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DOSLEJ IZDANO

FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)
MOJA PRVA KNJIGA
(več avtorjev, 2001)
BOLEČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)
PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)
KK RUŠE - 50 let
(več avtorjev, 2003)
DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA,
POMLAD JE V MOJEM SRCU)
(več avtorjev, 2003)
ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)
LESNIKE
(Ernest Kočivnik, 2004)
BISERI
(Dunja in Tjaša Šulc, 2004)
OTROKOM PRIJAZNO MESTO
(več avtorjev, 2004)
FILOZOFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)
ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)
NAMALAJ MI MODRO NEBO
(Angela Fujs, 2005)
SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan
Maribor, 2005)
LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)
SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)
NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)
NAREDIL(A) SEM NEKAJ DOBREGA
(več avtorjev, 2006)
50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
(več avtorjev, 2006)
(NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE
ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2006)
ZBADLJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)
PODOBE RUŠKIH ŠAHISTOV - 70 LET
(Lojze Vrečko, 2007)
ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE - 80 LET
(več avtorjev, 2007)
100 LET PGD SMOLNIK
(več avtorjev, 2007)
IZ VEČERA V DAN
(Uroš Vošnjak, 2007)
OHRANIMO OKOLJE
(več avtorjev, 2007)
ZGODOVINA GODBE RUŠE - 80 LET
(Mateja Vizjak, 2008)
DEŽELA Z RADIRKO
(GREMO NA VOLITVE)
(Uroš Vošnjak, 2008)
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PREDGOVOR

P

rva znana pobuda za pisanje knjige o zgodovini TDR je ob pričakovanju
petdesetletnice delovanja tovarne prišla leta 1966 s strani tovarniškega glasila
Ruški delavec1, katerega odgovorni urednik je bil takrat Vlado Petančič, direktor tovarne pa je bil ing. Vojko Ozim. Naslednje leto je izšel skromen katalog
na manj kot tridesetih straneh, docela »tehnično« in komercialno zasnovan, širše,
družbene, ekonomske, socialne dimenzije niso bile obravnavane.

Ruški delavec, »pobudnik« za pisanje jubilejnega zbornika pred več kot petdesetimi leti,
je izhajal preko trideset let.

Leto kasneje (1968) je bila pobuda za pisanje knjige ponovljena.2 Tedaj je pobudo
sprožilo Društvo inženirjev in tehnikov. Izšla je še skromnejša jubilejna publikacija, ki
je obsegala komaj dvajset strani. Takrat je tovarno dušika vodil Rafael Razpet. Vsaj po
vnanjih, marketinških, promocijskih in podobnih manifestacijah tistega časa bi lahko
sklepali, da je bila tovarna za razliko od »stare, medvojne TDR« nekako avtarkična.
Veliko je stavila na tehnične, tehnološke, razvojne aspekte, na dimenzije fizične širitve, na tržne komponente modernega poslovanja pa precej manj. V veliki meri se je še
čutilo dirigirano vodenje gospodarstva.
Nato sta morali miniti skoraj še dve desetletji, preden se je »res kaj premaknilo«3. Takrat je iniciativo prevzel mag. Lojze Vrečko. Odločil se je, da »tovarna«,
1

2
3

Že poprej so posamezni avtorji, zaposleni v TDR, pisali svoje »zgodovine«. Verjeto so pisali bolj iz svojih
lastnih vzgibov in ne z namenom izdaje obsežnejše publikacije, namenjene javnosti. Zato so nekateri
zapisi tudi ostali v obliki neobjavljenih tipkopisov, tudi nepodpisanih, in kot neke vrste »pripombe«
k drugim zapisom – brez navajanja virov. Prva znana publikacija po drugi svetovni vojni, ki je imela
namen predstaviti tovarno v javnosti, je bila pravzaprav kataloška brošurica, ki je izšla še popolnoma
v duhu takratnega socialističnega zanosa leta 1953, ob 35 letnici tovarne. Takrat je tovarno vodil dolgoletni direktor Viktor Stopar. Nekaj let kasneje je inženir Stanislav Bokszczanin končal svoj rokopis z
napotki, kdo naj njegovo delo dopolni.
O tem lahko beremo v »Spominih na razvoj Tovarne dušika Ruše« izpod peresa inženirja Ludvika Šolarja.
Dokaj redno, skoraj vsakih deset let so po drugi svetovni vojni sicer izhajale tovarniške publikacije, precej
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pravzaprav njene naslednice, izdajo obširno pisano zgodovino, ki bi jo pripravili
bivši in aktualni direktorji ter strokovni sodelavci ob 80 letnici začetka dela TDR.
Čeprav so se nekateri njegovi kolegi resno lotili dela in pričeli zbirati gradivo
ter pripravljati (precej obsežne) tekste4, se je poizkus zopet izjalovil. Pokazalo
se je, da je umanjkal enoten uredniški koncept in da povsem ločeno pisanje posameznikov ni združljivo znotraj »skupnih platnic«. Preveč neusklajeni so bili
tako po obsegu kot po vsebini, preveč poudarjena bodisi tehnološka plat bodisi
podatkovna ali kakšna druga vsebinska posebnost, enostranskost. Zlasti pa je
manjkala »uredniška roka«, ki bi terjala vsaj minimalno podprtost pisanega z
navedbo virov, literature, fotografijami ali drugimi, za strokovno pisanje ter bolj
poglobljeno branje in za možnost preverjanja vsekakor potrebnimi, pravzaprav
nujnimi podatki. Lojze Vrečko se je takrat odločil, da že zbrano in napisano (debel
fascikel tipkopisov) ob svojem odhodu v pokoj osebno preda takratnemu županu
Občine Ruše, da se vso vloženo delo ne bi »izgubilo«, oziroma, da ne bi bilo kje
na kakšni polici, v predalu založeno in pozabljeno5.

