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Elektro Gorenjska smo ljudje
Spoštovani.

Petdeset let je za podjetje Elektro Gorenjska velik dosežek, ki ga moramo spoštovati in ceniti. V času krize in slabih

novic smo lahko ponosni na svoje uspehe in uspešno delovanje podjetja. 

V vseh obdobjih delovanja je podjetje gradilo na bogatem znanju, predvsem pa na izkušnjah zaposlenih, ki jih

je kot dodano vrednost vgrajevalo v osvajanje novih dosežkov in spoznanj na področju energetike. Tesno pre-

pletanje izkušenj in novih znanj je omogočalo učinkovito odzivanje na konkretne potrebe, ki sta jih narekovala

okolje in sama tehnologija. 

Ključni cilj tovrstnega delovanja v vseh časovnih obdobjih je bil in je s pomočjo strokovnega dela in lastnih kapacitet

omogočiti zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo. Metode dela in prav tako tehnike so se z leti močno

spreminjale, končni cilj pa je bil vedno isti, in sicer uporabnikom čim hitreje zagotoviti ustrezno oskrbo z elektriko.

V jubilejnem letu bomo izvedli kar nekaj dogodkov, s katerimi bomo proslavili omenjeni dosežek. Začetek aktivnosti

smo nakazali s tradicionalnim dnevom podjetja, nadaljujemo pa s posebno prilogo ob 50-letnici, ki bo izhajala v

sklopu Elga skozi celotno jubilejno leto. V njej bomo poskusili čim bolje predstaviti doseženih 50 let, veliko rubrik bo

osredotočenih na zaposlene in na sedanjost. 

Elektro Gorenjska smo ljudje - tega se zavedamo in zato želimo jubilejno leto izkoristiti za okrepitev vezi med vsemi

zaposlenimi in krepitev zavedanja, da smo sami prvi in najpomembnejši ambasadorji podjetja. 

Ob jubileju bi se rad zahvalil vsem zaposlenim, tako nekdanjim kot sedanjim, za vašo zavzetost, pozitivno energijo,

trud, predvsem pa za dosežene rezultate na vseh področjih delovanja. Skupina Elektro Gorenjska v svoji skrbi za

zaposlene intenzivno ustvarja optimalne delovne pogoje, saj se zavedamo, da smo za uspešno delovanje podjetja

v današnjih turbulentnih časih zaslužni vsi skupaj. Seveda ob tej priložnosti ne smemo pozabiti tudi na ostale

deležnike podjetja, od naših poslovnih partnerjev do medijev, delničarjev, posluha okolja, v katerem delujemo, in

drugih vplivnih javnosti - le skupno delovanje je lahko obrodilo uspehe, ki si jih želimo tudi za naprej. 

Pred nami so novi izzivi in pomembno je, kako bomo svoje poslanstvo prihodnjim generacijam predali naprej.

Nadaljnjim izzivom bomo lahko kos le s predanim delom, z razvojno usmerjenostjo in s skupinskim delovanjem. S

posebno energijo in ponosom lahko vsi zaposleni izjemno vplivamo na predstavljanje podjetja splošni javnosti in

gradimo uspešno zgodbo še naprej.

Predsednik uprave

mag. Bojan Luskovec
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Napisati morate osebno čestitko Elektru Gorenjska

ob 50-letnici. Kaj bi napisali v čestitki?

Vse najboljše, Elektro Gorenjska! Doseženih 50 let je lep,

spoštljiv dosežek, ki ga moramo spoštovati in obču-

dovati. Ob tvojem jubileju želim, da ostaneš še naprej

močno in družbeno odgovorno podjetje, ki s svojimi

dejanji vpliva na lokalno okolje in ustvarja odlične rezul-

tate na vseh nivojih poslovanja.

V podjetju ste zaposleni že 38 let, torej ste priso-

stvovali velikemu delu zgodovine podjetja. Kako bi

opisali oziroma povzeli vsa ta leta v podjetju?

V družbi Elektro Gorenjska sem začel kot elektrotehnik, v

vseh letih pa opravljal številne naloge na različnih

delovnih mestih. Tudi sam sem rasel in se razvijal skupaj

s podjetjem, tako da čutim izjemno pripadnost podjetju,

ki mi je ogromno nudilo v teh številnih letih - znanje,

odličen kolektiv, optimalne delovne pogoje in možnost

napredovanja ter stalnega nadgrajevanja znanj in pri-

dobivanja izkušenj.

Kaj je za vas največji uspeh podjetja Elektro

Gorenjska?

Elektro Gorenjska smo ljudje. Največji uspeh podjetja so

zato zame zadovoljni zaposleni, ki čutijo pripadnost pod-

jetju in skupaj z njim ustvarjajo pozitivno okolje ter raste-

jo. Kot najmanjši elektrodistributer v Sloveniji s stabilnim

poslovnim modelom, skrbjo za omrežje, z uvajanjem ino-

vativnih in naprednih tehnoloških rešitev ohranjamo

tržni delež, dosegamo dobre poslovne rezultate in

dosegamo poslovno odličnost. Vsekakor je največji

uspeh, da podjetje že 50 let lahko zagotavlja zanesljivo

in kakovostno oskrbo z električno energijo trenutno okoli

87.000 odjemalcem na področju Gorenjske. 

Intervju
Kateri so bili ključni izzivi dejavnosti energetike

včasih in kateri so izzivi danes?

Današnje področje elektrodistribucije prinaša številne

novosti in izzive, dejavnost energetike je pač pestro in

zanimivo področje, polno izzivov. Ključni izzivi energetike

danes so odprtje električnega trga, organiziranost dis-

tribucije električne energije, neprimerna omrežninska

politika in posledično nezadostno vlaganje v razvoj

omrežja, usmerjenost v okoljsko trajnost, obnovljive vire

energije, varčno rabo električne energije itd.

V preteklosti, pred nekaj desetletji, je podjetje širilo elek-

trično omrežje v kraje, kjer elektrike mogoče še sploh ni

bilo ali pa je niso imeli dovolj zaradi razvoja krajev in

posameznih domačij. Množila in večala so se tudi ener-

getska vozlišča, zadnjih dvajset let pa se je intenzivno

vlagalo v avtomatizacijo omrežja.

Kaj pa primerjava na drugih področjih, kot so sode-

lovanje z lokalnim okoljem, družbena odgovornost,

motivacija zaposlenih?

Vsekakor so omenjena področja danes bolj izpostavlje-

na kot v preteklosti. Skupina Elektro Gorenjska ima

danes jasno zastavljene cilje v okviru trajnostnega

razvoja, širšega družbenega okolja in lokalnega okolja, v

katerem družba deluje. Zavedamo se, da moramo pri-

hodnjim generacijam omogočiti kakovostno prihodnost.

Skrb za zaposlene je ena izmed ključnih aktivnosti, ki jih

izvajamo z namenom imeti zadovoljne zaposlene, ki ust-

varjajo uspešno podjetje. V delovanju vseh družb v

Skupini si nenehno prizadevamo zmanjševati vplive naše

dejavnosti na okolje in odgovorno ravnanje z okoljem je

sestavni del korporativne odgovornosti Skupine. Poleg

tega družbeno odgovornost izkazujemo z aktivnim

Vsekakor 
je največji uspeh, 
da podjetje že 50 let 
zagotavlja zanesljivo in
kakovostno oskrbo 
z električno energijo 
trenutno okoli 87.000 
odjemalcem na 
področju Gorenjske.

Intervju s predsednikom uprave 
Elektra Gorenjska 
mag. Bojanom Luskovcem

▲
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vključevanjem v različne aktivnosti na športnem, izo-

braževalnem in kulturnem področju, zlasti na območju

Gorenjske. 

Kaj je po vašem ključno za uspeh podjetja v teh

turbulentnih časih? 

Pravijo, da je kriza lahko tudi priložnost, zato menim, da

je potrebno vsako krizo in izziv sprejeti, se čim bolj od-

zvati in preučiti to, kar nam kriza prinaša. Brez spre-

memb ni razvoja in napredka. Izjemno me veseli, da v

podjetju prepoznavamo vrednote, kot so etično in

pošteno poslovanje, spoštovanje temeljnih človekovih

Intervju
pravic, varovanje zaposlenih pri delu, odgovorno rav-

nanje z okoljem, odprto in dvosmerno komuniciranje ter

razvijanje in spodbujanje potencialov zaposlenih. Ravno

omenjeno ustvarja optimalne delovne pogoje, ki skupaj s

trajnostno politiko investiranja v elektrodistribucijsko

omrežje, s certificiranjem različnih standardov ter z

razvojem poslovne odličnosti ustvarjajo uspešno zgodbo

podjetja, v središču katere je vedno naš odjemalec.

Drago Papler

Intervju z dolgoletnim direktorjem Elektra
Gorenjska mag. Dragom Štefetom

Elektro Gorenjska praznuje 50 let delovanja in bili ste

sopotnik družbe. Kaj ji želite ob jubileju?

50 let je dovolj dolga doba, da lahko mirno ugotovimo

velike uspehe, ki jih je to distribucijsko podjetje skupaj s

sodelavci doseglo na energetskem področju. Vsem mlaj-

šim sodelavcem bi želel, da dočakajo tudi 100-letnico

firme in da ob stoletnici ugotovijo enake ali boljše

poslovne in razvojne rezultate. Bili smo prepoznavno

družbeno podjetje in v zavesti naših odjemalcev naj pod-

jetje tudi v bodoče razvija take odnose, da se bodo odje-

malci kljub konkurenci čutili privrženi podjetju Elektro

Gorenjska. 

V podjetju ste bili zaposleni 45 let, od tega 24 let kot

direktor skupnega podjetja in s svojim vodenjem ste

zaznamovali pomembne prelomnice. Kako gledate

na to obdobje?

Delovno pot sem začel v takratni Elektrarni Sava, ki jo je

vodil zelo izkušeni in prodorni direktor Drago Chvatal.

Naučil nas je dovolj pedantnosti in stalnega razmišljan-

ja o tehnološkem razvoju. Njegov pečat smo vsi mladi

tehniki vseskozi nosili kot obvezo, da mora biti podjetje

vseskozi na vrhuncu možnega tehnološkega razvoja.

Delo v projektivi in vodenje projektivnega biroja je zaz-

namoval takrat izjemno hiter družbeni razvoj, ko so se

letne stopnje povečane prodaje električne energije

gibale med 10 in 13 %. Da, med 10 in 13 %. Zelo težko

smo sledili tem zahtevam s svojo investicijsko izgradnjo.

