asov so{ke fronte, prehodil je skoraj vse ohranjene
mulatere iz prve svetovne vojne. Na samotnih so{kih
poteh je videl ogromno voja{ke zapu{~ine. Vodil je

odbor za elektrifikacijo Bolnice Franje, ki so jo opravili kolegi iz Elektra
Primorska. Slovenci bi se morali zavedati, da je Bolnica Franja velik
humani spomenik vseh osvobodilnih gibanj Evrope, ki naj bi bila sprejeta
v projekte Unicefa, poudarja. Nikoli ni bila odkrita, ne izdana, kar ka`e na
veliko rodoljubnost Primorcev, ki so `eleli priti izpod fa{izma, da bi
zadihali v svobodo. Sodeloval je pri financiranju projekta info center
Triglavskega narodnega parka v Trenti, anga`iral se je pri mali HE
Krajcarica, pri malih vetrnih elektrarnah na Kredarici, na Stolu, elektrifi-
kaciji planinskega doma v Vratih. Pozornost posve~a obnovi zapu{~enih
planin v trentarskih hribih in obnovi zapu{~enih pa{nikov ...
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Drago [tefe je vztrajen kolesar. Po-
nosen je na svoje skrbno ohranjeno
kolo iz leta 1937, ki ima registrsko
tablico Kraljevine Jugoslavije
*2*202170-15 – Foto: Drago Papler

Kot ob~udovalec krajinske in stavb-
ne dedi{~ine Drago [tefe rad zaha-
ja v odmaknjene gorenjske vasi. Na
sliki z nekdanjim sodelavcem
Jernejem Urhom ob zna~ilnem
toplarju v Rudnem – Foto: Drago
Papler



Pozornost in zahvala organizacij za strokovno
in dru`beno delo

Priznanja Elektru Gorenjska

Elektru Gorenjska podeljena velika plaketa ob~ine Kranj

Ob ob~inskem prazniku Kranja je bila 3. avgusta 1984 delovni orga-
nizaciji za distribucijo in proizvodnjo elektri~ne energije Elektro Gorenj-
ska podeljena velika plaketa ob~ine Kranj. Delovna organizacija Elektro
Gorenjska je leta 1984 praznovala 60-letnico za~etka obratovanja elek-
trarne na Savi v Kranju, ko je v letu 1924 za~el obratovati vodni agregat v
»Majdi~evi elektrarni« in s tem pomenil razvoj tekstilne in kasneje
gumarske industrije. Iz majhne elektrarne se je razvila mo~na delovna
organizacija, ki deluje na obmo~ju cele Gorenjske. Dose`eni so bili
uspehi, ki imajo poseben pomen za dru`beni in gospodarski razvoj, kot je
skrb za gradnjo in obratovanje malih elektrarn, ki imajo poleg velikih tudi
svoje mesto, {e posebno ekonomi~ne in pomembne pa so za potrebe
splo{nega ljudskega odpora. Izsledki pri avtomatizaciji malih hidroelek-
trarn (mHE) so bili v nekaterih primerih podlaga za podobne re{itve tudi v
jugoslovanskem prostoru; vlo`ena so bila precej{nja sredstva za razvoj in
uvedbo ra~unalni{tva za optimalno vodenje visokotla~nih HE. Dose`eni
so bili vidni uspehi pri modernizaciji obratovanja in prenosu elektri~ne
energije, izgradnji distribucijskega dispe~erskega centra za daljinsko
upravljanje na Zlatem polju v Kranju, uvedba daljinskega upravljanja
razdelilnih transformatorskih postaj, izgradnja mehkega jezu na Savi ipd.
Elektro Gorenjska je vodilno podjetje v Jugoslaviji na podro~ju racionalne
porabe elektri~ne energije, saj letni porast porabe zna{a le 1,2 %. Velika
pozornost je bila dana elektrifikaciji vasi, saj kljub te`ki konfiguraciji
zemlji{~a skoraj ni gospodinjstva, ki ne bi bilo elektrificirano. Za dose-
ganje takih rezultatov imajo vsekakor zaslugo strokovni kadri, ki so rasli
vzporedno z rastjo podjetja. S svojim znanjem pomembno vplivajo na
podro~je razvoja, izgradnje in obratovanja elektroenergetskih naprav in
objektov.

Zlati znak Zveze sindikatov Slovenije

Za ve~letno, izjemno in u~inkovito delovanje pri uresni~evanju interesov
~lanstva so 29. aprila 1987 v mali dvorani Skup{~ine Socialisti~ne
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republike Slovenije podelili zlate znake Zveze sindikatov Slovenije petim
osnovnim organizacijam ZSS, {tirim konferencam osnovnih organizacij
ZSS in tridesetim posameznikom. Predsednik Republi{kega sveta Zveze
sindikatov Slovenije Miha Ravnik in predsednik odbora Republi{kega
sveta Zveze sindikatov Slovenije za sindikalna priznanja Ivan Kramer sta
med drugim podelila zlati znak konferenci osnovnih organizacij Zveze
sindikatov Slovenije delovne organizacije Elektro Gorenjska, ki ga je
prejela predsednica konference Vanja Vidic. V sklepu o podelitvi je bilo
med drugim zapisano, da je konferenca OO ZSS Elektro Gorenjska `e
vrsto let u~inkovito delovala pri uveljavljanju interesov svojih ~lanov na
razli~nih podro~jih, razvijala, dopolnjevala in usklajevala je dejavnost
posameznih OO ZSS, sodelovala je z Ob~inskimi sveti ZSS in Medob-
~inskim svetom ZSS za Gorenjsko. Aktivno je spremljala in usklajevala
delo s ~lani delegacij, dru`benopoliti~nimi in samoupravnimi interesnimi
skupnostmi, zaradi u~inkovitej{ega uveljavljanja interesov ~lanstva – (ne
glede v kateri od petih gorenjskih ob~in `ivijo) – je za posamezna
podro~ja ustanovila komisije, med katerimi so bile {e posebno delovne:
komisija za socialno problematiko, komisija za dru`beni standard in
komisija za {port in rekreacijo. V pripravi novih samoupravnih aktov ali
pri usklajevanju obstoje~ih z zakonskimi spremembami je s svojimi
delegati zagotavljala aktivno vklju~evanje in s tem zagotavljala sprotno ter
popolno informiranje vseh delavcev, predvsem pa to, da se `e pri pripravi
odpravijo vsa nesoglasja in sporna vpra{anja. S stalnim medsebojnim
obve{~anjem z Ob~inskimi sveti ZSS je bilo dose`eno, da so bili ti
seznanjeni s problematiko v delovnih okoljih in nasploh s polo`ajem v
Elektrogospodarstvu Slovenije, tako da so se lahko aktivno vklju~evali v
re{evanje nastalih te`av. Hkrati so se vklju~evali v re{evanje razli~nih
problemov na podro~ju ob~in, kjer so imele sede`e TOZD. Vseskozi je
bila aktivno vklju~ena v urejanje in re{evanje dru`beno-ekonomskega
polo`aja elektrogospodarstva in premogovni{tva. Zlasti dejavna je bila na
podro~ju krepitve samoupravnega polo`aja delavcev, informiranja,
dograjevanja sistema nagrajevanja, socialne politike ter oddiha, rekreacije
in {porta.