4

5

bogato opremljene s fotografijami. A to seveda niso bile »zgodovine TDR«, pač pa jubilejne publikacije,
pripravljene na način, kakor se pripravljajo prodajni katalogi. V bolj »romantičnem« slogu, poveličujoč
dosežke, količine, kompetence, družbeno politične opredelitve … Zapletenega zgodovinskega dogajanja takšne »propagandne« publikacije ne morejo prikazati, realizem jim je bolj ali manj lasten le v delu
tržne ponudbe, ali pa je še to zavito v »romantično folijo«. Poizkus pisanja zgodovine konec prejšnjega
stoletja, ob osemdesetletnici pa je inkliniral k temu, da se pokaže preteklost po uspehih, razvojnih, tržnih, poslovnih in drugih »krčih«, stranpoteh, iskanjih rešitev. Kakršnikoli oceni vloge posameznikov v
zvezi z razvojem tovarne pa so se v tem poizkusu skušali vsi pisci kolikor je le mogoče izogniti!?
V svojih prispevkih avtorji pogosto navajajo različne letnice in podatke o isti stvari, različno zapisujejo
nazive institucij, imena in priimke, zasledimo lahko disonantne ocene … Kljub vsemu te »pomote«
(zaradi pisanja po spominu?) niso takšnega značaja, da bi to zamajalo verodostojnost vsebinskega
bistva. Popravkov, razen nekaterih čisto tipkarskih napak … se v tej knjigi nismo posluževali, le tu in
tam smo opozorili na razlike.
Podobne fascikle imajo v posesti še nekateri drugi, a v njih zbrana gradiva so le manjši del celega
»fonda TDR«, ki obstaja v Pokrajinskem arhivu Maribor (PAM). Gradiva so shranjena še v arhivu Občine
Ruše in morda še kje kot kak zasebni fond TDR. Tak je na primer zasebni fond v posesti Vilija Rezmana.
Veliko relevantnega gradiva pa se nahaja v arhivih poslovnih partnerjev doma in v tujini. Tovrstnih,
bolj posrednih arhivskih škatel bi se najbrž nabralo vsaj še toliko, kolikor jih hrani PAM. O tem se je moč
prepričati, če le preletimo seznam virov in literature za knjigo, ki jo pravkar držite v rokah. Ob tem hitro
opazimo »siva polja« manjkajočega gradiva.
~6~
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Prva stran Bokszczaninovih spominov za preteklost TDR z njegovim lastnoročnim
podpisom z zadnje strani. (Foto: V. Rezman)
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Novi potencialni urednik, pisec knjige6 se dela ob svoji takratni delovni obremeniti7 ni
mogel lotiti takoj, si je pa pisanje te knjige zastavil kot nalogo, vredno poizkusa. Zavedal
se je namreč, da bo delo zelo dolgotrajno in obsežno, pač nekako v skladu z zelo dolgo
in bogato tradicijo TDR. Ko je tudi zanj napočil čas upokojitve, pa je dotlej dobljeno in
dodatno zbrano gradivo pričel urejati in snovati koncept ter si zadal konkretni cilj: knjiga naj izide v letu, ko se spominjamo stoletnice začetkov.8 Preden se lotimo pojasnitve
koncepta pisanja te knjige, pa je treba navesti gradiva, ki so jih pripravili ob različnih priložnostih drugi pisci in so bila pisana z različnimi nameni. Eni so jih pisali zato,
da bi se ohranil spomin na pretekli čas, drugi zato, da bi iz teh historičnih analiz lahko
morda črpali ideje za novo oživitev upadlega »elan vitala« TDR, tretji čisto po »službeni dolžnosti«, z namenom pojasniti, za kaj in kako sploh gre pri pomičnih pomembnejših dogajanjih itd. Navedenih del v naslednjih vrsticah ne zapisujemo po zaporedju
»pomembnosti«, po vsebinskem konceptu in celo ne po nedvomnem času nastanka
besedil. Zapisana so glede na zaporedje časovnih obdobij, ki jih opisujejo. Drugače ni
bilo mogoče (ne bi bilo prav), saj, kot je bilo povedano, tudi napisana gradiva niso vsa
točno datirana in niti ne podpisana, zlasti pa ne dokončana, redigirana, lektorirana ali
kako drugače strokovno obdelana. Ker omenjamo njihov obseg, moramo povedati, da
gradiva »tehnično« niso povsem primerljiva, saj so bili izbor črk, gostota vrstic, medvrstični prostor, način pisanja … tako različni, da lahko poudarimo, da je treba navedbo
obsega razumeti zelo »približno«. V nadaljnjem tekstu navajamo avtorske prispevke, ki
niso bili pripravljeni ne za osemdeset in ne za sto letnico, ampak že poprej, in so, razen
Bokszczaninovega,9 bili vsi naknadno vloženi v že citirani »fascikel TDR«.10
6