V tistem času smo prvi v Sloveniji zgradili tudi center

vodenja, najprej s skromnimi začetki, kasneje pa smo ga

vseskozi nadgrajevali v vrhunski tehnologiji. Omogočal

nam je kvaliteten pregled nad omrežjem in zagotavljan-

je vse večjih zahtev odjemalcev in s tem najvišjo možno

kvaliteto dobave električne energije. 

Vedno  sem imel pred očmi posebno sodelavce, brez raz-

like sem poskušal biti pozoren do vseh. Skrbeli smo za

ustrezen razvoj kadrov, za došolanje kadrov, za

zdravstveno rekreacijo, za preventivne oddihe, počit-

niške kapacitete in v zadostni meri podpirali tudi

strokovne ekskurzije. Nismo pozabili niti na ustanovitev

športnega društva, ki še danes aktivno živi in spodbuja

zaposlene h krepitvi duha in telesa.

Kaj je za vas največji uspeh podjetja Elektro

Gorenjska?

Bili smo vedno tehnološko napredno podjetje, saj smo že

leta 1969 kot prvi v Jugoslaviji postavili eksperimentalno

cevno turbino v hidroelektrarni Sava Kranj. Njeni izsled-

ki naj bi bili osnova za gradnjo cevnih turbin na spodnji

in srednji Savi.

Firma, 
to so vedno ljudje, to je 

najdragocenejši kapital, 
ki ga je potrebno skrbno 

negovati in si vedno 
prizadevati, da bo 

pripadnost zaposlenih 
tudi takšna, kot smo jo 
mi čutili pred desetletji.

Drago Štefe, govornik na  
zimskih športnih igrah Elektra,

leta 1981
(foto Drago Papler)
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Elektro Gorenjska je bila ves čas vodilno tehnološko pod-

jetje v slovenski distribuciji, kar se je kazalo v kvalitetni

dobavi električne energije in najmanjšem številu izpadov,

saj smo imeli do leta 2003 zgrajene tri razdelilne trans-

formatorske postaje oklopljenega tipa GIS. 

Zgradili smo novo poslovno stavbo s centrom vodenja

leta 2000 in zaokrožili poslovanje podjetja na enem

mestu. Na poslovnem delu smo pristopili k certificiranju

naših procesov, kar je bilo leta 2003 zaključeno s preje-

mom certifikata ISO 9001/2008. 

Kateri so bili ključni izzivi dejavnosti energetike

včasih in kateri so danes?

Sledili smo razvoju na področju električne energije, ob

tem da smo zadostili zahtevam povpraševanja po elek-

trični energiji. Vzporedno s tem smo sledili potrebam po

večji kakovosti, saj smo iz enostavne primarne zaščite

vseh energetskih vodov prešli na sekundarno zaščito, ki

je omogočila vrhunski nadzor in vodenje energetskega

sistema. Elektro Gorenjska je bilo prvo distribucijsko pod-

jetje v Sloveniji, ki je opravilo prehod omrežja z 10 kV na

20 kV napetostni nivo. S tem smo povečali možnost

prenosa in kar je bistveno, zmanjšali smo izgube v ener-

getskem sistemu. 

Kljub temu, da sem kar nekaj let upokojen, še vedno

aktivno spremljam razvoj distribucijske dejavnosti in z

zadovoljstvom lahko ugotovim, da se je veliko naredilo

na integralnem sistemu kvalitetne dobave in na splošni

odličnosti firme, kar tudi dokazujejo ustrezne nagrade.

Kako je v času vašega dolgoletnega mandata

potekalo sodelovanje z lokalnim okoljem, kako ste se

lotevali družbene odgovornosti in motivacije

zaposlenih?

Izjemno pozornost sem posvečal ugledu podjetja, pred-

vsem na področju naših odjemalcev električne energije

in tudi širše v Sloveniji. Bili smo prepoznavno in spošto-

vano podjetje, saj smo predstavljali vzor v pravnem,

ekonomskem in tehničnem smislu zelo urejenega ener-

getskega sistema v Sloveniji.  Sodelovali smo tudi z obči-

nami v vseh skupnih interesih z enim samim ciljem, da

smo lahko pravočasno sledili razvojnim potrebam občin,

torej občanom.

Začeli smo z likovno galerijo in iz tega je nastala sijajna

zbirka, ki krasi prostore v novi poslovni stavbi. Na drugi

strani sem imel vedno pred seboj zaposlene. Do njih sem

vedno čutil odgovornost. Ni bilo korektno od lastnika

(države), da je ravno v distribuciji tako striktno nad-

zoroval plače, ki bi morale biti po naših dosežkih neko-

liko višje. Čeprav smo se trudili, da smo do zadnjega

možnega atoma izplačali osebne dohodke, sem bil oseb-

no prizadet, da so nekateri, sicer zelo korektni delavci,

tožili podjetje zaradi majhnega prgišča neizplačanih

plač; neizplačilo je nastalo na zahtevo lastnika, ne pa, da

bi bil to poslovodni interes naše firme.

Časi se spreminjajo in na nek način ponavljajo.

Kakšno je vaše mnenje za ključni uspeh podjetja?

Najprej, vzdržati je treba na trgu, s kvaliteto in z drobni-

mi pozornostmi do odjemalcev pa je potrebno biti boljši

od konkurence. Nadgrajevati je treba energetske

ponudbe tako, da bi poleg prodaje elektrike lahko prešli

tudi na prodajo drugih energentov in s tem bistveno

pocenili stalne stroške, ki nastopajo pri prodaji.

Konkurenca pri prodaji vseh energentov je že sedaj veli-

ka, to se bo tudi še stopnjevalo. Elektro Gorenjska ima

zaradi vgrajenih kvalitetnih energetskih naprav veliko

prednost, ki jo je potrebno tudi izkoristiti.

Firma, to so vedno ljudje, to je najdragocenejši kapital, ki

ga je potrebno skrbno negovati in si vedno prizadevati,

da bo pripadnost zaposlenih tudi takšna, kot smo jo mi

čutili pred desetletji.

Ko smo praznovali 50-letnico organizacije prvih zimskih

iger elektrogospodarstva, ki jih je leta 1957 organizirala

Elektrarna Sava na Starem vrhu, sem ob nagovoru

povedal mladim ljudem, da bodo lahko ob 100-letnici

prvih zimskih iger povedali, da so poznali organizatorje

prvih zimskih iger, in sicer smo bili takrat prisotni Ana

Hiter, Janez Gašperšič in jaz. Kljub temu, da smo bili

majhno podjetje, so nam zagotovili zahtevno organi-

zacijo. V organizacijskem smislu smo bili vedno tako

natančni kot pri poslovnih procesih.

Vsem sodelavcem bi se zahvalil za veliko pripadnost in

vzorno sodelovanje. 

Elektro Gorenjska 
je bilo ves čas vodilno
tehnološko podjetje v 
slovenski distribuciji, 
kar se je kazalo v 
kvalitetni dobavi 
električne energije 
in najmanjšem 
številu izpadov.

zgoraj: Soavtorji knjige
Elektro Gorenjska, od leve
proti desni: Marjan Porenta,
Drago Štefe, Drago Papler,
Matija Nadižar, Majda
Kovačič, Ivanka Jelenc,
Marjan Jerele, Darko Koželj,
Tomaž Jamnik in Mitja Anžej
(foto Gorenjski glas)

na levi: 
Drago Štefe je zaznamoval
dolgoletno obdobje kot 
direktor Elektra Gorenjska 
(1980-2003)
Kot Kranjčan po srcu 
se je po upokojitvi vključeval
v delo Krajevne skupnosti
Primskovo in je sedaj 
član občinskega sveta 
Mestne občine Kranj
(foto Marko Tušek)
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1963
Za začetek delovanja podjetja velja

Odločba Izvršnega sveta Skupščine Socia-

listične republike Slovenije z dne 19. julija

1963, ki je določala, da se od 1. avgusta

1963 dalje spojijo tedanja podjetja za dis-

tribucijo električne energije Elektro-Kranj

in Elektro-Žirovnica ter podjetje za

proizvodnjo električne energije Elektrarna

Sava Kranj v podjetje za distribucijo elek-

trične energije Elektro Kranj. 

1967
Elektro Kranj, Distributivna enota Kranj,

bivše Podjetje Elektro-Kranj je leta 1967 v

Komunalni coni na Primskovem v Kranju

začelo graditi centralne obrate DEK s

prostori za skladišča, delovne skupine s

pripadajočimi priročnimi delavnicami,

obratno in terensko vodstvo, skladišče

transformatorjev, večje opreme materiala

ter garaže.  

Mejniki
1963 1977

V sodni register organizacij združenega dela

registrskega sodišča v Ljubljani je bila leta

1977 pri Skupnosti TOZD Elektro Gorenjska

vpisana dejavnost za zunanjetrgovinsko

poslovanje: "Izvoz in uvoz električne energi-

je". To je bila edina Skupnost v slovenski dis-

tribuciji,  registrirana za poslovanje s tujino.

1979
Po sprejetju statuta delovne organizacije

na referendumih TOZD 19. marca 1979, je

bila dana podlaga za izvolitev

samoupravnih organov in konstituiranje

delovne organizacije. 24. aprila 1979 sta

bila izvoljena prvi delavski svet delovne

organizacije Elektro Gorenjska in

Samoupravna delavska kontrola delovne

organizacije. Po dolgotrajnih razpravah o

organiziranosti novih oblik delovnih orga-

nizacij so na Gorenjskem 13. avgusta

1979 ustanovili regijsko zaokroženo

delovno organizacijo za distribucijo in

proizvodnjo električne energije Elektro

Gorenjska s sedežem v Kranju. 

1981
Na podlagi razpisa je bil leta 1981 izbran

nov znak delovne organizacije Elektro

Gorenjska, modul z magnetilno histerezno

krivuljo in štirimi rdečimi polji sta dopol-

njevala v levem zgornjem delu črka E, v

desnem spodnjem pa črka G, ki sta pona-

zarjali okrajšavo za Elektro Gorenjska.

1982
Na nivoju delovne organizacije Elektro

Gorenjska je bila s 1. januarjem 1982

organizirana Delovna skupnost skupnih

služb. Do njenega oblikovanja so bili v

TOZD kritični. Delovna skupnost skupnih

služb je prevzela strateško poslovne in

1973

1983

1983
Z ustanovitvijo Energetske skupnosti

Gorenjske junija 1983 je prenehala delo-

vati SIS preskrbovalnega območja (SISPO)

Elektro Gorenjska, ki je bila kot edina ener-

getska dejavnost že samoupravno orga-

nizirana. Oskrba z električno energijo je

bila novembra 1983 skrajno zaostrena,

saj so morali poseči po skrajnem ukrepu -

redukcijah, ko so izmenoma  odklapljali

posamezna območja v decembru 1983.