Vidmarjeva plaketa za leto 1998 elektrodistribucijskim pod-
jetjem

Dobitniki Vidmarjeve plakete za leto 1998 so bila distribucijska podjetja
slovenskega elektroenergetskega sistema: Elektro Ljubljana, Elektro Mari-
bor, Elektro Celje, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska. Vidmarjevo
plaketo, ki jo je izdelal akademski slikar Vladimir Stovi{ek, je Elektro-
in{titut Milan Vidmar podelil kot priznanje za dolgoletne dose`ke v
elektrotehni{ki stroki prvi~ leta 1982. Na sve~ani akademiji ob 50-letnici
Elektroin{tituta Milan Vidmar 16. junija 1998 v Linhartovi dvorani
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Cankarjevega doma v Ljubljani je bila podelitev vidnega priznanja stroke
javnim podjetjem za distribucijo elektri~ne energije utemeljena z obraz-
lo`itvijo:
Oskrba z elektri~no energijo ve~ine porabnikov, tudi najmanj{ih je
tehnolo{ko in organizacijsko te`ka naloga. Z izjemo nekaj veleodje-
malcev, ki so vklju~eni v elektroenergetski sistem preko prenosnega dela
sistema, je ostalim omogo~eno napajanje z energijo preko omre`ja
srednje in nizke napetosti. Slovenska distribucijska podjetja so pravo~asno
spoznala pomembnost te naloge in jo v danih razmerah uspe{no
uresni~ujejo. Kakovost elektri~ne energije, ki jo je prejel porabnik, je v
veliki meri odvisna od njihovega dela. Skrb za posodabljanje omre`ja,
razdelilnih in transformatorskih postaj, za uveljavljanje novih pogledov na
tehnologijo integriranih procesov meritev, za{~ite, vodenja in obra~u-
navanja z uveljavljanjem sodobnih dose`kov stroke jo vodi v zanesljiv,
gospodaren in okolju prijazen proces nudenja najvitalnej{ega tehno-
lo{kega gibala dru`be.
Distribucijska podjetja elektroenergetskega sistema Slovenije oskrbujejo z
elektri~no energijo pribli`no 800.000 odjemalcev in jim letno dostavijo in
prodajo preko 7.000 gigavatnih ur elektri~ne energije. V ta namen in ob
zahtevi zanesljivega in varnega napajanja vzdr`ujejo preko 50.000
kilometrov visokonapetostnih in nizkonapetostnih vodov ter okrog 12.500
transformatorskih in razdelilnih postaj.
Odgovorno in te`ko nalogo, tudi v najte`jih pogojih, opravljajo delavci v
teh podjetjih strokovno, odgovorno ob upo{tevanju zahtev sodobnih
standardov. Njihova odprtost za uvajanje novih, preverjenih strokovnih
re{itev in postopkov vodi do strokovni in {iroki javnosti vidnih in
priznanih uspehov. Ni si te`ko predstavljati, kaj v dana{njem ~asu
predstavlja izpad napajanja z elektri~no energijo na delovnem mestu,
doma in na ulici. Zanesljivo napajanje ob uporabi sodobnega strokovnega
znanja so doma~a podjetja uspe{no uresni~ila ne glede na dedi{~ino
tehnolo{kih pomanjkljivosti, slab{e kakovosti vgrajene opreme in
omejenih sredstev za vzdr`evanje naprav. Pogoje za tak{ne uspehe je
treba iskati v solidnem strokovnem znanju oziroma tradicionalno visokem
nivoju elektrotehni{ke stroke, ki so jo {e posebej v distribucijskih podjetjih
uspeli ohranjati in bogatiti.
Po zadnji reorganizaciji elektrogospodarstva Slovenije na ve~ samostojnih
podjetij so prav distribucijska podjetja prevzela najve~je breme vzdr`e-
vanja in financiranja centralizirane dejavnosti elektrotehni{ke stroke, ki je
potrebna za celovito in poenoteno na~rtovanje, obratovanje ter vzdr`e-
vanje elektroenergetskega sistema.
Tudi z vlaganjem v obnovo opu{~enih tehni~nih objektov ka`ejo distri-
bucijska podjetja svojo pozitivno usmeritev do elektrotehni{ke stroke, saj z
muzejskim ohranjanjem tehni~ne dedi{~ine izpri~uje tradicionalna prisot-
nost visokega nivoja tehni~ne kulture v Sloveniji.
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Distribucijska podjetja elektroenergetskega sistema Slovenije so prejela
Vidmarjeve plakete za po`rtvovalno in uspe{no delo pri zagotavljanju
kakovostnega napajanja porabnikov ter za njihovo aktivno vlogo pri
vzdr`evanju strokovnega znanja in tehni{ke kulture v Republiki Sloveniji.
Iz rok direktorja Elektroin{tituta Milan Vidmar prof. dr. Maksa Babudra je
Vidmarjevo plaketo za leto 1998 v imenu podjetja Elektro Gorenjska
prevzel mag. Drago [tefe.
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Pohvaljeno sodelovanje z organizacijami in podjetji

Elektro Gorenjska je podelil priznanja

Podeljena priznanja delovne organizacije Elektro Gorenjska
ob dnevu podjetja

20. 11. 1981, na dnevu samoupravljalcev Elektra Gorenjska 1981 v dvo-
rani Iskre na Laborah v Kranju:

Skup{~ina ob~ine Kranj, Elektroin{titut Milan Vidmar Ljubljana,
Sava Kranj, Elektro Ljubljana – TOZD Elektroservisi Ljubljana,
Iskra – TOZD Tovarna {tevcev Kranj, @elezarna Jesenice –
TOZD Energetika Jesenice, Biro za urbanizem in stanovanjsko
poslovanje Jesenice, Lesno industrijsko podjetje Lip Bled

26. 11. 1982, na dnevu samoupravljalcev Elektra Gorenjska 1982 v Pre-
{ernovem gledali{~u v Kranju:

Skup{~ina ob~ine Tr`i~, Republi{ki in{pektorat SR Slovenije
Ljubljana, Elektrotehni~no podjetje Kranj, DO Elektro Ljubljana,
In{talacije [kofja Loka, Janez Kali{nik, Mirko Baj`elj

16. 9. 1983, na sre~anju delavcev Elektra Gorenjska 1983 na Gorenjskem
sejmu v Kranju:

Skup{~ina ob~ine Jesenice, Vodnogospodarsko podjetje Kranj,
Rade Kon~ar Zagreb – TOZD Generator Zagreb, Tiko Tr`i~,
Uprava in{pekcijskih slu`b za Gorenjsko – Elektroenergetska
in{pekcija Kranj

17. 11. 1984, na sre~anju delavcev Elektra Gorenjska 1984 v hotelu
Svoboda na Bledu:

GIP Gradis Ljubljana – TOZD Gradbena enota Jesenice, Zava-
rovalna skupnost Triglav – Gorenjska obmo~na skupnost Kranj in
PE Jesenice, Titovi zavodi Litostroj Ljubljana, Podjetje za PTT
promet Kranj, Republi{ki sekretariat za notranje zadeve
Slovenije – Letalska enota Brnik

8. 11. 1985, na sre~anju delavcev Elektra Gorenjska 1985 v dvorani
Gorenjskega sejma v Kranju:

Elektro Ljubljana – TOZD Elektro Ko~evje, SCT Ljubljana –
TOZD Elim Jesenice, Gradbeno podjetje Bohinj, Marija Vol~jak
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iz ^asopisnega podjetja Glas Kranj, Darij Stabej iz Energo-
investa, Tovarna transformatorjev ^rnu~e

5. 9. 1986, na sre~anju delavcev Elektra Gorenjska 1986 v dvorani Go-
renjskega sejma v Kranju:

Dalekovod Zagreb – OOUR Izgradnja Zagreb, Energoinvest
Sarajevo – RO Rasklopna postrojenja, Servis RZ Lukavica,
Ljubljanska banka Zdru`ena banka Ljubljana, Oddelek ban~nega
servisa za ve~je sisteme, SIS in sklade – Referat za energetiko,
Obrtnik [kofja Loka, LIP Bled – TOZD Lesna predelava Toma`
Godec Bohinjska Bistrica, Sava Kranj – TOZD Vzdr`evanje Kranj

Priznanja Elektra Gorenjska, d.d.