7
8

9

10

Postavljala se je dilema, ali pripraviti le lektoriran, urejen … zbornik tipkopisnih, že omenjenih separatov,
tako, da bi na novo napisali le tisto, kar vsebinsko in časovno najbolj manjka, ali se lotiti dela drugače.
Druga uredniška možnost je bila, da se uravnoteži napisane prispevke, tudi po obsegu. Tretja pa, napisati povsem nov tekst, ne oziraje se na že opravljeno delo. Preostala j še četrta možnost: lotiti se knjige
tako, da bo napisana sicer na novo, a bo spoštljivo skušala vključiti čim več vsebine tekstov starejših
avtorjev, ki bodo vsaj mestoma nekoliko obsežneje citirani. Odločitev je padla za zadnjo možnost.
Še precej let je opravljal naloge župana Občine Ruše in državnozborskega poslanca Republike Slovenije.
TDR je medtem že »ugasnila«, a ne v celoti, ne povsem. Z delom nadaljujejo nekatera podjetja, ki so njeni
»dediči«, a so si nadeli drugačne firme (imena). Tudi številni drugi posamezni lastniki sedanjih podjetij
lahko poiščejo svojo provenienco v nekdanji ruški »industrijski kraljici«. Če smo dovolj pozorni opazovalci,
pa brez težav ugotovimo, da so nekatera podjetja simbol TDR ohranila v svojem aktualnem nazivu - TDR
Legure, TDR Inženiring, TDR Nepremičnine. Blagovna znamka TDR je bila že tako uveljavljena in pomembna, da je lahko zaživela neko povsem novo, »svoje« življenje in obstala na domačem ter svetovnem trgu.
Priimek najbolj uglednega in poznanega ter »priljubljenega« ruškega inženirja, ki v njegovem, poljskem
zapisu glasi Bokszczanin, so mnogi pisali napačno zaradi nekoliko zapletene soglasniške zveze »kszcz«.
Nekaterim zapisovalcem zgodovine in drugim je zato bližji »poslovenjeni«, fonetični zapis (Stanislav)
Bokšanin. V knjigi bomo uporabljali zapis, kakršnega je uporabljal in kakor se je podpisoval on sam.
Žal avtorji v svojih prispevkih (razen redkih) niso pisali opomb, niso citirali, navajali virov in literature,
kar bi morebiti »širilo perspektivo«, vsekakor pa so omogočali, olajšali ponovni vpogled, premislek, drugačno stališče. Očitno pa je, čeprav so pisali nekako »vsak zase in po spominu«, da so imeli pri pisanju
člankov »skupno rdečo nit«. To je pisanje zgodovine TDR in njeno zelo pozitivno ovrednotenje. Zlahka
ugotovimo tudi, da so vsaj bežno poznali avtorske prispevke, ki so nastali prej, preden so se sami lotili
pisanja. Večinoma so se tudi osebno dobro poznali, bili tovariši v podjetju in v nekaterih drugih socialnih
okoljih. Čeprav so se razen Bokszczanina skoraj vsi izogibali (medsebojnemu) omenjanju posamičnih
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Knez, Leo: Kratka zgodovina nastanka in razvoja Tvornice dušika Ruše od
ustanovitve do leta 1941, nedatiran, podpisan tipkopis, nastal v letu 1968 ali
kasneje, 12 strani.
Tovarna dušika Ruše, tipkopis, nečitljiv podpis, 28. april 1953, 3 strani.
Bokszczanin, Stanislav11, Pripombe k poslovnemu poročilu TDR za leto 1949,
avtor ni podpisan, 4.12.1954, 5 strani.
Bokszczanin, Stanislav, Kratka zgodovina Tovarne dušika Ruše, tipkopis, oktober 1957, 31 strani12.
Majcen, Slavko, Poročilo o Tovarni dušika Ruše za obdobje od leta 1913 do
leta 1950, neredigiran tipkopis (opozorilo avtorja), marec 2005, zadnji popravki marca 2006, 32 strani.
Šolar, Ludvik, Spomini na razvoj Tovarne dušika v Rušah, tipkopis, avgust
1968, 67 strani plus 7 strani prilog in kazalo.13
Teržan, Josip, Petdeset let Tovarne dušika Ruše, tipkopis, avgust 1968, 52 strani
plus priloga na dveh straneh.
Kratek opis razvoja in proizvodnje TDR, tipkopis, nepodpisan, januar 1982,
prepisan in dopolnjen januarja 1986, 20 in 24 strani.
Ruški delavec, glasilo delavcev TDR 1959 - 1993, krajši prispevki različnih
avtorjev.
Vrečko, Lojze, TDR/TDR Metalurgija v preteklosti, več tipkopisov, poročil,
objav … iz različnih obdobij.14 Že leta 1968 je Lojze Vrečko po tekstu S.
Bokszczanina priredil/napisal za tovarniško glasilo članek o preteklosti ruške tovarne.
Virov in literature je še veliko več. Veliko je gradiva zlasti, če upoštevamo še
največjo in najpomembnejšo naslednico, TDR Metalurgijo, nastalo ob zadnji »nacionalizaciji« TDR oziroma ob »predaji« paradržavnemu »Koržetovemu skladu«
(Skladu za razvoj RS – kako groteskno ime je nosil!?). Ker pa zgodovina TDR
seže celo v čas pred prvo svetovno vojno, in ker je ves čas bila vpeta v svetovno