1984
Orkanski veter, ki je v dneh od 9. do 12.

februarja 1984 divjal na Gorenjskem, je

na elektroenergetskih napravah in grad-

benih objektih povzročil veliko škodo.

Delovni organizaciji Elekro Gorenjska je

bila ob občinskem prazniku 3. avgusta

1984 podeljena velika plaketa občine

Kranj. 

1990
Delovna organizacija Elektro Gorenjska s

tremi samostojnimi TOZD Elektro Kranj,

Elektro Žirovnica in Elektro Sava Kranj se

je pripravljala na ukinitev TOZD in na

transformacijo v enotno javno podjetje.

Samoupravljanje v podjetju je prešlo v

upravljanje. Iz podjetja se je umaknila par-

tijska organizacija, članstvo se je začelo

osipati. Sindikat je doživel prenovo.

Predvolilni boj pred aprilskimi volitvami

leta 1990 je posegel tudi na področje elek-

troenergetike. 

1991
1. januarja 1991 je bilo ustanovljeno

javno podjetje Elektro Gorenjska, p.o. 

1992
V podjetjih elektrogospodarstva je potekala

18. februarja 1992 opozorilna stavka, 18.

marca 1992 pa splošna stavka z odklopi elek-

trike za tri in pol ure, ki so šokirali porabnike

pa tudi razdelili mnenje med distributerji.

1974
Z namenom, da si z normalnim poslovan-

jem in razvojem elektrogospodarstva

organizirano zadovoljijo potrebe po

električni energiji ter z družbenim in

materialnim razvojem uskladijo razširjeno

reprodukcijo preskrbovalnega območja,

so julija 1974 uporabniki električne energi-

je in delavci temeljnih organizacij

združenega dela s področja distribucije

električne energije ustanovili Samouprav-

no interesno skupnost preskrbovalnega

območja Elektro Gorenjska.

ključne koordinativne vloge operativnih

temeljnih organizacij kot nekakšna pljuča

nove delovne organizacije.

Drago Papler

Organizacijski mejniki podjetja
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1993

1993
Po enoletnih pogajanjih je bila konec janu-

arja 1993 podpisana podjetniška kolektiv-

na pogodba Elektra Gorenjska. 25. maja

1993 je bilo v Ljubljani zasedanje prve kon-

ference SLOKO CIGRE. 3. novembra 1993

je bilo z razstavo slik Sava Stranjančeviča v

avli Poslovne enote Kranj Elektra Gorenjska

odprto likovno razstavišče, ki je povezalo

gospodarstvo in umetnost.

1994
Novembra 1994 so se zaposleni na delnih

zborih delavcev odločili za sodelovanje pri

soupravljanju in na volitvah konec leta 1994

izvolili Svet delavcev Elektra Gorenjska.

1995
Lastninsko preoblikovanje distribucije je

bilo upočasnjeno, ker agencija Republike

Slovenije za prestrukturiranje in privatizaci-

jo septembra 1995 ni izdala napovedanih

soglasij k programom lastninskega preob-

likovanja distribucijskih podjetij. Steklo je

zbiranje in deponiranje certifikatov.

1996
Skupen nastop združevanje poslovnih

interesov distribucijskih podjetij je bil

marca 1996 formalno oblikovan z usta-

novitvijo gospodarskega interesnega

združenja (GIZ) distribucije. 

1998
Po lastninskem preoblikovanju je bila 27.

januarja 1998 ustanovljena delniška

družba Elektro Gorenjska, d.d. Sprejet je

bil spremenjen tarifni sistem za prodajo

električne energije.

1999
Na podlagi evropske direktive 96/92/ES o

vzpostavljanju skupnega trga z električno

energijo je bil po večletnih razpravah 16.

septembra 1999 v državnem zboru sprejet

nov energetski zakon, ki je vnesel v odnose v

elektrogospodarstvu pojme tržne ekonomije. 

2001
Na promocijski predstavitvi 16. decembra

2003 je bila predstavljena knjiga Elektro

Gorenjska 1990-2000, ki je kronološko in

vsebinsko zabeležila strokovne in družabne

dogodke skozi zadnje desetletje 20. stoletja. 

2002
Elektro Gorenjska je 4. januarja 2002

ustanovil hčerinsko družbo Gorenjske elek-

trarne, proizvodnja elektrike, d.o.o., za

opravljanje proizvodnje električne energije,

ki je bila dotlej organizirana v Poslovni enoti

za proizvodnjo električne energije v sklopu

delniške družbe Elektro Gorenjska.

2003

2013

2004
Predsedniki sindikatov, SDE - Sindikat podjet-

ja Elektra Gorenjska, Sindikat elektrodistribu-

cije Slovenije - Sindikat Elektro Gorenjska, SDE

- Sindikat Gorenjskih elektrarn, in delodajalci,

uprava Elektro Gorenjska in direktor

Gorenjskih elektrarn, so 21. maja 2004

svečano podpisali novo Podjetniško kolek-

tivno pogodbo. 3. junija 2004 je bil podpisan

dogovor delavcev pri upravljanju (participaci-

jski dogovor) med družbo in svetom delavcev. 

2005
Družba je 3. februarja 2005 predstavila

novo celostno grafično podobo. Poslovno

glasilo Elgo vestnik je na natečaju za zlato

pero za najboljša glasila leta 2004 prejelo 2.

mesto. Družba je prejela posebno nagrado za

obvladovanje tveganj na tekmovanju za

najboljše letno poročilo za leto 2004. Izvedeni

so bili uvajalni letni razgovori z zaposlenimi. 

2006
Podeljen je bil certifikat mednarodnega

standarda ISO 14001/2004, ki je potrdi-

tev prizadevanj Elektra Gorenjska na

področju družbene odgovornosti. 

2007
1. julija 2007 je družba Elektro Gorenjska

izgubila status javnega podjetja in s tem prav-

ice in dolžnosti, ki iz tega statusa izvirajo.

Družba Elektro Gorenjska ni bila več nosilec

koncesije oziroma izvajalec gospodarske

javne službe sistemskega operaterja distribu-

cijskega omrežja (GJS SODO), ampak

postane nosilec koncesije v letu 2007 novous-

2013
Elektro Gorenjska je na Brdu pri Kranju v

letu, ko praznuje 50 let, simbolno, ob

prisotnosti 50 zaposlenih, 19. marca

2013 prejelo najvišje državno zlato priz-

nanje RS za poslovno odličnost v kategori-

ji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na

področju zasebnega sektorja, diplomo za

uvrstitev v ožji izbor in mednarodni certi-

fikat EFQM za doseženo raven točk v

okviru ocenjevanja PRSPO.

tanovljeno podjetje SODO d.o.o. S 1. julijem

2007 prodaje električne energije gospodinj-

stvom ni več regulirala država, ampak je

postala v celoti tržna dejavnost. Vsem odje-

malcem je bila omogočena prosta izbira dis-

tributerja električne energije in vira oskrbe z

električno energijo. 1. septembra 2007 je

družba začela tržiti novo blagovno znamko

električne energije za gospodinjske odje-

malce, imenovano Reenergija, v kateri ponuja

izdelke in storitve iz obnovljivih virov energije.

2008
Družba Elektro Gorenjska je na tekmovanju

za najboljše letno poročilo Akademije

Finance osvojila prvo mesto med družbami,

ki ne uporabljajo mednarodnih standardov

računovodskega poročanja (MSRP). Prvo

mesto je doseglo tudi z vidika komuniciran-

ja z javnostmi kot najboljše poročilo.

2010
Družba Elektro Gorenjska je 3. julija 2010

skupaj s partnerji  odprla prvo traso polnil-

nih postaj za vozila na električni pogon v

Sloveniji od Jezerskega do Kranjske Gore.

2011
Elektro Gorenjska je ustanovila 25. febru-

arja 2011 novo hčerinsko družbo Elektro

Gorenjska Prodaja, d.o.o, za tržno

dejavnost nakupa in prodaje električne

energije, ki je s 1. septembrom 2011

začela samostojno pot. Družba Elektro

Gorenjska je prejela osnovni certifikat

Družini prijazno podjetje.
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Drago Papler

Zgodovinske organizacijske oblike 
Gorenjske elektrodistribucije
(1913 - 1963 - 2013)

Nastajanje podjetij 
za elektrifikacijo
1913: Kranjske deželne elektrarne 
in zasebna podjetja

Kranjske deželne elektrarne, javno podjetje Vojvodine

Kranjske in njenih naslednic za proizvajanje, prenos in

razdeljevanje električne energije ter za gradnjo elek-

tričnega omrežja, so bile ustanovljene pred sto leti, leta

1913. Moderen poseg dežele je bil pomemben za

razvoj slovenskega narodnega gospodarstva. 

Deželni odbor je dejansko 8. novembra 1913 izvedel

ločitev uprave nastajajočega podjetja od deželne

uprave. Podjetje je postavil na trgovsko podlago in ga

protokoliral 25. avgusta 1915 pod imenom Kranjske

deželne elektrarne (KDE) s sedežem v Ljubljani. V pro-

tokolaciji je bila navedena kot lastnica podjetja

Vojvodina Kranjska. S koncesijo, ki jo je podjetje dobilo

od deželne vlade za Kranjsko, je imelo pravico za "obra-

tovno grajenje naprav za proizvajanje in napeljevanje

elektrike v svrho razsvetljevanja, prenosne moči ter

druge obrtne in hišne potrebe."

Elektrifikacija se je ločeno širila iz več zasebnih elek-

trarn, iz elektrarne dr. Borna v Pristavi pri Tržiču za

tržiško območje, iz prve javne deželne elektrarne

Završnica za osrednje zgornje in spodnje gorenjsko

območje Kranjskih deželnih elektrarn, v dvajsetih letih

20. stoletja iz elektrarne Vinko Majdič za kranjsko

območje, iz elektrarne na Selški Sori v Škofji Loki za

loško območje in po njenem prevzemu iz Kemperlove

elektrarne v Rudnem tudi za Selško dolino.

Kranjske deželne elektrarne so v 32 letih pomembno

vplivale na razvoj elektrifikacije. Čeprav niso bile največji

proizvajalec električne energije na Slovenskem, so bile

pa zanesljivo najodločnejši in najbolj podjeten elektri-

fikator v obdobju med obema svetovnima vojnama. 