24. 9. 2001, ob otvoritvi obnovljene HE Savica v Ukancu v Bohinju:
Turboin{titut, d.d. Ljubljana, Energogroup, d.o.o., Ljubljana,
Gradbeno podjetje Bohinj, d.o.o. Bohinjska Bistrica
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Nagrajeni posamezniki za dose`ke

Strokovna priznanja

Plaketa Nikole Tesla

Jugel je leta 1984 za~el podeljevati Plakete Nikole Tesle za prispevek k
razvoju elektrogospodarstva organizacijam in posameznikom.

1984: Drago Chvatal (upokojen Elektro Sava)
1985: Vinko Klemenc (Elektro @irovnica)
1986: mag. Drago [tefe (ISEP), Ivan Jo{t (Delovna skupnost
skupnih slu`b)
1987: Milan Verbi~ (Elektro Kranj)
1988: Zdenko Rogelj (Republi{ki elektroenergetski in{pektorat)
1990: Miroslav [kantar (Elektro Sava)
1991: Ivo Rakovec (Elektro Kranj)

Zlate zna~ke Nikole Tesle

1985: Ivan Sitar (Elektro Kranj), Franc Jauh (Elektro @irovnica)
1986: Anton [ubic (Elektro Kranj), Anton ^op (Elektro Sava)
1987: Franc Topr{ (Elektro Sava)
1989: mag. Matija Nadi`ar

(Delovna skupnost skupnih
slu`b)

1990: Anton Vidic (Elektro
@irovnica)

1991: Stane Dobravec (Elektro
@irovnica)
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Vidmarjeva plaketa

Elektroin{titut Milan Vidmar je leta 1982 za~el podeljevati Vidmarjevo
plaketo kot priznanje za dolgoletne dose`ke v elektrotehni{ki stroki pod-
jetjem in posameznikom v domovini in tujini.

9. 10. 2001: mag. Matija Nadi`ar (za `ivljenjsko delo na pod-
ro~ju tehnologije in distribucije elektri~ne energije)

Dr`avna odlikovanja

16. 9. 1983, na sre~anju delavcev Elektra Gorenjska 1983 na Gorenjskem
sejmu v Kranju:

Benigar Sre~ko (red zaslug za narod s srebrno zvezdo), Ga{per{i~
Janez (red zaslug za narod s srebrno zvezdo), [tefe Drago (red
zaslug za narod s srebrno zvezdo), Arta~ Ivan (red dela s srebr-
nim vencem), Dobravec Stane (red dela s srebrnim vencem),
Gaber Oto (red dela s srebrnim vencem), Jo{t Alojz (red dela s
srebrnim vencem), Ko`elj Jo`e (red dela s srebrnim vencem),
Podjed Franc (red dela s srebrnim vencem), Premru Franc (red
dela s srebrnim vencem), Stroj Franc (red dela s srebrnim
vencem), Svetina Eva (red dela s srebrnim vencem), Tehovnik
Franc (red dela s srebrnim vencem), Turk Jo`e (red dela s
srebrnim vencem), Ko{an Mirko (medalja dela), Mohori~ Adolf
(medalja dela), Vi{nar Marija (medalja dela)
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Priznanja podjetja Elektro Gorenjska

Spominska priznanja TOZD Elektro Sava DO Elektro Gorenj-
ska

ob 60-letnici HE Sava Kranj
12. 10. 1984, na slavnosti ob 60-letnici HE Sava Kranj zaslu`nim delav-
cem TOZD Elektro Sava Kranj:

zaslu`ni delavci TOZD Elektro Sava Kranj: Ivan Basej, Ivan
Ko{njek, Alojz Rebolj, Alojz [tempihar, Franc Topor{; upo-
kojenci TOZD Elektro Sava Kranj: Drago Chvatal, Ana Hiter,
Franc Markun, Franc Tav~ar, Alojz Vidic; posebna priznanja kot
zunanji sodelavci: Ivo Brumat, Vekoslav Koro{ec st., Bogdan
Rem{e, Jo{ko Rosina, Drago [tefe in Mile Vozel.

Priznanja Elektra Gorenjska

30. 6. 2000, ob odprtju nove Upravne stavbe Elektra Gorenjska v Kranju:
Andrej Bergant (prvo priznanje za izjemne dose`ke Elektra
Gorenjska)

8. 9. 2000, ob odprtju RTP 110/20 kV Zlato polje v Kranju:
Toma` Jamnik, Alojz Bobnar,
Miha @umer, Nace Aha~i~ in
Gregor [tern (posebna priznanja
za uspe{no delo in sodelovanje
pri projektu RTP 110/20 kV Zlato
polje)
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8. 9. 2000, ob slavnostnem odprtju nove Upravne stavbe Elektra Gorenj-
ska:

mag. Drago [tefe (posebno priznanje za izjemne dose`ke Elektra
Gorenjska)

24. 9. 2001, ob odprtju obnovljene HE Savica v Ukancu v Bohinju:
Janko P{enica (priznanje graditelju prve povojne HE Savica
zgrajene z doma~o opremo), Mirko Ko{nik (dolgoletni obrato-
vodja HE Savica), Franc Sodja (vodja HE Savica od leta 1982
dalje)

3. 3. 2003, ob slavnostni podelitvi certifikata ISO 9001 v hotelu Kokra na
Brdu pri Kranju:

Marjan Porenta (posebno priznanje za uspe{no delo in sodelo-
vanje pri projektu pridobitve certifikata kakovosti ISO 9001/2000)

Jubilejna priznanja Elektra Gorenjska

za 40-letno uspe{no delo
25. 9. 2003 na slavnostni prireditvi ob 40-letnici Elektra Gorenjska v
hotelu Toplice na Bledu:

Bergu{ Silvester iz Krajevnega nadzorni{tva Cerklje, Dolinar Ciril
iz Poslovne enote za dobavo elektri~ne energije, Novak Jo`e iz
Slu`be za razvoj in projektiranje, Poto~nik Janez iz Slu`be za
investicije, P{enica Janez iz PE za distribucijo elektri~ne energije,
Ravnik Franc iz Krajevnega nadzorni{tva Kranjska gora, [tefe
Drago, direktor Elektra Gorenjska, d.d.
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Pustili so sledi dela ...

Zaposleni, upokojeni in nekdanji delavci
Elektra Gorenjska v jubilejnem letu

2003

ZAPOSLENI DELAVCI ELEKTRA GORENJSKA, d.d.

(podatki na dan 1. 7. 2003)

PRIIMEK IN IME – DELOVNA SREDINA
AHA^I^ BRANKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
AHA^I^ IGNAC – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
ALJAN^I^ ANTON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ANDOL[EK ALENKA – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
ANDOL[EK BLA@ – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
ANDOL[EK ROK – TEHNI^NI SEKTOR
AN@EJ MITJA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
ARZEN[EK ALBIN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
A@MAN ALE[ – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
A@MAN SLAVKA – POSLOVODSTVO D.D.
A@MAN TOMA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BEC ALJO[A – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BENEDIK JO@E – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BENIGAR @ARKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BENKO TATJANA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
BERGANT ALBIN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BERGU[ SILVESTER – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BERTONCELJ PETER – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BISTAN ANTON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BLAZNIK ALE[ – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
BOBNAR ALOJZIJ – TEHNI^NI SEKTOR
BOBNAR MARJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BOGATAJ AMBRO@ – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
BOGATAJ MARIJA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
BOKAL MOJCA – TEHNI^NI SEKTOR