11
12

13

14

imen in priimkov ter ocen v zvezi z njimi, pa velja naslednja ugotovitev: Stanislav Bokszczanin je bil
nesporna avtoriteta in od vseh spoštovana osebnost. So se pa avtorji omenjali vsaj posredno. Tako
namreč, da so nakazovali, kdo je kaj napisal ali sugerirali, kaj naj bi še napisali. Nekaterih referatov, ki
se omenjajo, prilog, tabel še ni bilo moč najti. Na primer Knezovih, Šolarjevih, Teržanovih …, ali pa so
bili kot separatni deli manj opazno vključeni v vsebino člankov, ne da bi bilo na to izrecno opozorjeno.
Tekst ni podpisan, a po vsebini, po načinu pisanja in po poznavanju problematike lahko domnevamo,
da je avtor Bokszczanin. (op. p.)
Kasneje, že po Bokszczaninovi smrti, je nekdo lastnoročno pripisal nekaj vrstic, dopolnil v originalni
tekst … To ne spremeni pomembnosti njegovega prispevka. Bokszczaninov prispevek lahko označimo
za temeljni. Nihče ga ni citiral, a vsi so nekako povzemali osnovno logiko njegovega zapisa.
Ing. Šolar je v zadnjem odstavku svojega prispevka na strani 67predlagal, da se njegovi spomini dopolnijo s spomini ing. Kneza in Teržana, ter da se dopolnijo podatki po letu 1963 in da podatke »event.
dopolnijo še tovariši inženirji Kotnik, Prevolnik in Majcen«.
Sveženj tipkopisov in izbranih poglavij (pasusov) iz Vrečkove knjige Podobe ruških šahistov ter objavljenih časopisnih člankov, označenih kot »TDR/TDR Metalurgija«, je tako delovno poimenoval V. Rezman.
~9~
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dogajanje, bi bilo za celostno, strogo strokovno ali celo znanstveno pisano knjigo
potrebno pregledati še mnoge druge arhive, pri nas in v tujini. Podjetje je bilo namreč zelo »prepleteno«, pa naj bo to lastniško, upravljavsko, nadzorno, strokovno,
tehnološko, znanstveno, finančno, poslovno, vojaško, državno, politično, civilno ali
kako drugače. Analiza česa takega naj ostane kot »naloga« za koga v prihodnosti.
Nam gre ta hip za to, da dostojno obeležimo stoletnico, se ji, naši fabriki, »oddolžimo« in napišemo strokovno korektno, čim bolj celostno, a še zmeraj običajnemu
bravcu dostopno čtivo. Marsikdo utegne pogrešati več vsebine (vsaj podatkov) s
področja tehnike, tehnologij, kemije, fizike, skratka specialne stroke, kdo drug
zopet ne bo zadovoljen, ker ne bo dovolj analiz več desetin poslovnih bilanc, torej
poslovnih rezultatov tovarne v preteklosti, projektov razvoja, znanstveno raziskovalnega dela in še česa15. To bi presegalo interese in usposobljenost pisca, zato se
takšnim poizkusom brez zadrege odreka. Jasno pa naredi odločen korak v smeri
spremembe kurza, kakršen je v opisih preteklosti TDR veljal doslej, pa naj gre za
sicer dobre kataloge/jubilejne publikacije, ali posamične, bolj redke strokovne članke. Ta knjiga v ospredje postavi (ob proizvodnih, tehnoloških … temah) ljudi in
družbene vidike. Ljudi kot posamezne osebnosti, kot kolektive, kot nosilce razvoja
in kot »odvisnike« od fabrike. Pomembni so družbeni odnosi, relacije, v razponu
od povezovalnih do konfliktnih, dejavniki historičnih procesov v svoji aktualnosti
in v zelo različnih vrednotnih svetovih tako sinhronega kot diahronega globalnega
sveta. Ob pomenu medčloveških odnosov knjiga izpostavi še odnose do našega
širšega okolja, do narave. V tem smislu se ne izogiba osebnim ocenam, ki bodo že
zaradi različnih individualnih situacij, vpletenosti, vrednotenj, interesov in drugega različne, disonantne. A različnosti sveta in življenja v vsakdanjem bivanjskem,
etičnem, ekonomskem, interesnem, skupnostnem, osebnostnem … pogledu se pač
ne da reducirati na eno samo, kljub razlikam »vsem všečno dimenzijo«.
Pisanje knjige obeta razvejano, obsežno, protislovno, dinamično, zelo zanimivo
delo. Prav tako zanimive odzive, saj je računati pretežno le na tiste bralce, ki radi
rečejo »naša fabrika«, se z njo nekako poistovetijo in imajo do nje prav poseben,
tudi pretirano čustven, oseben, nekritičen odnos. To marsikoga rado zanese v neobjektivnost, v subjektivno prikrajanje. Zato, ker je to logično in neizogibno (tudi
za avtorja), je bilo pred pisanjem knjige opravljenih veliko osebnih pogovorov s
15