Prvi ciklus centralizacije
1945: Centralno vodenje v času povojne
obnove

Kranjske deželne elektrarne so obstajale do leta 1945,

ko je z uredbo Narodne vlade Slovenije 4. oktobra 1945

njihovo premoženje prešlo v sestav novoustanovljenega

podjetja Državne elektrarne Slovenije (DES). Tega je

na območju Gorenjske organiziral Obrat Kranj. Izven

DES so ostala podjetja Elektrarna Škofja Loka,

Elektrarna Vinko Majdič in Elektrarna Pristava pri Tržiču.

DES je v času obnove prešel več oblik, ki so bile posle-

dica centralističnega vodenja pri izvajanju prvega

petletnega plana, ki je imel na prvem mestu elektri-

fikacijo. Leta 1948 je bilo organizirano Podjetje za

razdeljevanje električne energije - DES s sedežem v

Ljubljani. Dejavnost elektrodistribucije je na Gorenj-

skem pokrivala okrožna uprava Ljubljana, operativna

dela pa sta izvajala distribucijska obrata Obrat Kranj

in Obrat Žirovnica. Leta 1948 je bila izvedena

nacionalizacija zasebnih elektrarn javnega značaja, ki

so bile združene pod upravo DES. Po nacionalizaciji in

primopredaji Elektrarne Vinko Majdič dne 28. aprila

1948 so bili hkrati z objektom vsi zaposleni prevzeti v

državno službo v okviru DES - Obrat Kranj. Leta 1949

se je proizvodna dejavnost oddvojila od dejavnosti

prenosa in distribucije električne energije. 26. aprila

1949 je bilo ustanovljeno podjetje Gorenjske elek-

trarne Kranj, ki je nastopilo kot investitor za gradnjo

novih HE Savica, Moste in Medvode. 

Kljub temu, da so se določila zakona o upravljanju

gospodarskih podjetij po delovnih kolektivih v elektro-

gospodarstvu počasneje uveljavljala kot v drugih

gospodarskih panogah, je treba poudariti, da so bili že

v začetku septembra 1950 v organizacijah elektro-

gospodarstva Slovenije izvoljeni delavski sveti.

Zgodovina
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Leta 1951 je Glavna direkcija elektrogospodarstva

Ljudske republike Slovenije nadzirala šest proizvodnih

in štiri distribucijska podjetja; območje Gorenjske je

prevzelo podjetje Elektro Ljubljana, operativna dela

pa sta izvajala distribucijska obrata Obrat Kranj in

Obrat Žirovnica.

15. januarja 1952 sta se spojili podjetji Gorenjske

elektrarne in Savske elektrarne Moste v podjetje

Savske elektrarne Kranj, s sedežem na Stari cesti 3 v

Kranju, ki pa je delovalo le do konca leta. 

Prvi ciklus samostojnih 
organizacij
1953: Z decentralizacijo nastanek 
gorenjske elektrodistribucije 
s samostojnimi podjetji

V začetku leta 1953 sta bili ustanovljeni kot samostojni

podjetji Elektrarna Moste z Elektrarno Savica in

Elektrarna Medvode, tako da je ostalo le sedem majhnih

elektrarn, od 1. januarja 1953 združenih v novem pod-

jetju za proizvodnjo električne energije za Gorenjsko pod

imenom Elektrarna Sava Kranj.  

Z zakonom o ljudskih odborih leta 1952 se je elektro-

energetski sistem začel decentralizirati in vpeljana je bila

komunalna elektrogospodarska organizacija. 1. januar-

ja 1953 sta bili ustanovljeni samostojni podjetji, in sicer

Elektro-Kranj in Elektro-Žirovnica.

Novi podjetji sta od leta 1957 delovali v okviru Elektro-

gospodarske skupnosti Ljudske republike Slovenije (ELES).

1. januarja 1958 sta se distribucijski podjetji Elektro-

Kranj, Kranj in Elektro-Žirovnica izločili iz ELES-a in

ustanovili Strokovno združenje podjetij za distribucijo

električne energije DES s sedežem v Ljubljani. 1. julija

1958 se je podjetje Elektrarna Sava Kranj oddvojilo od

Elektrogospodarske skupnosti LRS (ELES) in vključilo v

Strokovno združenje podjetij za distribucijo električne

energije DES, ker so bile zmogljivosti njegovih elektrarn

nižje od 10 MW. 1. januarja 1961 se je Strokovno

združenje podjetij za distribucijo električne energije v

Ljubljani preoblikovalo v Poslovno združenje DES s

sedežem v Ljubljani. Vanj sta bili vključeni Elektro-Kranj in

Elektro-Žirovnica. 

Prvi ciklus združitve organizacij
1963: Združeno regijsko podjetje za dis-
tribucijo in proizvodnjo električne energije

Prvič so bila samostojna podjetja povezana v združeno

regijsko podjetje na gorenjskem elektroenergetskem

območju na podlagi Temeljnega zakona o elektro-

gospodarskih organizacijah (Ur. list FLRJ, št. 16/63)

leta 1963. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike

Slovenije je izdal odločbo št. 023-14/63 z dne 19. julija

1963, ki je določala, da se od 1. avgusta 1963 spojita

dve tedanji podjetji za distribucijo električne energije, in

sicer Elektro-Kranj in Elektro-Žirovnica v Elektro Kranj,

podjetje za distribucijo električne energije. Z

odločitvijo, da se spojita obe distribucijski podjetji,

Elektrarna Sava Kranj pa preneha delovati s 1. julijem

1963 in jo prevzame novo distribucijsko podjetje Elektro

Kranj s prevzemno bilanco na dan 30. junija 1963, se ni

strinjal delavski svet Elektrarne Sava Kranj, ki je s skle-

pom št. 023-58/63 dne 27. avgusta 1963 predlagal, da

se podjetje Elektrarna Sava združi s podjetjem Elektro

Kranj kot enakopravni partner. 16. avgusta 1963 je

Občinska skupščina Kranj izdala pojasnilo k odločbi št.

023-58/63 in spremenila odločbo o spojitvi v združeno

podjetje treh podjetij, likvidacijski postopek za

Elektrarno Sava Kranj pa se ni izvedel. V sestavi novous-

tanovljenega podjetja Elektro Kranj so bile

Distribucijska enota Kranj, Distribucijska enota Žirovni-

ca in Proizvodna enota Kranj. Delavski svet podjetja je

imel 1. redno zasedanje 25. septembra 1963.

Drugi ciklus centralizacije
1971: Združitev podjetja za distribucijo
električne energije Slovenije DES

Leta 1971 so se podjetje Elektro Kranj in ostala štiri dis-

tribucijska podjetja v Sloveniji na podlagi referenduma

združila v Združeno podjetje za distribucijo elek-

trične energije v Sloveniji DES. 

1. novembra 1973 je bila registrirana Organizacija

združenega dela (OZD) za distribucijo električne

energije Slovenije Elektro Kranj in v okviru te so bile

organizirane Distributivna enota Kranj (DEK),

Distributivna enota Žirovnica (DEŽ), Proizvodna enota

Kranj (PEK) in Prenos, transformacija, skupne službe

Kranj (PTDSS). 

Leta 1974 so se vse Temeljne organizacije združenega

dela (TOZD) na podlagi zakona o elektrogospodarstvu

združile v eno podjetje, in sicer v Podjetje za distribu-

cijo električne energije v Sloveniji DES. 

13. marca 1975 je bilo registriranih vseh 26 temeljnih

organizacij združenega dela (TOZD) Podjetja za dis-

tribucijo električne energije Slovenije DES, med njimi

tudi TOZD Elektro Kranj in TOZD Elektro Žirovnica,

TOZD Elektro Sava Kranj in TOZD Elektro razvod in

transformacija Gorenjske Kranj (ERTGK). Niso pa

bile registrirane skupnosti posameznega preskrboval-

nega območja in so tako še obstajali OZP-ji, ker ob regi-

straciji TOZD-i niso bili izbrisani. 

Prvič so bila 
samostojna podjetja 
povezana v združeno 
regijsko podjetje na 
gorenjskem elektro-
energetskem območju leta
1963 na podlagi 
Temeljnega zakona o
elektrogospodarskih 
organizacijah 
(Ur. list FLRJ, št. 16/63) .

na levi:
Zgradba uprave Distributivne
enote Kranj leta 1966 (arhiv
Drago Papler)
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4. septembra 1975 je registrsko sodišče v Ljubljani

izdalo sklep o registraciji "Elektro Gorenjska, sku-

pnost TOZD preskrbovalnega območja Kranj, Cesta

JLA 6, n.sol.o.", kot pravne osebe z vsemi pravicami in

dolžnostmi, ki so bile dane po samoupravnem spo-

razumu o združevanju TOZD v Skupnost. 

11. decembra 1978 so skladno z zakonom o

združenem delu preminile skupnosti TOZD preskrbo-

valnih območij in Podjetje za distribucijo električne

energije Slovenije DES, skupne službe. S tem je bilo

končano obdobje pravne negotovosti in sramežljivega

skrivanja pod imenom OZP Elektro Kranj, ko

Združenega podjetja že nekaj časa ni bilo več. Končano

je bilo s tem tudi dolgotrajno sporazumevanje med

TOZD-i o vsebini samoupravnega sporazuma o

združevanju TOZD v Skupnost TOZD.

Drugi ciklus združitve 
organizacij
1979: Izločitev iz DES v delovno 
organizacijo

Po dolgotrajnih razpravah o organiziranosti novih oblik

delovnih organizacij so se na Gorenjskem odločili, da

ustanovijo regijsko zaokroženo organizacijo. Iz podjet-

ja DES so se izločile štiri temeljne organizacije, TOZD

Elektro Kranj, TOZD Elektro Žirovnica, TOZD Elektro

Sava in TOZD Elektro razvod in transformacija

Gorenjske, in ustanovile novo delovno organizacijo za

distribucijo in proizvodnjo električne energije na

območju Gorenjske, s sedežem v Kranju. 13. avgusta

1979 je bila registrirana Delovna organizacija (DO)

Elektro Gorenjska, ki je drugič povezala gorenjsko

elektrodistribucijo. Povezana je bila v SOZD

Elektrogospodarstvo Slovenije kot sestavni del elek-

troenergetskega sistema Slovenije. Oblikovana je bila

Delovna skupnost skupnih služb.

Drugi ciklus samostojnih 
organizacij
1980: Samostojnost temeljnih 
organizacij združenega dela 
in samoupravljanje

V okviru delovne organizacije Elektro Gorenjska so

samostojno delovale naslednje temeljne organizacije

združenega dela: TOZD Elektro Kranj, TOZD Žirovni-

ca, TOZD Sava Kranj in TOZD Razvod in transfor-

macija Gorenjske, ki je bila 1. decembra 1980 z

referendumom ukinjena. To je bilo obdobje samo-

upravljanja z odločanjem preko delavskih svetov, s

samoupravnim dogovarjanjem o svobodni menjavi

dela, sklepanjem družbenih dogovorov in samouprav-

nih sporazumov o združevanju sredstev TOZD-ov za

delovno skupnost skupnih služb delovne organizacije.