BOLTE@AR MONIKA –
FINAN^NO-EKONOMSKI SEKTOR

BONCELJ JERNEJ – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.
OMRE@JA

BON^A VILJEM – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BO@I^ ERIK - MARKO – PE ZA DISTRIBUCIJO

EE
BO@NAR ROMANA –

FINAN^NO-EKONOMSKI SEKTOR
BRATUN ROMAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BREGANT TOMA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BREGAR JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BREZNI^AR BOJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BRTONCELJ JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
BUNDERLA SONJA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
CAPUDER MIRAN – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
CERKOVNIK FLORIJAN – TEHNI^NI SEKTOR
CUZNAR SIMON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
CVETEK MARJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
^ARMAN MARIJA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
^ASAR HERMAN – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
^EBA[EK LUDVIK – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
^EBA[EK MARKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
^EBULJ FRANC – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
^EBULJ FRANC – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
^ERIN DU[AN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
^ESEN SILVA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
^OP BLA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
^RV KLEMEN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
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DEBELAK CIRIL – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
DEBELJAK MARIJA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
DIJAK BOGDAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
DIJAK NEJKA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
DOLAR IRENA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
DOLINAR ANTON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
DOLINAR CIRIL – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
DOV@AN MOJCA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
EGART BARBARA – TEHNI^NI SEKTOR
EMER[I^ FRANC – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ERZIN BERNARDA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
ERZNO@NIK PAVLE – TEHNI^NI SEKTOR
ER@EN VILJEM – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
FAJON ROBERT – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
FAJON STANE – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
FILIPI^ TOMA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
FIN@GAR EMILIJAN – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
FIN@GAR FRANC – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
FLEI[ER PETER – TEHNI^NI SEKTOR
FLORJAN^I^ JANEZ – TEHNI^NI SEKTOR
FOJKAR MARINKA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
FONDA BOJAN – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
GANTAR ZDENKA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
GARTNAR LI^AR UR[KA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
GOGALA DAVID – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
GOGALA JO@EF – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
GOLMAJER MARKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
GOLOB ANDRIJANA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
GOLOB LOJZE – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
GOLOB MATEJA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
GORENC JO@E – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
GR^AR JANEZ – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
GREGORI^ ZDENKA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
HAFNAR BLA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
HAFNAR FRANC – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
HAFNER ANDREJ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
HLEB^AR ANTON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
HLEBI^ SLAVKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
HORVAT BRANKO – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
HOSTNIK BORIS – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
HRAST BO[TJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
HRIBAR MOJCA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR

HUDOBIVNIK JANEZ – TEHNI^NI SEKTOR
HUDOBIVNIK MILENA – PE ZA UPRAVLJANJE

DIS. OMRE@JA
HUMAR PETER – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
JAMNIK MA[A – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
JAVORNIK ANTON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
JAVORNIK MARKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
JAZBEC MIRA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
JEKOVEC IRENA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
JELENC IVANKA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
JELOV^AN MOJCA – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
JENKO IZTOK – TEHNI^NI SEKTOR
JEREB BORUT – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
JEREB STANKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
JERELE MARJAN – TEHNI^NI SEKTOR
JER[E DANICA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
JO[T FRANC – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
JO[T ROBERT – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KALAN BOJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KASTELIC BOJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KAV^I^ ANDREJ – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
KAV^I^ MARJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KEMPERLE MATEV@ – PE ZA UPRAVLJANJE

DIS. OMRE@JA
KERN JAKA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KERN MIHAELA – TEHNI^NI SEKTOR
KERN STANISLAV – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KLE^ MANCA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
KLEMEN^I^ VILI – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KLINAR JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KLU@AR JANI – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KNIFIC TANJA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
KOBLAR MARKO – TEHNI^NI SEKTOR
KOCIPER IRENA – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
KO^ILA DANIJELA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
KOPA^ TI[LER BRIGITA – TEHNI^NI SEKTOR
KOPRIVNIKAR-[AVS JANA –

SPLO[NO-KADROVSKI SEKTOR
KORDE@ VINKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KOS ANTON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KOS MARKO – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
KO[NJEK EDVARD – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
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KO[UTA MILEVA – FINAN^NO-EKONOMSKI
SEKTOR

KOTNIK MATJA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KOTNIK NATA[A – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
KOVA^I^ MAGDALENA –

SPLO[NO-KADROVSKI SEKTOR
KOZINA ANDREJ – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
KRAGL ANDREJA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KRANJC VESNA – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
KREMSAR MOJCA – TEHNI^NI SEKTOR
KR@I[NIK SA[A – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
KUMP DRAGO – TEHNI^NI SEKTOR
LAVTAR PETER – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
LEBAN HELENA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
LEGAT BOGOSLAV – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
LEGAT TANJA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
LEVC UR[I^ JASNA – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
LINDEMAN MOJCA – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
LIPOV[EK MARJETA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
LUSKOVEC BOJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
MA^EK BOJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
MALEJ BO[TJAN – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
MALI MARKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
MALOVRH MARIJA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
MALOVRH MATJA@ – PE ZA UPRAVLJANJE

DIS. OMRE@JA
MARKI^ JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
MARKOVI^ BO[TJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO

EE
MARKUN METOD – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
MEGLI^ DRAGO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
MEKI[ JO@EF – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
MERMOLJA MOJCA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
MERVI^ BRANKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
MIKLAV^I^ MAJDA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
MO^NIK HELENA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
MO^NIK JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
MO^NIK SABINA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
MU[I^ BORIS – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
NADI@AR MATEJA – TEHNI^NI SEKTOR
NAGLI^ MARIJA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
NAGODE ALE[ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
NO^ ANTON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE

NO^ DAVORIN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
NO^ VEN^ESLAV – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
NOVAK DRAGO – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
NOVAK JO@EF – TEHNI^NI SEKTOR
NOV[AK KLEMEN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
OGRIN MARIJA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
OGRINC RUDOLF – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
OMAN VOJKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
OSREDKAR IRENA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
OVNI^EK DOMINIK – TEHNI^NI SEKTOR
OVSENIK BRANKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PAJER FRANC – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PAPLER BRANKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PAPLER DRAGO – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
PAVLI^ JANEZ – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
PER^I^ IRENA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
PERIC DAMJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PERKI^ MARJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PERNU[ DAMIJANA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
PETERNELJ PRIMO@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PETRIC MARJAN – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
PETRIC NINA – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
PETRI^ GLOBO^NIK DRAGICA –

FINAN^NO-EKONOMSKI SEKTOR
PFAJFAR JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PFAJFAR LEOPOLD – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PFAJFAR ROBERT – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PIBERNIK MIRA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PILAR SILVO – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
PIPP MILAN – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
PIR[ TOMA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PLEVAN^ SIMON – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
PODPE^AN JURIJ – TEHNI^NI SEKTOR
POGA^NIK ANDREJ – PE ZA UPRAVLJANJE

DIS. OMRE@JA
POGA^NIK JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
POGA^NIK [PELA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
POGA^NIK TOMA@ – PE ZA UPRAVLJANJE

DIS. OMRE@JA
POLAJNAR MARJAN – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
POLI^AR ANA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
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PORENTA MARJAN – POSLOVODSTVO D.D.
POSU[EN BLA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
POTO^NIK JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PRAPROTNIK JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PRA[NIKAR DAMJAN – PE ZA UPRAVLJANJE

DIS. OMRE@JA
PRE[EREN OTO – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
PRE[IREN PETER – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PRETNAR ANTON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
PRETNAR STANISLAVA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
PREVODNIK MARJAN – PE ZA UPRAVLJANJE

DIS. OMRE@JA
PRISTAVNIK MILAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
P[ENICA JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
P[ENICA OLGA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
PU[AR JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
RAHNE OTMAR – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
RAKOVEC JASNA – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
RAUCH CIRIL – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
RAVNIK FRANC – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
REJC MARKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
REMIC GABRIJELA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
RENKO SLAVKO – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
REPNIK MAJDA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
RESMAN FILIP – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
RESMAN IGOR – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
ROBLEK TOMA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ROKSANDI^ MAJDA –