Pisci poprejšnjih »zgodovin« so dajali poudarke skladno s svojim poznavanjem in interesom. Ing. Knez je
bil kemik izrednega znanja in z občutkom za razumevanje ter s poznavanjem svetovnih razmer, podobno
kot kasneje ing. Majcen, ki je od vseh najbolj vključeval političnoekonomske vidike. Ing. Šolar je bil izrazito
tehnično, interdisciplinarno usmerjen popisovalec tehničnih, tehnoloških postopkov in je tovarno tudi
poznal do obisti. Dober poznavalec pa je bil tudi ing. Teržan, ki je v svoje poglede najbolj usidral komercialne, poslovne dimenzije življenja tovarne. Inženir Kotnik je bil osebnost, ki je nihala med operativo
(z novatorsko, pragmatično, poslovno »žilico«) in teorijo ter prosvetarskim erosom. Široko izobražen in
družbeno »kritičen«. Brez dvoma pa lahko zatrdimo, da so vsi poznali Bokszczaninova stališča in njegovo
Kratko zgodovino, ki so ji nekako v grobem vsi »sledili«. Edini med pisci obširnejših besedil, vključenih v
»pripravo jubilejne knjige«, ki ni inženir, je pravnik Lojze Vrečko. Njegovi prispevki so zato bolj poslovno,
pravniško in politično obarvani, večinoma kot povsem aktualni odzivi na dogajanja.
~ 10 ~
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poznavalci, prizadetimi in bolj indiferentnimi, nekaj »delavnic« in javnih predstavitev poizkusa pisanja »sintezne zgodovine« ter posledičnih razmislekov. Prihodnje
ocene, kritike, strinjanja, ki utegnejo slediti, so lahko v pomoč pri nadaljnjem
ukvarjanju s proučevanjem preteklosti Ruš in tovarne posebej.
Način pisanja, ki je bil izbran, to dopušča. Knjiga bo namreč izhajala v obliki
zvezkov ter bodo prvi in sledeči zvezki lahko z odzivi vred »napotilo«, kaj in kako v
prihodnje, čemu posvetiti več pozornosti, katere slabosti in napake popraviti. Knjiga
je zamišljena kot serija zvezkov. Prvi zvezek prinaša predstavo avtorja o za kraj in
širšo okolico (ljudi, naravo, duhovnost) zelo pomembnem, celo »usodnem« dejavniku, ki sam ni »neobčutljiv« na zunanje vzgibe, vplive, spodbude, ovire, ampak je z
vsem tem v nenehni interakciji. Predstavo o »fabriki« v lokalni totaliteti od nastanka
do izteka približno prvega dobrega četrt stoletja delovanja (1945). Od tod naprej se bo
treba ukvarjati še z obdobjem, ki se nekako lahko označi za obdobje socializma, tako
tistega z diktaturo proletariata in avantgardno vlogo komunistične organizacije, kot
tistega, slabega pol stoletja trajajočega samoupravnega, ter z obdobjem restavracije
kapitalizma in sočasnega zatona TDR. Naša ambicija, kljub silni prepletenost, obsežnosti problematike … pa je, poenostaviti prikaz in predstaviti to »stoletno zgodovino«
na način, da bo, kolikor je le mogoče, razumljiva in pregledna. A vsebina knjige ne bo
nekako »brezbarvna«, povsem nevtralna. Bralci z bolj poglobljenim interesom bodo
opazili stališča, ki so lahko celo diametralno drugačna od dosedanjega razumevanja
in »uradnega« zgodovinopisja. Ne bo pisana tako, kot da bi pač hotela ujeti ugoden
jubilejni veter v krila, pač pa tako, da bo skušala predstaviti dovolj objektivnih podatkov, povezanih v celoto, ki pa naj omogočijo vsakomur samostojno, tudi od avtorja te
knjige različno interpretacijo. Pri tem je lahko v pomoč dokaj obsežen seznam virov
in literature, ki pa še zdaleč ni popoln. Lahko le olajša delo prihodnjim raziskovalcem.
Da bi lahko vsak poenostavljeno in v obliki »skrajšane verzije« sledil celotnemu
zgodovinskemu toku življenja fabrike, je na koncu dodana »kronika«, bolj primerno rečeno »časovni trak« poglavitnih dogodkov.
*
Leto 1918 je izjemno, prelomno leto. V našem bližnjem okolju je lahko kot
tako razumljeno v enaki meri, kot to velja v svetovnem merilu, saj so se okoliščine, razmere takrat spremenile v samem temelju. Stoletnica konca prve svetovne
vojne je že bila in bo še izpostavljena na različnih posvetih, v knjigah, filmskih ter
drugih prispevkih. Zelo pomembna je tudi za Ruše in druge bližnje kraje. Zato,
ker so domačini in tujci, begunci, vojni ujetniki, veliki lastniki kapitala in »mali
ljudje«, politiki … bili zelo angažirani v tej svetovni vojni in zato, ker sta z vojno
neposredno povezani še gradnja TDR, gradnja HE FALA ter, že malce bolj posredno, tudi gradnja prenosnega omrežja električne energije. Vse to skupaj je šele
omogočalo veliko spremembo značaja regije, drugo industrializacijo pri nas (v
»mariborskem okolišu«). O tem bo mestoma govorjeno v knjigi.
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Ob reki Dravi so se v Dravski dolini pričeli ljudje naseljevati pred tremi tisočletji.
Na fotografijah Drava, kakršna je bila, preden so jo zajezili s številnimi elektrarnami
in ko so jo ljudje lahko prečkali le z rancami ali z brodom. (Foto: PAM)
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UVOD – RUŠE PRED INDUSTRIALIZACIJO