31. januarja 1984 je bil v vseh temeljnih organizacijah

združenega dela elektrogospodarstva in premogovniš-

tva izveden referendum o "Spremembah in dopolnitvah

samoupravnega sporazuma o združitvi v sestavljeno

organizacijo združenega dela (SOZD) Elektro-

gospodarstvo Slovenije," ki je v celoti uspel.

Tretji ciklus združitve 
organizacij
1991: Enovita organiziranost 
v javnem podjetju

1. januarja 1991 je bilo z odlokom Izvršnega sveta

republike Slovenije ustanovljeno podjetje Elektro

Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne

energije, p.o. Kot pravna oseba je nastala enovita

organizacija p.o., TOZD-i kot pravne osebe pa so bili

ukinjeni in so postali del notranje organizacijske struk-

ture. To so bile Poslovna enota Kranj, Poslovna enota

Žirovnica, Poslovna enota Sava Kranj, delovna skupnost

skupnih služb pa je bila razdeljena na organizirane sek-

torje, in sicer na splošno kadrovski, finančno

računovodski in tehnični sektor. 

1998: Lastniško preoblikovanje 
v delniško družbo

27. januarja 1998 je bila po končanem lastninskem

preoblikovanju kot delniška družba registrirana Elektro

Gorenjska, d.d. Sestavljali so jo tri poslovne enote in

trije sektorji.

31. decembra 2000 je po sklepu Gospodarsko interes-

nega združenja (GIZ) distribucijskih podjetij Slovenije v

petih distribucijskih podjetjih prenehala organiziranost

po lokacijskem principu. 20. decembra 2000 je nov

način poslovanja Elektro Gorenjska, d.d., potrdil nad-

zorni svet. Na Gorenjskem sta bili po polstoletnih

zgodovinskih koreninah ukinjeni Poslovna enota Kranj

in Poslovna enota Žirovnica. 

na desni:
Vodstvo SOZD

Elektrogospodarstvo Slovenije
na obisku pri vodstvu Delovne

organizacije Elektro Gorenjska
na sedežu podjetja 

na Cesti JLA 6 (v nebotičniku)
v Kranju leta 1982 

(foto Drago Papler)
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2001: Odprtje trga za poslovni odjem

V skladu z Energetskim zakonom in uredbo je prvi dan

novega tisočletja, 1. januarja 2001, začela veljati orga-

niziranost po funkcionalnem principu po dejavnostih, in

sicer z organiziranostjo v štirih poslovnih enotah (za

upravljanje distribucijskega omrežja, proizvodnjo elek-

trične energije, distribucijo električne energije in dobavo

električne energije) in treh sektorjih (tehnični, finančno

ekonomski in splošno kadrovski sektor). V okviru

poslovne enote za distribucijo električne energije je bila

ločena enota za tržna dela, v poslovni enoti za dobavo

električne energije pa so bile ločene enote nabave elek-

trične energije za tarifne in upravičene odjemalce,

dobave tarifnim in dobave upravičenim odjemalcem.

Po določilih Energetskega zakona se je uradno odprl

trg z električno energijo za upravičene odjemalce s

priključno močjo na merilnem mestu nad 41 kW

15. aprila 2001, v praksi pa se je pogodbeni odnos

večinoma vzpostavil s poslovnim letom 2002, za kar je

skrbela tržna dejavnost službe za marketing in prodajo

električne energije upravičenim odjemalcem v okviru

Poslovne enote za dobavo električne energije.

Tretji ciklus samostojnih 
organizacij
2002: Izčlenitev proizvodnje v samostojno
podjetje gorenjske elektrarne

4. januarja 2002 je bila registrirana samostojna

družba Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike,

d.o.o., ki je nastala iz Poslovne enote za proizvodnjo

električne energije. Ustanovljena je bila na podlagi

uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega

proizvajalca električne energije, ki določa, da kvalifici-

rane elektrarne ne morejo biti organizacijsko v sestavi

iste pravne osebe, ki se ukvarja z izvajanjem energet-

skih dejavnosti, ki se opravljajo kot gospodarske javne

službe. Ustanovitelj in edini družbenik je Elektro

Gorenjska, d. d. 

2004: Odprtje trga električne energije za
poslovni odjem in notranja reorganizacija
družbe

Z implementacijo direktive EU, ki je urejala pravila za

delovanje trga z električno energijo, v slovenski pravni

red, se je 1. julija 2004 odprl trg z električno energijo za

ves poslovni odjem, razen za gospodinjske odjemalce. 

Notranja organiziranost Elektra Gorenjska je bila 1.

januarja 2005 razdeljena na osem organizacijskih

enot (OE): OE Upravljanje distribucijskega omrežja, OE

Distribucija električne energije, OE Dobava električne

energije tarifnim odjemalcem, OE Nakup in prodaja

električne energije, OE Izvajanje vzdrževanja in

gradenj, OE Dopolnilne tehnične storitve, OE Finančno

ekonomske storitve, OE Splošno pravno kadrovske

storitve. Leta 2006 je z združitvijo nastalo pet organi-

zacijskih enot: OE Distribucijsko omrežje, OE Nakup in

prodaja, OE Izvajanje vzdrževanja in gradenj, OE

Finančno ekonomske storitve in OE Splošne in tehnične

storitve.

2007: Odprtje trga električne energije za
gospodinjski odjem in zahteve za reorga-
nizacijo

1. julija 2007 se je popolnoma odprl trg z električno

energijo, možnost izbire dobavitelja so dobili tudi

gospodinjski odjemalci.

Republika Slovenija kot večinski delničar družbe Elektro

Gorenjska se je v letu 2009 v skladu z razvojem

evropske zakonodaje na energetskem področju odloči-

la za reorganizacijo družbe Elektro Gorenjska, pri kateri

se bosta regulirana energetska dejavnost in tržna ener-

getska dejavnost začeli izvajati v treh samostojnih

družbah, ki sestavljajo skupino Elektro Gorenjska. 

Elektro Gorenjska je v letu 2010 pričela z reorganizaci-

jo družbe na treh nivojih: vključitev OE Izvajanje

vzdrževanja in gradenj v OE Distribucijsko omrežje,

prenos s prodajo dejavnosti soproizvodnje toplote in

električne energije hčerinski družbi Gorenjske elek-

trarne in izčlenitev dejavnosti nakupa in prodaje elek-

trične energije iz Elektra Gorenjska in prenos na novo

hčerinsko družbo.

2011: Izčlenitev dejavnosti nakupa in 
prodaje električne energije v samostojno
podjetje Elektro Gorenjska Prodaja

Družba Elektro Gorenjska, d.d., se je leta 2011 razdelila

na omrežni in tržni del. Dejavnost nakupa in prodaje se

je po postopku izčlenitve tržne dejavnosti nakupa in pro-

daje električne energije iz prenosne družbe Elektro

Gorenjska, d.d., s 1. septembrom 2011 prenesla na

prevzemno družbo Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje

za prodajo elektrike, d.o.o. Ustanovitelj in edini

družbenik je Elektro Gorenjska, d. d.

Posledično se je organizacijska shema družbe Elektro

Gorenjska, d.d., skrčila na tri organizacijske enote: OE

Distribucijsko omrežje, OE Finančno ekonomske

storitve in OE Splošno tehnične storitve. 
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Direktorji samostojnih podjetij in združenega podjetja 
predhodnika Elektro Gorenjska

● DRAGO CHVATAL, direktor Gorenjskih elektrarn Kranj (1949-1951), 

direktor Savskih elektrarn Kranj (1952), direktor Elektrarne Sava Kranj (1953-1963)

● JOŽE BEŠTER, direktor Podjetja Elektro-Kranj (1943-1957)

● VIKTOR POGAČAR, direktor Podjetja Elektro-Žirovnica (1953-1963)

● IGOR MERVIČ, direktor Podjetja Elektro-Kranj (1957-1963), v.d. direktor podjetja Elektro Kranj (1963) 

● MILE VOZEL, direktor podjetja Elektro Kranj (1964-1968)

● MILAN KRIŽNAR, v.d. direktorja in direktor podjetja Elektro Kranj (1968- 1974), 

glavni direktor DES - Skupnosti TOZD preskrbovalnega območja Elektro Gorenjska, Kranj (1975-1979)

● BOGOMIR GRČAR, v.d. direktorja delovne organizacije Elektro Gorenjska (1979-1980)

● mag. DRAGO ŠTEFE, direktor delovne organizacije Elektro Gorenjska (1980-1990), 

direktor podjetja Elektro Gorenjska, p.o. (1991-1998), predsednik uprave - direktor podjetja Elektro Gorenjska, d.d. (1998-2003)

● mag. JOŽE KNAVS, predsednik uprave Elektro Gorenjska, d.d. (2003-2010)

● mag. ANDREJ ŠUŠTERŠIČ, član uprave Elektro Gorenjska, d.d. (2003-2007)

● mag. BOJAN LUSKOVEC, predsednik uprave Elektro Gorenjska, d.d. (od 2010 dalje)

Prve osebne računalnike so
zaposleni v Elektru Gorenjska

začeli uporabljati leta 1987
(foto Drago Papler)

Upravna stavba TOZD 
Elektro Žirovnica leta 1987 

(foto Drago Papler)

Srečanje s spomini: Upokojenci Elektra
Gorenjska na "izletu v neznano" - v Idrijo in

Cerkno leta 1984  
(foto Drago Papler)

Podelitev certifikata kakovosti 
ISO 9001/2000 Elektru Gorenjska 

na Brdu pri Kranju leta 2003  
(foto Drago Papler)

Na Stari cesti v Kranju 
je bil sedež Elektrarne 
Vinko Majdič, 
kasneje DES obrata Kranj, 
združenega podjetja 
Elektra Kranj in 
današnjih 
Gorenjskih elektrarn
(foto Drago Papler)
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20 let podjetniške kolektivne pogodbe

Konec januarja 1993 so predsednik delavskega sveta

in predsednika obeh sindikatov v Elektru Gorenjska

podpisali podjetniško kolektivno pogodbo, prvo v

slovenskem elektrogospodarstvu.