FINAN^NO-EKONOMSKI SEKTOR
ROMIH DARJA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
ROPRET DARKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ROPRET JELKA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
ROPRET MATIJA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ROZMAN ALE[ – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
ROZMAN JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ROZMAN SRE^KO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
SABO ROZALIJA – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
SEMI^ STANISLAVA – PE ZA UPRAVLJANJE

DIS. OMRE@JA
SIRC FRANC – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
SITAR IVAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
SKUMAVC BORIS – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
SKUMAVC FRANC – PE ZA DISTRIBUCIJO EE

SMUKAVEC JANEZ – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.
OMRE@JA

SMUKAVEC JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
SODJA MATJA@ – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
SOKLI^ PRIMO@ – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
STARE ANTON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
STEVANOVI^ NIKOLAJ – PE ZA DISTRIBUCIJO

EE
SU[NIK EMIL – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
SU[NIK IDA – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
[EHOVI^ EMINA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
[IJANEC VINKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[ILAR EDVARD – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
[KODA DRAGO – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
[KRABAR RADO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[KULJ ZVONKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[MON IVAN – PE ZA DOBAVO ELEKTRI^NE

ENERGIJE
[ORO VIDA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
[TEFAN^I^ JO@ICA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[TEFE DRAGO – POSLOVODSTVO D.D.
[TERN GREGOR – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[TERN IZTOK – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[TIRN LESJAK MIRJANA –

FINAN^NO-EKONOMSKI SEKTOR
[TRUKELJ @ARKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[TULAR AGATA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
[TULAR IZTOK – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[TULAR MIRAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[UMI^ SLAVKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
[UNKAR ALOJZ – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
[U[TAR MOJCA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
[VAB MATJA@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
TAV^AR PRIMO@ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
TAV^AR ZVONKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
TEPINA MARJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
TI[LER BO[TJAN – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
TOLAR SIMON – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
TOMA@IN PETER – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
TRAMPU[ BO[TJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
TRATNIK BO[TJAN – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
TUMPI^ ROBERT – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
UDIR ZDRAVKO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
VERBI^ HELENA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
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VEVAR KARMEN – PE ZA DOBAVO
ELEKTRI^NE ENERGIJE

VIDIC JANEZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
VIDIC MARJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
VIDIC MATEJ – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
VIDIC VANJA – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
VOGELNIK BO[TJAN – PE ZA UPRAVLJANJE

DIS. OMRE@JA
VOJSKA BOGOMIL – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
VOL^I^ MIRO – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
VRHUNC TOMA@ – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
WEISSEISEN ALE[ – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
ZAGO@EN PETER – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
ZAJEC MIHA – TEHNI^NI SEKTOR
ZUPAN BOJAN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ZUPAN IDA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
ZUPAN KSENIJA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR

ZUPAN LEOPOLD – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ZUPAN MARIJA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
ZUPAN MILENA – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
ZUPANC ALOJZIJ – PE ZA UPRAVLJANJE DIS.

OMRE@JA
ZUPANC BENJAMIN – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ZUPANC KAREL – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ZUPANC SIMONA – FINAN^NO-EKONOMSKI

SEKTOR
ZUPAN^I^ RUDI – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
ZUPANEC KARMEN – SPLO[NO-KADROVSKI

SEKTOR
@EROVEC BO@IDAR – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
@MITEK JO@E – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
@NIDAR FRANC – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
@ONTAR GREGORIJ – PE ZA DOBAVO

ELEKTRI^NE ENERGIJE
@UMER ALOJZ – PE ZA DISTRIBUCIJO EE
@UMER MIHA – PE ZA DISTRIBUCIJO EE

ZAPOSLENI DELAVCI GORENJSKIH ELEKTRARN, d.o.o.

(podatki na dan 1. 7. 2003)

PRIIMEK IN IME – DELOVNA SREDINA
KO@ELJ DARKO – UPRAVA
BODLAJ HILDA – UPRAVA
^ARMAN MARKO – VZDR@EVANJE
^MIGO ROMAN – OBRATOVANJE
FLEGAR MARJAN – VZDR@EVANJE
GOLOB AVGUST – OBRATOVANJE
GORENC DU[AN – OBRATOVANJE
GRADI[AR JO@E – VZDR@EVANJE
JAN@EKOVI^ SLAVKO – VZDR@EVANJE
JAN@EKOVI^ VOJKO – VZDR@EVANJE
JEHART TOMA@ – VZDR@EVANJE
JEZER[EK MILAN – VZDR@EVANJE
KAV^I^ JURIJ – OBRATOVANJE
KORO[EC MARTIN – VZDR@EVANJE
KRALJ LUDVIK – VZDR@EVANJE
KRAMAR MATIJA – OBRATOVANJE

MANDELJC ANDREJ – OBRATOVANJE
MARKELJ ALOJZ – OBRATOVANJE
OMERBA[I^ SANADIN – OBRATOVANJE
PETERNEL SIMON – OBRATOVANJE
PINTAR IVAN – OBRATOVANJE
RAKOVEC JANEZ – OBRATOVANJE
RUPAR NIKOLAJ – VZDR@EVANJE
SAVIN[EK VLADIMIR – OBRATOVANJE
SODJA FRANC – OBRATOVANJE
[VAB VINCENC – OBRATOVANJE
TI^AR FRANC – OBRATOVANJE
TREVEN ANTON – VZDR@EVANJE
ZUPAN BOJAN – OBRATOVANJE
@ILAVEC ANTON ml. – VZDR@EVANJE
FLEGAR MIHA – VZDR@EVANJE
BASEJ JANEZ – VZDR@EVANJE
GRA[I^ ROBERT – VZDR@EVANJE
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UPOKOJENCI ELEKTRA GORENJSKA

(podatki na dan 1. 7. 2003)

AHA^I^ JO@E
AJDOVEC FRANC
ALJAN^I^ ANTON st.
ANKELE ALOJZ
ARTA^ IVAN
AVSENIK MAGDALENA
AVSENIK VIKTORIJA
BABI^ MARIJA
BAJ@ELJ MILENA
BALANTI^ BERNARD
BASEJ IVAN
BENEDIK ALOJZ
BENEDIK LJUBICA
BENIGAR SRE^KO
BERCE FRANC
BERGANT ANDREJ
BERGANT FRANCKA
BERNIK VALENTIN
BE[TER FRANCKA
BE@AN MARJANA
BIRK JUSTA
BLENKU[ IVKO
BOLKA ANTON
BONCELJ IVAN
BRI[NIK ANA
CERAR DANICA
CERKOVNIK MARIJA
CVEK FRANC
^EBA[EK LJUDMILA
^ERNIGOJ IVA
^ESEN LUDVIK
DE@ELAK ANA
DOBL[EK HEDVIKA
DOBRAVEC STANE
DOLINAR FRANC
DOLINAR MARTIN
DOL@AN PAVLA
EGART PAVLA
ERZIN GABRIJELA
ER@EN ANDREJ
FAJFAR ANGELCA
FIN@GAR FRANA
FRANKO MARIJA
FRANKO [TEFAN
GABER OTO
GANTAR JANEZ
GA[PERI^ ALBIN
GA[PERI^ LUDVIKA
GA[PERLIN FRANC
GA[PER[I^ JANEZ

GAZVODA MATEV@
GRANDOVEC FRANC
GRA[I^ MARIJA
GRILC RADIGUNDA
HAN@I^ MARIJA
HITER ANA
HLADNIK JO@E
HLEBANJA JO@E
HLEB^AR MARIJA
HODNIK ANDREJ
ISTENI^ BRANKO
ISTENI^ DRAGO
JAMNIK TOMA@
JAN^AR IRENA
JAUH FRANC
JELENC PETER
JENKO MARJAN
JENKO ZOFIJA
JERALA KAREL
JERALA MARTA
JO[T ALOJZ
JO[T IVAN
KANKELJ JO@E
KATRA[NIK JANKO
KENDA MATIJA
KLEMENC VINKO
KLEMEN^I^ FRANC
KLINAR MAKS
KODER ANA
KOKALJ JURIJ
KONC JO@E
KORBAR STANISLAV
KORO[EC FRANC
KO[AN MIRKO
KO[IR PETER
KO[NIK MIRKO
KO[NJEK IVAN
KOVA^ CECILIJA
KOVA^ FRANC
KOZELJ ANTON
KOZELJ FRANC
KOZJEK MARIJA
KO@ELJ JO@E
KREVSEL ERIKA
KRI[ELJ MIHA
KR@I[NIK FRANC
KR@I[NIK FRANCKA
LEBEN JANEZ
LENART JO@E
LOGAR EMA