V

as Ruše16 so nekoč imeli za največjo slovensko vas, kar seveda ne ustreza
stvarnim dejstvom. Za to, da bi lahko bili ponosni na svoj kraj, pa si ni potrebno ničesar izmišljati ter ne dodajati nerealne pridevnike. Bolje je, seznanjati se s preteklostjo (in ruška je zelo bogata), jo skušati razumeti in iz tega
razumevanja sodelovati pri kreiranju prihodnosti. Ta prihodnost naj bo grajena na
realnih temeljih, najsi bodo naravni ali družbeni, zgodovinski. Poizkusi »cepljenja« bolj modnih, neavtohtonih, včasih celo »za lase privlečenih« idej na dosedanji tok zgodovine namreč pogosto ni prav uspešno. Takšno cepljenje lahko izpade
kot nesmiselna eskapada, lahko je prav bizarno, škodljivo, ali pa se izkaže vsaj za
efemerno, kakor se bo to skoraj zagotovo izkazalo za čisto na novo postavljeni Disc
Golf park vrh Ruškega Pohorja, pri sv. Arehu. Občina ga je umestila tja v bogastvo
gozdov, ob zgodovinsko cerkev, v bližino Čudežnega studenca, množičnih grobišč
po vojni izvensodno pobitih, ob pomnike kulturne dediščine, za katere pa občina,
pomenljivo, ne kaže potrebnega interesa. Nekako »izkoreninjena« se zdijo posamična razmišljanja in ukrepanja v smeri zanikanja in ignorance naše naravne in
kulturno zgodovinske dediščine, njenega dezavuiranja.17 Preteklost naših krajev
pa v resnici sega daleč nazaj ter je za tako majhno lokalno okolje prav impozantna.
Lahko smo ponosni nanjo, vredno jo je ohranjati in lahko je vir navdiha.
Če ne želimo preveč špekulirati o naši prazgodovini, za katero nimamo obilice
res trdnih historičnih virov, pa se moramo spomniti vsaj na začetek zadnjih treh
tisočletij, na tisti čas, ko je bila v naših krajih razširjen kultura žarnih grobišč,18
v znanosti poimenovana skupaj z nekaterimi drugimi najdišči do vzhodnih meja
naše države kot »ruška skupina«. V naravnem okolju lokacije te kulture še niso
16