Spremenjene gospodarske in družbene razmere so

narekovale tudi bolj učinkovito panožno sindikalno

organiziranost; poleg rednih dejavnosti so si v koor-

dinaciji sindikata distribucije prizadevali še zlasti za

pripravo usklajenega programa dela in se zavze-

mali za ohranjanje specifičnih pozicij v panožni

kolektivni pogodbi.

Svet delavcev družbe Elektro Gorenjska

Začetki soupravljanja v podjetju Elektro Gorenjska

segajo v leto 1994. Pogovore s takratnim direktorjem

mag. Dragom Štefetom sta vodila oba sindikata, in

sicer Sindikat Elektro Gorenjska (Konfederacija

sindikatov 90) in Sindikat podjetja Elektro Gorenjska

(Sindikat dejavnosti energetike pri Zvezi svobodnih

sindikatov Slovenije). Tako so od 15. do 22. novembra

1994 potekali delni zbori delavcev, na katerih sta bila

predstavljena zakon o sodelovanju delavcev pri

upravljanju in način volitev v svet delavcev. Delavci so

se nato z veliko večino odločili za oblikovanje sveta

delavcev. Imenovana je bila volilna komisija in sprejet

sklep o poteku volitev v svet delavcev, ki so potekale

22. decembra 1994. Svet delavcev je v prvem man-

datu začel uresničevati svojo vlogo, kakršno ima po

zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Za

lažje in učinkovitejše delovanje je bil v letu 2004 pod-

pisan "Dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljan-

ju" (participacijski dogovor), na podlagi katerega je

uprava zagotavljala pogoje za normalno delo in izo-

braževanje članov sveta delavcev. Bistvena naloga

sveta delavcev v tistem času je bilo sodelovanje na

kadrovskem področju, predvsem pri sprejemanju sis-

temizacije delovnih mest in razpolaganju z objekti

nekdanjega sklada skupne porabe.

Svet delavcev Elektro Gorenjska, d. d., šteje devet

članov, njihov mandat traja štiri leta. Na zadnjih

volitvah maja 2011 je bil za predsednika sveta

delavcev Elektro Gorenjska ponovno izvoljen Vojko

Oman. Sodelovanje delavcev pri upravljanju v

organih družbe se uresničuje preko dveh pred-

stavnikov sveta delavcev v nadzornem svetu Elektro

Gorenjska, d.d. V tem mandatu (2011-2015) sta to

Leopold Zupan in Vojko Oman. 

Moralni lik in dolžnosti članov sveta delavcev so

podrobneje določeni v etičnem kodeksu članov sveta

delavcev. 

Sodelovanje med upravo družbe Elektro Gorenjska,

d.d., in svetom delavcev kot predstavnikom zapo-

slenih je do sedaj potekalo korektno in zadovoljivo za

obe strani.

Predsedniki Sveta delavcev 
družbe Elektro Gorenjska

● Jernej Boncelj (1. mandat, 1995-1999)

● Bojan Luskovec (2. mandat, 1999-2001)

● Rozalija Sabo (2. mandat, 2001-2003)

● Drago Papler (3. mandat, 2003-2006) 

● Damijan Peric (3. mandat, 2006-2007)

● Vojko Oman (4. mandat, 2007-2011)

● Vojko Oman (5. mandat, od 2011 dalje)

Drago Papler

Od podjetniško kolektivne pogodbe 
do soupravljanja

na 12. strani desno zgoraj:
40 let Elektra Gorenjska smo
proslavili leta 2003 na Bledu.
Na sliki sedem dobitnikov 
priznanj, ki so bili v podjetju
zaposleni 40 let 
(foto Drago Papler)   

fotografiji pod njo:
Dan samoupravljavcev 
Elektro Gorenjska na 
prireditvenem prostoru
Gorenjskega sejma v
Kranju leta 1985
(foto Drago Papler)   

4. skupščina 
Elektro Gorenjska, d.d. 
leta 2001
(foto Drago Papler) 

sliki na levi: Pogajalski skupini
družbe Elektro Gorenjska in
sveta Elektra Gorenjska sta
začeli s pogajanji aprila 2004
in jih zaključili v torek, 1. junija
2004. Participacisjki dogovor je
bil podpisan 3. junija 2004 in
stopil v veljavo s 15. junijem
2004 (foto Damijan Peric)

Predsednik uprave Elektro
Gorenjska mag. Jože Knavs in
član uprave mag. Andrej
Šušteršič ter predsednik sveta
delavcev Elektro Gorenjska
Drago Papler v nagovoru ob
slovesnem podpisu medsebojne-
ga participacijskega dogovora.
(foto Damijan Peric)
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Pripadni   podjetju

Maša in Tomaž Jamnik 
na zimskih športnih igrah

Elektradistribucije Slovenije 
v Kranjski Gori leta 1996

(foto Drago Papler)

ujm in odpravljanje le-teh. Še danes sem ponosen na

monterje, ki so v skoraj nemogočih razmerah delali

na terenu, dokler niso zopet zasvetile žarnice in

zabrneli stroji. Zdeli so se mi kot gorski reševalci, ki

se bojujejo za življenja ponesrečenih v gorah v prav

tako nemogočih vremenskih razmerah. Težko bom

pozabil odpiranje ponudb za zaščito sistema in

enega od ponudnikov, ki je nekaj milijonsko opremo

ponudil le za nekaj tolarjev. Težko je bilo tako ponud-

bo prebrati in zapisati ter pri tem ostati popolnoma

hladen in neprizadet. Po drugi strani pa bi lagal, če

bi trdil, da se s sladkim občutkom v ustih ne spomin-

jam vseh prijetnih zimskih in letnih športnih nasto-

pov kot član ekipe Elektro Gorenjska.

Ob omembi Elektro Gorenjska pomislim na kvaliteto in

zanesljivost preskrbe z električno energijo, na dobre

medsebojne odnose med zaposlenimi in upam, da sem

k temu v preteklosti tudi jaz dodal kakšen kamenček.

Irena Osredkar
Nekdanja pomočnica izvršne direktorice

Lepi spomini me vežejo na čas, ko sem jutro za

jutrom odhajala na delo v podjetje Elektro

Gorenjska, saj sem skoraj vso delovno dobo delala

med ljudmi, ki so se, razen zelo redkih izjem, upravi-

čeno imenovali sodelavci. Vseh projektov in nalog, ki

nam jih je nizalo poslovno

življenje, smo se namreč

lotevali skupaj in na osnovi

interdisciplinarnega sodelo-

vanja dosegali lepe uspehe,

ki smo se jih znali tudi

veseliti skupaj. Naše in

moje vodilo je bilo vedno

delovanje v dobrobit podjet-

ja in v zadnjih letih mojega

službovanja tudi v dobrobit

okolja, v katerem podjetje deluje, kar še posebej rada

poudarim, saj sem vneta zagovornica ohranjanja čis-

tega in zdravega okolja. V lepem spominu so mi

ostali tudi prijetni in kulturni medsebojni odnosi, ki

so jih bogatile drobne pozornosti.

Tomaž Jamnik
Nekdanji pomočnik direktorja podjetja (pred tem

direktor tehničnega sektorja)

Moji spomini na leta dela v podjetju Elektro Gorenjska

so povezani s prijetnimi občutki in ponosom na oprav-

ljeno delo, čeprav ni bilo vedno vse rožnato. Želel sem

si dinamičnega dela, povezanega z načrtovanjem

elektroenergetskih naprav in izgradnjo teh naprav in

vesel sem bil, da sem tako delo tudi opravljal v

pretežni večini časa, preživetega v Elektru Gorenjska.

Ponosen sem na vpeljevanje novih modernih stikalnih

naprav v 20 in 110 kV. Pri tem je potrebno poudariti,

da je bilo opravljeno delo plod timskega dela.

Spominov je veliko, lahko so povezani s prijetnimi ali

neprijetnimi dogodki. Globoko v spominu bodo

ostale zapisane poškodbe omrežij zaradi vremenskih

Irena Osredkar

Elektro Gorenjska smo ljudje
Nakdanji zaposleni
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Majda Kovačič
Nekdanja izvršna direktorica OE Splošno pravno

kadrovske storitve

Kako hitro je minilo 10 let, ko sem bila sama sredi

organizacije 40-letnice podjetja! Takrat smo se poslo-

vili od dolgoletnega direktorja mag. Draga Štefeta.

Začetki moje zaposlitve v Elektru Gorenjska segajo v

čas TOZD in SOZD, ko smo bili zaposleni v strokovnih

službah delovne organizacije le servis TOZD, se

tedensko vozili v Maribor na sedež SOZD in brez

računalnikov pisali množico splošnih aktov. Stalnica

so bile reorganizacije, študije o presežnih delavcih in

močan nadzor pristojnega ministrstva nad plačami.

Za slednje je v javnosti veljalo prepričanje, da so

visoke; dejansko pa je bila v začetku devetdesetih let

prejšnjega stoletja potrebna stavka, da so se

izboljšale. Po daljših pripravah smo leta 2000

zgradili novo poslovno stavbo in strokovne službe v

Kranju združili na enem mestu. Biti zaposlen v

Elektru Gorenjska je pomenilo varnost, kar se je

odražalo tudi v nizki fluktuaciji. Nismo pa le delali,

znali smo se tudi poveseliti in kakšno »ušpičiti«.

Direktorju, ki se je vozil s starim kolesom, smo le-tega

tako dobro prebarvali, da ga ni prepoznal.

Blaž Andolšek
Nekdanji vodja kadrovske službe

Po končani srednji šoli elektro smeri sem se v avgustu

leta 1968 zaposlil v Elektru Kranj – Delovna skupnost

skupnih služb, projektivni biro. Zaposlitev je bila

pogodbena do 1.3.1969, ko sem se redno zaposlil. V

projektivi sem spoznal celotno paleto dela od trasi-

ranja do projektiranja. Pozneje sem presedlal na delo

pridobivanja soglasij in pridobivanja lokacijskih ter

gradbenih dovoljenj. V tem času sem igral aktivno

nogomet, pozimi pa smučal, takrat (1970) sem se tudi

poročil in si ustvaril družino. Vse do selitve v nove

delovne prostore na Ulici Mirka Vadnova sem delovni

čas prebil v kranjskem nebotičniku, zadnja leta kot

kadrovski delavec. Poznavanje terenskega dela in

delavcev sem s pridom uporabljal pri kadrovskih

odločitvah. Tudi počitnikovanje mi ni bilo tuje, tako

sem dobil tudi nalogo planiranja, vzdrževanja in

dodeljevanja počitniških kapacitet. V 38 letih delovne

dobe pri istem delodajalcu sem preživel veliko organi-

zacijskih preoblikovanj podjetja, od skupnih služb

Elektra Kranj do v letu 2007 nastalega podjetja, ko je

prodaja električne energije postala tržna dejavnost.