LOTRI^ TEREZIJA
LU@NIK BOGDAN
LU@NIK JO@EF
MARINI^ JAKOB
MARN TEREZIJA
MARTIN^I^ JO@E
MATI^ EGIDIJ
MERLAK MARIJA
MERVI^ IGOR
MERVI^ JO@ICA
ME@EK VINKO
MIKLAV^I^ ANA
MIKLAV^I^ FRANC
MIKLAV^I^ JO@E
MOHORI^ FRANCKA
MOHORI^ RAFAEL
NADI@AR MARIJA
NADI@AR MATIJA
NAGODE ALE[ st.
NO^ SLAVKO
NO^ STANISLAV
NOVAK ALBIN
NOVAK FRAN^I[KA
NOVAK MILAN
NOVAK VINKO
NOV[AK MARIJA
OBLAK JO@E
OLETI^ FRANJO
OMAN BO@IDAR
PAPLER MARIJAN
PAPLER MIRKO
PAVLIN MILAN
PEKOLJ JANEZ
PERKI^ FRANC
PERNU[ JANEZ
PERNU[ JANEZ
PEZDIRC MARIJA
PFAJFAR JANEZ st.
PILAR ANGELCA
PINTAR ANKA
PIRC ANTON
PODJED FRANC
PODJED LUDVIK
POLAJNAR ANA
POSPEH ANA MARIJA
POSPEH VINCENC
POTO^NIK PAVEL
POZNI^ AVGUST
PRAVST SLAVKO
PREVC JANKO
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PRE@ELJ DARINKA
PRIMO@I^ MAJDA
PRISTAVEC JANKO
P[ENICA FRANC
RAKOVEC IVO
RAMU[ BRANKO
RANT FRANC
RAZINGER SIMON
RAZPET ANA
RESMAN FILIP st.
RIBNIKAR ANTON
ROBLEK JAKOB
ROGELJ JANEZ
ROM[EK ANTON
ROPRET ANDREJ
ROZMAN ANA
ROZMAN JO@E
RUDE@ DRAGO
RUPNIK SABINA
RUS MARIJA
SAJOVIC ANA
SEKNE MARIJA
SKUBER MIHAEL
SLAMNIK MARICA
SMREKAR JO@E
SODJA JO@E

SOR^AN STANISLAV
SOR[EK FRANC
STANONIK ZDENKA
STARMAN MILAN
STRANJAN^EVI^ MILOSAV
STRGAR JANEZ
STRGAR VALENTIN
STROJ FRANC
SVETINA EVA
SVETINA MATEV@
[ETINA JANEZ
[ILER MARIJA
[IMNIC FRANC
[KOFIC OLGA
[MAJDEK ALBERT
[MID ANTON
[TEBE MARKO
[TEMPIHAR ALOJZ
[UBIC ANTON
[UNKAR FRANC
TEHOVNIK FRANC
TEPINA DANICA
TOMA@I^ ANICA
TOMA@IN JANEZ
TOPOR[ FRANC
TRP^EVA MARIJA

TRPLAN JO@E
TURK JO@E
URBIHA IGNAC
URH JERNEJ
VALANT JO@E
VERBI^ MILAN
VERBI^ OLGA
VIDIC ALOJZ
VIDIC ANDREJ
VIDIC ANTON
VIDIC ANTONIJA
VI[NAR MARIJA
VOGELNIK JANEZ
VOZEL IGOR
VRHOVNIK ANTON
ZALO@NIK ALOJZ
ZEBEC [TEFAN
ZUPAN ANGELA
ZUPAN DARKO
ZUPAN ZOFIJA
ZUPANC FRANC
ZUPIN PETER II. –KRANJ
@AGAR JO@E
@AVBI EDVARD
@ILAVEC ANTON st.
@ITNIK [TEFKA
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NEKDANJI ZAPOSLENI ELEKTRA GORENJSKA
(podatki po evidenci od leta 1980 dalje, na dan 1. 7. 2003)

AHA^I^ ANDREJ
ANTOLI^ BOJANA
ARH IGOR
ARH JO@E
ARH MARIJA
AVBELJ IZTOK
AVSENEK POLONA
A@BE JANEZ
BARI^ BRANKO
BA[ MAJA
BENEDIK ALOJZ st.
BERGANT TOMA@
BERNIK IVAN
BERTONCELJ ANITA
BERTONCELJ IVAN
BERTONCELJ JANEZ
BIZJAK IGOR
BLA@I^ JANEZ
BLA@I^ JO@EF
BRATINA BOGDAN
BREZAR BARBARA
BREZNI^AR MARIJO
BREZOVNIK STANISLAV
BURGER MATJA@
CERKOVNIK DRAGO
CHVATAL DRAGO
CUZNAR VILI
CVETEK JANEZ
^ADE@ JO@E
^AHUK ZOLTAN
^EBA[EK JANEZ
^EBULJ PAVEL
^EMA@AR MILAN
^ESEN ANTON
^OP ALOJZIJ
^OP ANTON
^RNILEC JASNA
^ULUM IGOR
DERLINK MIROSLAV
DOBRAVEC ZDRAVKO
DOLENC JANEZ
DOLENC KAZIMIR
DOLINAR ANTON st.
DOLINAR DU[AN
DOLINAR MARIJA
DOL@AN ANTON
DRAKSLER JANEZ
DRAKSLER MITJA
DUHANI^ MILAN
FAJFAR FERDINAND
FLEISCHMAN ANTON
GANTAR BRANKO
GA[PERIN JO@E
GA[PERLIN FRANCI
GERKMAN ANTON

GERKMAN PRIMO@
GLOBO^NIK JELKA
GOGALA BOJAN
GOLOB ALOJZ
GORJANC VESNA
GRA[I^ IVAN
GR^AR BOGOMIR
GRIM[I^AR SA[O
GROS MARTA-MAKSA
HAFNAR ZDENKO
HODNIK ANTON
HOSTAR ANTON
ISKRA VIDA
JAGODIC FRANC
JAGODIC MILAN
JALEN DAMJAN
JAMNIK FRANC
JELAR JO@E
JELER BERNARDA
JENKO JANEZ
JENKO JO@E
JERMAN EDVARD
JERNEJ^I^ IRENA
JESENOVEC LJUDMILA
JORDAN JANEZ
KAVAR TON^EK
KAV^I^ BARBARA
KELER TANJA
KOCIJAN^I^ DU[AN
KOCIJAN^I^ ZDRAVKO
KOKELJ VINKO
KOLI^ BRANKO
KOLMAN STOJANKA
KONKOLI^ IGOR
KONKOLI^ JANEZ
KOPA^ ROBERT
KOPJAR PAVLA
KORBAR STANISLAVA
KORO[EC ALOJZ
KOS BARBARA
KOSELJ ZVONKO
KOSMA^ VLADIMIR
KOSOVI^ MIRA
KO[IR BORIS
KO[IR MILO[
KOZELJ SIMON
KRAMAR MATIJA ml.
KRA[EVEC IGOR
KREM@AR TOMO
KRENNER MARKO
KRISTAN SA[A
KRI@AJ JUSTINA
KRMELJ ANA
KRMELJ JO@E
KR@I[NIK SEBASTIJAN