17

18

Na začetku tega tisočletja (januarja 2006) je slovenska vlada Ruše razglasila za mesto. Takšna sprememba ni rezultat kakšne arbitrarne politične odločitve, pač pa dolge razvojne poti, v času katere se
spremeni »karakter« kraja. Ruše so se spremenile iz podeželske vaške skupnosti v naselje, ki je postalo
manjši center za okoliške kraje, vasi. To gravitacijsko moč so Ruše dobile predvsem zaradi sprememb,
ki so nesporno posledica razvoja TDR. Čeprav so se naši kraji industrializirali in urbanizirali tudi ob rasti
drugih ključnih subjektov, je TDR gotovo imela pač izrazito največji vpliv. Knjiga, ki govori o tovarni,
bo tako na nek način tudi pojasnilo, kako in zakaj so Ruše postale majhno, a po svojih značilnostih
vendarle mesto.
Kot takšni se kažejo številni posegi. Na primer prodaja in »selitev« stoletne Miklavževe kapele iz našega splavarskega okolja, simbola »svetišča in zavetništva« ruškega splavarstva ob Paulnovi (kasneje
Glaserjevi) splavarski gostilni v Smolniku. Preselili so jo »tja nekam v gorice«. Podobno razvrednotenje
velja za spreminjanje znamenitega tovarniškega vodnega črpališča ob Dravi v skladišče za bolj modne,
za naše kraje netipične kajake in kanuje, ob hkratni odstranitvi tradicionalnih dravskih ranc iz bližnjega
zaliva-priveza, odstranitvi tradicionalnih plovil, ki so stoletja služila splavarjem in ribičem, desetletja pa
so prevažala tudi delavce na delo v TDR z drugega brega Drave … Morda najhujše in nepopravljivo pa
je razvrednotenje (rušitev) tehnične dediščine znotraj TDR. Nanizanih je le nekaj od eklatantnih, slabo
premišljenih potez razvrednotenja in celo »zanikanja« dediščine, naših lastnih temeljev.
Ob drugih, bolj znanstvenih tekstih je lahko primerna literatura za bežno soočenje s tistim časom tudi
knjiga RUŠE (mesta miru in spomina – pokopališča), LIRA, 2015.
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obeležene, dasiravno pričajo o pradavni pomembnosti naših krajev. Podobno zanemarjena je tudi »rimska prisotnost« na ruškem. V fizičnem svetu nas skoraj nič
več ne spominja nanjo.19 Kot »posebnost« omenimo imeni MARKUS PORCIUS
VERUS in VNVS IVSTINI, za sedaj prvi znani imeni in priimka na ruških tleh,
ki so ju vklesali v nekdanje rimsko svetišče, mitrej, postavljen ob izlivu potoka
Rušica v Dravo.
Po »tristoletni« prisotnosti odsluženih rimskih vojakov (veteranov) na začetku
našega štetja v našem okolju, ki ga v tistih časih najbrž niso naslavljali z imenom
Ruše,20 se pričenja »slovanska« doba. Nič še ne vemo o njej. Vse tja do časa kolonizacije benediktincev, ki so prišli v Rouste, v manj pomembno okolje, ki so ga
gospodje, mejni grofi Spanheimi (darovalci) zlahka »pogrešali«. Za nas pa tedaj
prične »naša doba«. Ruše se umestijo v svetovno zgodovino s pisnimi viri (razen prej omenjenih rimljanskih imen). Urbarji ter cerkvene kronike omogočajo,
da zvemo nekaj več o tem, kdo je tu živel, plačeval davke, kdo gospodoval in kdo
hlapčeval, služil.
Od tistih dob naprej je bila preteklost »ruškega« kmečkega gospodarjenja pod
dirigentsko palico katoliške cerkve ter falskih gospodov, benediktinskih menihov
iz Labotske doline. In ta zgodovina je ne le znamenita, je tudi zelo pomembna.
Pričenja se »mednarodna duhovna vpetost Ruš«. Najprej s cerkvijo (in mitom
o dobrotnici, zavetnici Mariji ter več kot petstoletnimi romanji vernikov srednje
Evrope, Dalmacije, Istre, Italije … v Ruše.21 Nato z znamenito Ruško latinsko šolo
(1645/1761), ki so jo vodili ruški župniki, pa z verskimi, po pomenu srednjeevropskimi gledališkimi igrami (1680/1722). Po tem je »potenca« lokalne duhovščine
in cerkve pričela usihati. Kar se tiče družbenega, gospodarskega razvoja, poslej
tudi ni bilo posebej dramatičnih sprememb. To dobo so obeležili kmetijstvo, gozdarstvo, splavarjenje, vznikali so številni livarski, kovaški, mlinarski, žagarski
in drugi gospodarski (obrtni) obrati. Nekakšna organska rast, tipična za tisti čas.
Kakšni zametki domače gospoščine, plemstva ali celo merkantilistične gospodarske
elite se niso razvili. Le duhovščina je štela za nekakšen vrhnji sloj, celo mogočni
kmetje so pri nas kasnejši pojav.

19
20
21

Železna doba, ilirski in keltski vplivi niso z ničemer trdno historično dokazani. Bolj verjetno je, da so
naše kraje zaobšli, čeprav tudi o tem ne moremo biti povsem prepričani.
Prva pisna omemba imena našega kraja je znana šele iz leta 1091.
Nekateri menijo, da je bila prva ruška cerkev postavljena že leta 905 in da se je takrat pričelo romarsko
obdobje, a je to bolj stvar mita kot stvarne preteklosti. Sedanjo cerkev, kasneje nekajkrat predelano in
dozidano, so tukajšnji krajani, ne morebiti benediktinski menihi, zgradili leta 1387.
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Ruška cerkev je bila s kaplanijo, župniščem in gospodarskimi objekti
dolga stoletja center Ruš. (Foto: Gregor Rezman)