Rad in s ponosom se spominjam prav vseh

sodelavcev, čeprav jih je bilo ob mojem odhodu ob

upokojitvi samo še 340 od začetnih 500 delavcev.

Majda Kovačič

skupinska slika na vrhu:
stojijo (od leve proti desni):
Miha Krišelj, Mojca Starc,
Francka Mohorič, Mira
Jazbec (pod njo), Ana Brišnik, 
Ivan Bernik, Boris Valenčič,
Minka Markelj, Jože Novak,
Drago Štefe, Janez Osojnik

čepijo (od leve proti desni):
Janez Leben, Janez
Gašperšič, Branko Mervič,
Janez Jordan, Miro Dolenc,
Blaž Andolšek in Janez
Tepina.



Šport
Zaposlene v Elektru Gorenjska že skozi celotnih 50 let

povezuje tudi šport. Preko Športnega društva Elektro

Gorenjska, v katerem je danes več kot 210 članic in

članov, spoznavamo lepote Slovenije in Evrope na

kolesu, v hribih, družimo se pri različnih dvoranskih

športih. Že 20 let sodelujemo na športnih igrah elek-

trodistribucijskih podjetij (EDS), kjer vedno potrjuje-

mo povezanost zaposlenih med seboj. Smo redni

udeleženec na raznih športnih dogodkih po

Gorenjskem in drugod po Sloveniji, s sponzorskimi in

donacijskimi sredstvi pomagamo športnim klubom v

lokalni skupnosti. Vsekakor je šport eno glavnih pove-

zovalnih orodij podjetja in zaposlenih, ki jih

združujejo želja po druženju, ljubezen do športa in

zdravega življenja, veselje do sodelovanja v različnih

športnih disciplinah, dobra volja, želja po zabavi in

spoznavanju sodelavcev tudi zunaj delovnega časa. 

Izbrali smo nekaj športnih foto utrinkov iz preteklih let. 

Slika 1: Planinski izlet na Dovški križ, 2010
Slika 2: Izlet upokojencev na Višarje, 2001
Slika 3: Ženska odbojkarska ekipa na šprtnih letnih igrah EDS v Celju, 2011
Slika 4: Nogometna tekma na športnem igrišču na Planini, v sklopu
vseslovenskih iger Elektra leta 1982 (foto Drago Papler)
Slika 5: Ekipa Elektra Gorenjska v krosu, na letnih športnih igrah
Elektrodistribucije v Kopru, 2005 (foto Drago Papler)
Slika 6: Naši udeleženci letnih iger EDS v Radovljici, 2009
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Osebnosti
Elektro Gorenjska smo ljudje
Zaposleni z druge perspektive

Anton Aljančič
1. Opišite se na kratko.

Komunikativen, družaben, pomagam vsakomur v

okviru svojih zmožnosti. 

2. Kaj počnete v prostem času, predstavite na

kratko vaše hobije.

Prostega časa je malo, poleg pridelave lesa kot

dodatne dejavnosti, sem tudi lastnik majhne

hidroelektrarne. Ostali prosti čas izkoristim za svojo

ljubezen do starodobnikov - obnavljam, udeležujem

se raznih shodov "oldtimerjev", do sedaj sem obnovil

že 2 starodobni vozili - Fiat 500 Topolino in Zastava

750 Fičo. Poleg osebnih vozil popravljam, sestav-

ljam, obnavljam tudi unimoge - delovna vozila. Vsa

ta vozila kupim v zelo slabem stanju, nato pa pre-

delujem, obdelujem, obnavljam in uživam v tem

delu. Poleg vsega tega se udeležujem kolesarskih

izletov v okviru Športnega društva Elektro Gorenjska

kot spremljevalna ekipa.

3. Kaj je za vas popoln odklop, s čim se najbolj

sprostite? 

Ko sem renoviral starodobna vozila sem šel v

delavnico in takrat popolnoma odklopil vse. Sedaj pa

"odklop" največkrat najdem med popravljanjem

pripomočkov in prilagajanjem strojev za olajšanje

dela na žagi in hidroelektrarni.

4. Vaš življenjski moto? 

Izkoristi vsak trenutek.

Urban Ažman
1. Opišite se na kratko.

Moški srednjih let, ki se še vedno slepi, da jih ima 21.

Relativno visok, vsake toliko me kdo vpraša, če mi dajo

doma kaj za jest. Sicer pa oče treh otrok, elektroinženir,

gorski vodnik, športnik, nepoboljšljiv avanturist in

človek, ki potrebuje fizično delo v naravi. Če vprašate

mojo življenjsko spremljevalko, pa "velik egoist".

2. Kaj počnete v prostem času, predstavite na

kratko vaše hobije.

Služba, družina in alpinizem ter z njim povezane

dejavnosti so precej požrešni, zato mi prostega časa

primanjkuje. Kadar pa si ga nekoliko vzamem, grem

zelo rad pokosit in uredit sosedov travnik ali pa

obrezat njegovo živo mejo, ki, mimogrede, zastira

pogled na cesto. Rad tudi "šraufam" avtomobile, z

zanimanjem v roke vzamem tudi dobro knjigo, všeč so

mi avtobiografije, znanost ali zgodovina. Moj hobi, v

zadnjem času rahlo potlačen, je vsekakor tudi

fotografija. 

3. Kaj je za vas popoln odklop, s čim se najbolj

sprostite? 

Definitivno največji odklop običajno nastopi vsak

dan nekje okoli desete ure zvečer, ko me zmanjka v

Bistvo in gibalo vsakega podjetja so njegovi zaposleni. Elektro Gorenjska smo ljudje. V rubriki bomo

predstavili posameznike in njihove hobije, preživljanje prostega časa. Spoznajmo se še iz malce

drugačne perspektive. 

Anton Aljančič s svojim fičkom
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postelji, to je obenem tudi največja sprostitev. Sicer

pa občasni odklopi, ko mi pri fizičnem naprezanju

srce nabija preko 180 ali kadar držim oprimek v

previsu in vem, da ga ne smem izpustiti. V takih

trenutkih zares pozabim na svet okoli sebe.

4. Vaš življenjski moto? 

Všeč so mi mnogi izreki in modrosti, ki se ob različnih

trenutkih blagodejno usedejo na dušo. Življenjskega

mota še nisem izbral, vedno pa se umirim ob misli, ki

jo je zapisal grof Alfred Victor de Vigny: "Samo tišina

je velika, vse ostalo je slabost!"

Maša Jamnik
1. Opišite se na kratko.

Zrasla sem v družini, ki ima šport v krvi in tudi meni je

šport začrtal pot. Že v rani mladosti sem se začela

ukvarjati s plavanjem in pri njem vztrajala vse do

zaključka fakultete. V vsem času plavanja sem kondicijo

nabirala tudi s tekom, ki me spremlja še danes.

Prepričana sem, da sem zaradi športa taka, kot sem. Z

nekaj besedami bi se opisala kot vztrajna, trmasta, opti-

mistična in vesela oseba, ki rada priskoči na pomoč.

2. Kaj počnete v prostem času, predstavite na

kratko vaše hobije.

Večino prostega časa poskušam preživeti z družino.

Zvečer in ob vikendih zgodaj zjutraj, ko se ostali

družinski člani skrivajo pod odejami, pa si vzamem

kakšno urico časa za tek. Včasih se odpravimo na

krajši družinski kolesarski izlet, pozimi pa kolo zamen-

jamo za smuči. Na morju rada plavam, če le najdem

prostovoljca, ki me je pripravljen spremljati v čolnu.

3. Kaj je za vas popoln odklop, s čim se najbolj

sprostite? 

Zagotovo tek - tečem zato, da se spočijem.

4. Vaš življenjski moto? 

Kjer je volja, tam je pot.

Danijela Kočila
1. Opišite se na kratko.

Zelo rada živim.

V sebi nosim umirjenost, ki mi pomaga pri navdihu

in izdelavi čipk, opazovanju čudovite narave, srečnih

ljudi, tudi manj srečnih, katerim poskušam umirjeno

prisluhniti, skratka, največji uspeh mi je, kadar

uspem umiriti svojo notranjost.

V sebi nosim tudi živahni del, ki se pokaže ob dobri,

lahko zelo glasni glasbi, plesu, zabavi, potovanjih.

Poskušam ujeti čim več trenutkov, ki so povezani z

dobro voljo. 

2. Kaj počnete v prostem času, predstavite na

kratko vaše hobije.

Glavne so seveda čipke in vse, kar je z njimi

povezano. V pomladnem času se vedno veselim vrt-

nih opravil, krajše vožnje s kolesom, kakšne roman-

tične in duhovne knjige, v zimskem času smučanja

(seveda če nisem poškodovana :-)).

3. Kaj je za vas popoln odklop, s čim se najbolj

sprostite? 

Poslušanje in gledanje morskih valov z vdihavanjem

vonjev borovcev, soli …

4. Vaš življenjski moto? 

Živeti in ujeti vsak lep trenutek.

na levi zgoraj: Urban Ažman
zgoraj: Maša Jamnik
levo: Danijela Kočila
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Irena Perčič
1. Opišite se na kratko.

Odprta, vesela, optimistična, družinski tip človeka.

2. Kaj počnete v prostem času, predstavite na

kratko vaše hobije.

Na kratko - zanimajo me konji, tako tisti na 2 kolesih

kot tisti na 4 nogah.

Nekaj let sem uživala kot sopotnica na moževem

motorju, pred 3 leti pa je prišel čas za osamosvojitev

in postala sem preponosna lastnica honde. Ena od

hčerk pa ima konja in me potrpežljivo uči jahanja.

Priznam, da nisem preveč poslušna učenka, ker

trdim, da je najtežje poslušati in ubogati svojega

otroka.

3. Kaj je za vas popoln odklop, s čim se najbolj

sprostite? 

Izlet v neznano z dobro družbo, poln presenečenj in

novih doživetij.

4. Vaš življenjski moto? 

V vsaki slabi stvari, ki se mi dogodi, poiščem nekaj

dobrega, lahko tudi začetek nečesa novega.

Marijan Prevodnik
1. Opišite se na kratko.

Jutranja ptica, družaben, rad govorim, uživam v na-

ravi, nikoli resen, »resno«? se držim le načela »smeh

je pol zdravja«.

2. Kaj počnete v prostem času, predstavite na

kratko vaše hobije.

Kolesarjenje, planinarjenje, reja prašičev skozi celo

leto, da potem kasneje uživamo v »izdelkih« (klobase,

ocvirki, zaseka, budjola…). Bistvo je čim več časa

preživeti zunaj, v naravi.