KUCLER FRANC
KUN^I^ JO@EF
LAKOTA MILO[
LAKOTA MIROSLAV
LAVTAR TOMA@
LAZAR LEON
LEBEN NIKOLAJ
LENARDI^ URBAN
LESI^NIK FRANC
LIKAR MAJA
LO^NI[KAR VLADIMIR
LONCNAR JO@E
LOTRI^ FRANC
LU@NIK BRANKO
MARKOVI^ TOMA@
MEGLI^ STANISLAV
MEKI[ JO@E st.
ME@EK SLAVKO
MIHEL^I^ ANDREJ
MIKAC IVAN
MIKEK JO@E
MIKELJ JO@E
MIKLAV^I^ FRANCI
MIKLAV^I^ JANEZ
MIKLAV^I^ VITO
MO^NIK IVAN
MODIC GREGOR
MOHORI^ ADOLF
MRAK EDVARD
MURI^ SLAVKO
NAGLI^ IGNAC
NOV[AK ZMAGO
OGRIN ALE[
OMAN RUDOLF
OSREDKAR PETER
OVEN MILENA
PAGON JANKO
PAGON JO@E
PANDOL JURE
PAPLER JO@E
PAPLER LEON
PAULI^ MARTIN
PAVLOV^I^ BLANKA
PAV[EK ANDREJ
PER^I^ ANDREJ
PERHAVEC STANISLAV
PERHAVEC TOMISLAV
PERI^ IGOR
PERKI^ ANDREJ
PESJAK MARIJA
PETEK JO@E
PETERLIN HELENA
PEVC GORAZD
PINTAR JANEZ
PINTAR MARJETA
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PIPAN JERNEJ
PIR[ FRANC
PI@ORN KONRAD
PI@ORN KONRAD st.
PLESNI^AR IRENA
PODBOR[EK JANKO
POGA^NIK ANTON
POGA^NIK JO@E
POTO^NIK ANA
POTO^NIK ANTON
POTO^NIK ANTON
POTO^NIK IGOR
POTO^NIK MARJAN
POTO^NIK RUDOLF
PRAPROTNIK MARIJA
PRAPROTNIK MARIO
PRAVST [PELA
PREMROU VLADIMIR
PREMRU FRANC
PRE[ERN MAJDA
PRIMC TOMA@
PRIMEC VLADIMIR
PRISTAVEC DARINKA
PROHART DU[AN
PROSEN FRANC
PUSTOVRH FRANC
RANT JANEZ
REBOLJ ALOJZ
REMIC MARKO
REPOV@ [PELA
RESNIK VERONIKA
RIHTAR[I^ JANEZ
ROBAS MARIJA

ROZMAN IVANA
RO@I^ JANA
SADAR VESNA
SAJEVIC BORUT
SAJOVIC SLAVICA
SITAR SANDI
SKVAR^A IGOR
SMOLEJ DRAGO
SMUKAVEC ANDREJ
SMUKAVEC JO@E
SODJA LJUDMILA
SOKLI^ KARINKA
STANEK DAMJAN
STANONIK ALBIN
STRES ANA
SURJAN BLA@ENKA
[ANCA JURIJ
[AVS VIKTOR
[EMROV VLADIMIR
[ENK RAJKO
[INK JAKOB
[KANTAR MILAN
[KANTAR MIROSLAV
[KODA DARKO
[KODA ZDENKA
[KUFCA TOMA@
[LIBAR DRAGO
[LIBAR DRAGO ml.
[MON IVO
[OLAR JANEZ
[TANCER MARIJA
[TEFELIN TILEN
[TER ALBIN

[TROS JANEZ
[UBELJ BOGOMIR st.
[VEGELJ JANEZ
TAV^AR FRANC
TEPINA ELIZABETA
TEPINA JANEZ
THALER ALE[
UDIR HELENA
VALJAVEC ZDENKA
VAVPI^ IVANA
VERNER ANTON
VIDIC ALOJZ
VIDIC JANEZ
VIDMAR IGNAC
VIDMAR STANISLAVA
VIDU^ LUCIJAN
VI[NAR MARJAN
VOVK MARJAN
VOZEL MILE
VRBEK STANISLAV
VRE^EK CECILIJA
VRE^EK UR[KA
VRHOVNIK BRANKO
VRHUNC ANTON
ZALOKAR VINKO
ZAPLOTNIK ANTON
ZAPLOTNIK STANKO
ZEMLJI^ ZDRAVKO
ZEVNIK IVAN
ZGAGA JANEZ
ZUPAN^I^ BRANISLAVA
ZUPIN PETER I.
@UN ALOJZ
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Zahvala

[tirideset let

[tirideset let v ve~nosti narave je kratka doba.
[tirideset let v `ivljenju ~loveka je srednja, zrela doba.
[tirideset let v razvoju dru`be je dolga doba.
[tirideset let delovne dobe je polna doba.

[tirideset let elektroenergetskega napredka v stoletnem obdobju je pomemben ~as.
[tirideset let tehnolo{kega razvoja je ~as sprememb in prilagajanj.
[tirideset let rasti podjetja je raznolik, bogat in ustvarjalen ~as.
[tirideset let dela generacije je aktivni delovni ~as.

Hvala podjetju, ki je zagotavljalo delo in kruh generacijam od prednikov do sodobnikov.
Hvala sodelavcem, ki ste vztrajali na {tiridesetletni delovni poti z zanosom, trudom in zgledom.
Hvala soustvarjalcem, ki so mi omogo~ili, mi pomagali in me spodbujali pri nastajanju knjige.
Hvala vam sopotniki za zaupanje na nadaljnji poti novih idej in izzivov.

Drago Papler
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O avtorju

Drago Papler

Drago Papler, rojen 3. julija 1960 v Kranju, je in`enir elektroenergetike,
absolvent Visoke poslovno tehni{ke {ole Politehnika, publicist, avtor tiso-
~erih ~lankov, avtor fotografskih razstav, kronist in urednik.

Po poklicu in`enir elektroenergetike, zaposlen v Elektru Gorenjska d.d.,
Kranj, se je 20 let ukvarjal s pripravo dela in tehni~no komercialo v
oddelku za investicije Poslovne enote Kranj; z novo reorganizacijo in
odpiranjem trga z elektri~no energijo pa je pre{el v Poslovno enoto za
dobavo elektri~ne energije, kjer mu je marketing in prodaja elektri~ne
energije upravi~enim odjemalcem nov izziv.

Drago Papler je medijski ~lovek, sopotnik dogodkov. Objavil je vrsto
~asopisnih ~lankov, fotoreporta`, radijskih intervjujev in televizijskih
oddaj, v katerih so izra`eni utrinki ~asa in razmi{ljanj. So nepozabna ~etrt-
stoletna sre~anja z zanimivimi znanimi in neznanimi obrazi, tudi tistimi,
ki jih ni ve~ med nami.

Dokumentarna reporterska fotografija mu je bila dopolnitev informacije ter
obvezna spremljevalka aktualnih in zanimivih dogodkov. Ob tem pa je v
objektiv ujel tudi izpovedne motive `ivljenjskih sopotij, ki so ga privla~ila
kot magnet. Cikluse fotografij Impresije sopotij, Smaragdi sopotij, Soseske
sopotij, Svetloba sopotij, Papresije sopotij in Elpresije sopotij je obogatil {e
s kolekcijo stvaritev in jih povezal v razstavo Lu~ – svetloba – energija.
Fotografije odsevajo 25-letno avtorjevo ustvarjalnost, ki se sprva zrcali
skozi realisti~ne ~rno-bele motive osemdesetih let do barvnih devetdesetih
let, kjer se prepletajo naravne lepote in energetika. V sebi prepleta no-
tranje nevidne elementarne sile – »elektron~ke«, ki mu dajejo nenehen
izziv in polet med energetiko in publicistiko, med stroko in umetnostjo,
med poklicem in ljubeznijo.