3. Kaj je za vas popoln odklop, s čim se najbolj

sprostite? 

Izklopljen mobitel, kozarec tempranilla na Caminu. 

4. Vaš življenjski moto? 

Ne komplicirati.

Samo Štojs
1. Opišite se na kratko.

Preprost, komunikativen (včasih še preveč), vesten,

hudomušen, netočen (za zamujanje me je »navdušil«

moj šef...), prijazen, sanjav, predvsem pa sproščen

moški sodobnega časa. Zelo rad imam prijetno

družbo, kjer ne manjka smeha in sproščenega pogo-

vora. Želim in trudim se delovati tako, kot čutim, kajti

le takrat ne deluješ proti svoji volji in si to, kar si (v

današnji družbi nivo, ki ga je najtežje vzdrževati).

Športnik po srcu in duši.

zgoraj: na sliki levo Irena Perčič
spodaj: Marijan Prevodnik

na desni: Samo Štojs
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2. Kaj počnete v prostem času, predstavite na

kratko vaše hobije.

Veliko stvari me navdušuje. V prvi vrsti odkrivanje in

spoznavanje samega sebe, kar je včasih kar neprijetno,

ampak zelo koristno. Nogomet je moja ljubezen že

od otroštva, a zaradi poškodb ga počasi zamenjujejo

sprehodi z mojim pasjim prijateljem Medom, tek v

naravi in občasni obiski hribov. Že dolga leta se lju-

biteljsko ukvarjam s filatelijo, med drugim zbiram

stare gramofonske plošče, t.i. vinilke. Tudi ljubitelj rož

sem in jih rad sam vzgajam. Največji dosežek, ki sva

ga dosegla skupaj s sodelavcem Markom Vilfanom,

je vzgoja ananasa. Berem zelo rad, predvsem

antropozofsko literaturo (veda o človeku), ki mi odpira

nov pogled na življenje. 

3. Kaj je za vas popoln odklop, s čim se najbolj

sprostite? 

Popoln odklop bi bil z vidika elektroenergetike zago-

tovo neprijeten, saj bi veliko gospodinjstev ostalo

brez elektrike? Moram priznati, da o tem nisem

velikokrat razmišljal, saj se dnevno odklapljam v mis-

lih. V mislih imam prijeten prostor ob jezeru ali

morju, kjer z izbrano družbo prijateljev, ob dobri

hrani in pijači preživljam nepozaben vikend. 

4. Vaš življenjski moto? 

Misli pozitivno, ker s pozitivnimi mislimi kreiraš

prihodnost svojega življenja.

Agata - Agi Štular 
1. Opišite se na kratko.

V Elektro Gorenjska sem inventar, imam že 30 let

delovne dobe. Amortizacijska doba se mi podaljšuje,

torej sem bolj vzdržljiva od transformatorske postaje.

Zgodovino davkov verjetno poznam bolje kot tisti, ki

te davke sprejemajo. Sem ženska, ki ne prizna, da bo

prihodnje leto srečala Abrahama in bo praznovala

samo zato, da bo zabava. 

2. Kaj počnete v prostem času, predstavite na

kratko vaše hobije.

Sem kot upokojenka, ki ji zmanjkuje prostega časa.

Moja največja strast so skale in ferate, poti, na katerih

ti zastane dih in srce pospešeno utripa, mišice pa

rastejo. Čevlje imam najraje za pasom, moja bosa

noga pa išče varen korak. In v takem okolju nastajajo

moje pesmi in ideje za slikarske podvige, ki jih ure-

sničujem v deževnih dneh. Noro uživam v skokih v

tandemu iz letala, moj vrisk se sliši čez celotno nebo

in niso mi tuji spusti po rekah in ne raziskovanje jam. 

Sem samotarka in istočasno uživam v družbi kole-

sarjev, planincev in izletnikov, kjer prav hitro

postanem »vodja«. Ko zapade sneg, imam smuči in

sani že namazane in preklinjam po brezpotjih, ko

sopiham za mojo hčerko. V hiši uživam v popravilih

kot sam svoj mojster po načelu »a je to« in spodbu-

jam moje tri naslednike na njihovi življenjski poti. Moj

ponos pa je 3 metre visok paradižnik, ki ga iz seme-

na vzgajam že 25 let.

3. Kaj je za vas popoln odklop, s čim se najbolj

sprostite?

Moje življenje je dejansko moj odklop.

4. Vaš življenjski moto? 

Ko se mi zasvetijo oči in mi srce zaigra, je vse

mogoče. Delo vzemi kot izziv, ne kot problem in ga

spremeni v hobi.

Agata - Agi Štular
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Anekdote
***
Nekega dne so bile pri sestri kokoši še

posebej pridne in so znesle več jajc kot

običajno. Zjutraj sem dobila več škatel jajc

in sodelavke so tiste dni veliko pekle, zato

so jajčka šla prav dobro v prodajo. Ampak

zadnje škatle  pa se nisem mogla znebiti. 

Pride čas odhoda domov. S celim naroč-

jem praznih škatel in škatlo polno jajc sem

čakala pred dvigalom. Dvigalo je bilo v 2.

nadstropju, kjer je imela sedež Uprava

(ravnokar smo dobili novo upravo in smo

se izogibali novega vodstva). S pritiskom

na gumb sem dvigalo priklicala v tretje.

Vrata dvigala se odprejo in v dvigalu, kdo

drug kot predsednik uprave osebno.

Možgani so mi delali "100/uro". Kaj naj

rečem? Čisto tiho ne morem biti!

"Jajca prodajam, ali bi škatlo jajc?"

Bedasto, kajne?

On pa se nasmehne, rekoč: "Ti jajca pro-

dajaš, jaz pa belim stanovanje". Šele

takrat sem v zmedenosti opazila, da v

rokah drži dve škatli barve za beljenje.

Vedno kadar sva se srečala, sva se pri-

srčno nasmejala jajcem in beljenju.

***
V 3. nadstropju upravne stavbe, čisto na

koncu v zadnji pisarni sedi dama. Polno

zaposlena s proučevanjem zapleteno

napisanega gradiva potrebuje dodaten

kisik v možganih in se ne zmeni za pravila

lepega vedenja ter za sodelavke. Njene

noge gledajo izpod kratkega krila, nekaj

časa sedi po "turško" s spodvitimi nogami

na stolu. Ne mine dolgo in njene noge so

na mizi, gradivo pa v naročju, gubice na

čelu kažejo na globoko premišljevanje.

Med premišljevanjem jo zmoti nenaden

glasen izbruh smeha pri vratih. Obrne

glavo in vidi izvršnega direktorja OE DEE

Kranj, ki se drži za trebuh in se mu od

smeha zaleti. Dama si misli: "Kar je, pač

jim bližjim sodelavcem, kaj se je zgodilo.

Čez nekaj časa potrka nekdo na vrata in

ona se čudi, zakaj ne gre naprej.  Vstane in

odpre vrata. Pred njimi so stali sodelavci z

zdravstvenimi knjižicami v roki, na vratih

pisarne pa je bilo nalepljen plakat

ORDINCIJA DR…

***
Ko sem še delala na blagajni, je k meni

hodil starejši, uglajen možakar. Vsakič, ko

je prišel, sva se lepo pogovarjala in govo-

rila o vsem mogočem - o aktualni politiki,

vremenu, kulinariki, vrtnarjenju in še o

čem. Postopoma mi je začel nositi rožice,

pa jagode, maline, borovnice in še bi lahko

naštevala. Na zelo blag način sem mu

večkrat povedala, da sem vesela pozornos-

ti, in tudi to, da mu jaz pač naklonjenosti

ne morem vrniti. Pa se ni zmenil za to. 

Neko lepo sončno nedeljo sva šla z mojim

partnerjem na pohod po bližnjih hribih. In

glej ga zlomka, srečala sva ravno omen-

jenega gospoda. Oba sva ga lepo pozdra-

vila, on je ostal brez besed in je samo

zamomljal nekaj v pozdrav. Potem sem

ugotovila, da se z mojim partnerjem celo

dobro poznata. Od takrat naprej je vedno

na blagajni samo prišel, pozdravil in

poravnal dolg. Malo sem pa vseeno

pogrešala debate (pa tudi dobrote).

***
Ko sem delala na okencu z odjemalci, je

nekega dne k meni  pristopil gospod v

vojaški uniformi, kot iz kakšnega vojaškega

filma. Činov je imel na ramenih, da se je

kar svetilo. 

Začel me je zmerjati, me nekam pošiljati … ,

vendar sem ga za trenutek prekinila  in ga

mirno vprašala: "Gospod, ker ste tako

razburjeni, me zanima, ali moram pred

vami stati mirno?" 

V tistem trenutku se je zdrznil, se opravičil,

nato pa sva v smehu rešila njegov problem.

je!" Samo nasmehne se nazaj in čaka, kaj

bo sledilo. Izvršni direktor pa gre do vrat

sosednje pisarne in pokliče sodelavko. 

"Pridi pogledat, žena! Ti pa praviš, da se v

službi ne da sprostiti!"

***
Nezadovoljen električar se vrne nazaj v

trgovino in prinese nazaj bojler.

Prodajalec ga vpraša: "Kaj je narobe?"

Električar pravi: "Bojler sem zmontiral in

ga pravilno priklopil, pa iz njega teče

voda!"

Prodajalec mu odgovori: "Kaj ste pa mislili,

da bo iz njega teklo vino?"

***
Bilo je še v KN Stražišče.

Klicala je neka stranka: " Halo, je to

Elektro Stražišče?"

"Ja", odgovori glas na drugi strani.

"Včeraj sem vas klicala in ste rekli, 

da mi boste prišli popravit zvonec, 

pa vas ni bilo!"

"Kako da ne, bil sem tam, četrt ure sem

zvonil, pa mi nihče ni odprl vrat!"

***
Sodelavec teče po stopnicah, ko ves

zasopel sreča sodelavko in ji reče: 

"Hej punca, vse štiri gume imaš na tleh!"

" O joj, a res," hitro steče do avtomobila in

ko pogleda avto reče: " O, pismo, kako 

me je!"

***
Sodelavka kliče v bolnico, da povpraša,

kako je z njenim bolnim možem. V trenutku

razmišljanja ji že zvoni telefon in  na drugi

strani se oglasi zdravnik. Ona se nehote

predstavi kot doktor z njenim priimkom.

Seveda jo zdravnik na drugi strani vzame

zelo resno in ji strokovno razloži stanje

njenega moža. Ko odloži telefon, pove svo-
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