Njegova ljubezen do vsega lepega se prepleta v fotografijah, video-
projektih, ~lankih, dalj{ih feljtonskih zapisih, publikacijah in knjigah. Ob
turizmu, kulturi in elektroenergetiki je veliko pozornost posve~al
glasbenim temam, svoje ljudske korenine pa je za~util v doma~i glasbi. O
elektroenergetiki je napisal ve~ tiso~ ~lankov, reporta`, portretov,
biografij. V zadnjem obdobju se posve~a poglobljenemu zgodovinskemu
raziskovanju elektrifikacije Slovenije.

201

40 let



Knjige in publikacije: [tirideset let Avsenikov – {tirideset let hitov (Heli-
don, 1993), Kri{kih 50 planinskih let (Planinsko dru{tvo Kri`e, 1999),
Impresije sopotij (samozalo`ba, 1999), Svetloba sopotij (Ob~ina Radov-
ljica, 1999), Primerjalna analiza dveh tipov nizkonapetostnih razdelilnih
omre`ij – elektrifikacija naselja Zbiljski gaj (diplomsko delo, 2000), Hidro-
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Gorenjska, prva izdaja: september 2003, ponatis: november 2003).

202

40 let



Viri

1. Arhiv Republike Slovenije, fond: Tehni~ni oddelek Kraljeva banska
uprava Dravske banovine

2. Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota za Gorenjsko, Kranj

3. Arhiv Narodne in univerzitetne knji`nice Ljubljana

4. Arhiv [tudijske knji`nice Kranj

5. Dokumentcija podjetja Elektro Gorenjska, d.d.

6. Spominski zbornik Slovenije ob 20-letnici Kraljevine Jugoslavije,
Ljubljana, 1939

7. Razvoj elektrifikacije Slovenije do leta 1945, izdalo Elektrogospo-
darstvo Slovenije, zalo`ila Tehni{ka zalo`ba Slovenije, Ljubljana,
1976

8. Razvoj elektroenergetike Slovenije 1945 – 1980, izdala Zdru`ena
elektrogospodarska podjetja Slovenije, zalo`ila Tehni{ka zalo`ba Slo-
venije, Ljubljana, 1982

9. Kranjski zbornik 1970, Ob~ina Kranj, 1970

10. Elektro Gorenjska 1990 – 2000; kronolo{ki almanah razvoja Elektra
Gorenjska; pripravil Drago Papler in drugi avtorji, Elektro Gorenjska,
Kranj, 2001, Narodna in univeritetna knji`nica Ljubljana, Katalo{ki
zapis o publikaciji – CIP 115536368

11. Elektrotehni{ki vestnik, Ljubljana, 1931 – 1946

12. Glasilo delavcev slovenskega elektrogospodarstva »Elektrogospodar-
stvo«, »Elgo«, »Na{ stik«, Elektro Slovenija, Ljubljana, 1960 – 2003

13. Tovari{, Ljubljana, 1948 – 1953

14. Gorenjski glas, Kranj, 1980 – 2003

15. Delo, Ljubljana, 1980 – 2003

16. Dnevnik, Ljubljana, 1980 – 2003

17. Nedeljski dnevnik, Ljubljana, 1980 – 2003

18. Slovenske novice, Ljubljana, 1980 – 2003

19. Ve~er, Maribor, 1980 – 2003

20. Fotografsko gradivo: Drago Papler, arhiv podjetja Elektro Gorenjska

203

40 let



21. Bibliografija ~lankov v izboru Narodne in univerzitetne knji`nice
Ljubljana in [tudijske knji`nice Kranj, Elektro Gorenjska: 1990 –
2000, uredil Drago Papler, Elektro Gorenjska, Kranj, 2003, Narodna
in univerzitetna knji`nica Ljubljana, Katalo{ki zapis o publikaciji –
CIP 115546368

22. Bibliografija ~lankov Draga Paplerja o elektroenergetskem sistemu v
obdobju 1980 – 2003, DPapler'S, Kranj 2003, Narodna in univerzitet-
na knji`nica Ljubljana, Katalo{ki zapis o publikaciji – CIP 125750016

23. Bibliografija Elektro Gorenjska: 2000 – 2003: Od novih tehnologij do
certifikata kakovosti ISO 9001, uredil Drago Papler, Elektro Gorenjska,
Kranj, 2003, Narodna in univerzitetna knji`nica Ljubljana, Katalo{ki
zapis o publikaciji – CIP 125466880

204

40 let



Kazalo

Ob ponatisu knjige

Elektroenergetika skozi ~as . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Knjigi na pot

^ar elektrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Beseda ob jubilejih

^as velikih tehnolo{kih prelomnic . . . . . . . . . . . 7

Stoletni organizacijski razvoj je bil temelj za nastanek distribucijskih podjetij

Od elektrarn ... do obratov DES . . . . . . . . . . . . . 9

Petdeset let samostojnih distribucijskih podjetij

Podjetji Elektro-Kranj in Elektro-@irovnica v slu`bi
ljudstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

[tirideset let zdru`itve gorenjske elektrodistribucije

Elektro Kranj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Delovna organizacija

Elektro Gorenjska, n.sub.o. . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Javno podjetje

Elektro Gorenjska, p.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Delni{ka dru`ba

Elektro Gorenjska, d.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Predsednik uprave Elektra Gorenjska, d.d. od 1. 10. 2003

Jo`e Knavs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

^lan uprave Elektra Gorenjska, d.d. od 1. 10. 2003

mag. Andrej [u{ter{i~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

205

40 let



Vodstvo Elektra Gorenjska

Direktorji podjetij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Dvo~lanska uprava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Delavci s posebnimi pooblastili . . . . . . . . . . . . . . 133

Osebnosti, ki so zaznamovale podobo gorenjske elektrodistribucije

Od Draga Chvatala do Draga [tefeta . . . . . . . . . . 137
Drago Chvatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Jo`e Be{ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Viktor Poga~ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Igor Mervi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Mile Vozel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Milan Kri`nar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Bogomir Gr~ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
mag. Drago [tefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Pozornost in zahvala organizacij za strokovno in dru`beno delo

Priznanja Elektru Gorenjska . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Pohvaljeno sodelovanje z organizacijami in podjetji

Elektro Gorenjska je podelil priznanja . . . . . . . . . 185

Nagrajeni posamezniki za osebne dose`ke

Strokovna priznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Dr`avna priznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Priznanja podjetja Elektra Gorenjska . . . . . . . . . . 189

Pustili so sledi ...

Zaposleni delavci Elektra Gorenjska, d.d. . . . . . . 191
Zaposleni delavci Gorenjskih elektrarn, d.o.o. . . . 195
Upokojenci Elektra Gorenjska . . . . . . . . . . . . . . . 196
Nekdanji zaposleni Elektra Gorenjska . . . . . . . . . 198

Zahvala

[tirideset let. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

O avtorju

Drago Papler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Viri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

206

40 let



Elektroenergetika skozi ~as
40 LET ELEKTRA GORENJSKA 1963 – 2003

na stoletnih elektrifikacijskih temeljih predhodnikov
in ustvarjalnosti sodobnikov, 2. dopolnjena izdaja

Avtor
Drago Papler

Lektoriranje
Euro Prevajalska Agencija d.o.o., Maribor

Oblikovanje in prelom
Miro Pe~ar

Oblikovanje naslovnice
Martin Bricelj / CodeSign

Izdal in zalo`il
Elektro Gorenjska,

javno podjetje za distribucijo elektri~ne energije, d.d.
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3a

Za zalo`nika
Jo`e Knavs

mag. Andrej [u{ter{i~

Tisk
Tiskarna Littera picta, d.o.o., Ljubljana

Naklada
1000 izvodov

207

40 let