Po tem pa: prva industrializacija v Rušah. Ne prav zelo veliko, nekaj deset let
pa je vendarle zamujala za bolj znamenito, radikalno zahodnoevropsko industrijsko revolucijo. In ni bila le gospodarska, bila je še družbena, socialna, duhovna.
O tem nekaj v naslednjih stavkih, ki bodo razen na gospodarske, tehnološke itd.
spremembe spomnili tudi na nosilce teh sprememb, na ljudi, tako tiste, ki jim rečemo mali ljudje, kot na tiste, ki jih označujemo za pomembne osebnosti, ki so s
svojim prispevkom kreirali novo podobo tukajšnjih krajev.
Rečni tovorni promet (splavi, šajke, rance) dobi v osemnajstem, zlasti pa devetnajstem stoletju povsem drug obseg in pomen. Nanj so vezani sloji revežev in bogatašev. Sekači, gozdni nadzorniki, zaposleni ob drčah, furmani, splavarji, drvarji,
oglarji, kočarji, hlapci, osebenjki in gospodje, nova kapitalistična elita, baroni, grofje in cerkveni zemljiški gospodje … Skratka, gospodarjenje z naravnim bogastvom
(lesom) dobi »industrijske«, bolj brezosebne poteze in mnogo večje dimenzije. Ni
več pomemben človek, družina, njeno preživetje …, tudi v Rušah se začuti doslej
manj znan pomen kapitala, količin, profita, ki so s piedestala umaknili kmečko
družino, podrejeno cerkvi. Prične se izgubljati podeželski, kmečki značaj okolja.
Ne gre več za skrb za preživetje, temeljni cilj postane profit, denar … Človek, posameznik, družina, sorodstvo … se izgubljajo iz osrednje optike. Na kapitalistični
način prično gospodariti tudi kmetje, in duhovniki so se nemalokrat pritoževali,
da je izginila njihova ponižnost, skromnost, poslušnost cerkvi itd. Kmet je začutil, da postaja nekdo, in ko je šel v cerkev (zmeraj redkeje), je šel tja z dvignjeno
glavo »mogočnika« in pogosto z »uporniško, neposlušno« držo. Bolj iz navade,
rutinsko se je udeleževal verskih obredov, da bi nekako dal zgled služinčadi in da
~ 15 ~
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se ne bi preveč zapletal s cerkveno oblastjo – da bi vsaj služinčad ostala pokorna
in ne bi rebelirala. Nastajajo pa vse močnejši novi socialni mehanizmi, kakršni so
na primer bratovščine, botrstvo, beneficiji, hiralništvo, ubožnice kapitalističnega
tipa. Kapitalizem tudi v Rušah spreminja podobo okolja, da, celo krajine. Nekdanji
cehi, obrti, mali trgovski, gostinski obrati, vznikajoče manufakture … postajajo
kapitalistični nosilci rasti, prosperitete (?). Ruše se, ponovno, a tokrat ne s kulturo,
prosveto, duhovnostjo … umestijo na »svetovno sceno«.22 Bolj industrijska produkcija, menjalna in ne toliko uporabna vrednost stopita v ospredje.

Ogromna skladovnica lesa s komaj opaznimi delavci na Zabeovem posestvu nakazuje,
da se je masovni, industrijski način proizvodnje zasidral tudi v primarni dejavnosti,
v naravnem okolju. (Fotografija je last Štefana Podlesnika.)

Hitro se spreminja značaj nekdanjih majhnih fužin, žebljarn, kovačij, ki so prej
nekako sodile k vsaki pomembnejši kmetiji. Kovačije ne poslujejo zgolj za samooskrbo in soseščino, pač pa se usmerijo v bližnji in daljni trg. Prične proces hitre
koncentracije kapitala, večji obrati »požirajo« manjše, zaposlujejo po več deset
ljudi na domačem dvorišču in številne druge okoličane, posredno vezane na lastni
obrat (gozdne delavce, prevoznike, oglarje …). Podobno velja za žage, mline, pintarske/sodarske delavnice, za izdelovalnice plovil (ranc, brodov, šajk in splavov),
kolarske in druge obrti. Spreminjati se prične urbano gradbena podoba, nastajajo
zametki novih zaselkov, bolj strnjenih vasi, spreminja se tudi socialna, lastniška
struktura prebivalstva. Zamaja se celo socialna pozicija velikih kmetov in tudi
cerkve. Od tradicionalnih veljakov le falski gospodje zadržijo svojo moč, pomen
in veljavo; veliki kmetje, veletrgovci, veleposestniki in lastniki nepremičnin pa
spremenijo svojo »naravo«, način življenja, vrednote.
22

Več o tem glej v poljudnih publikacijah Društva za razvoj, LIRA-Ruše, ter v drugih, starejših člankih ter
publikacijah o preteklosti Ruš.
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Dolga stoletja je duhovščina igrala »glavno vlogo« na ruškem, vključujoč Falo,
Puščavo, Lovrenc, Selnico, Smolnik, Bistrico, Limbuš … Bila je pač tradicionalna
oblastna struktura srednjega veka, ki je zadržala vpliv precej daleč v novo, kapitalistično dobo. Pomembna je bila duhovno, religijsko, cerkveno, gospodarsko,
upravno, sodno … Po Mariji Tereziji in »jožefinskih reformah« ji je bil izpodmaknjen gospodarski, vzgojni, izobraževalni, politični, oblastni temelj. Nikoli več ni
imela duhovščina take vloge v razvoju Ruš, kot jo je imela nekako do polovice
osemnajstega stoletja. To ne pomeni, da je bila povsem minorizirana. Zlasti ne v
pomenu narodnega prebujanja, ozaveščanja. Pač odvisno od posamičnega župnika
ali kaplana in njegove navezanosti na svoje predstojnike, škofe, ki se niso zmeraj
izkazali kot narodno zavedni. Vsaj od župnika Božidarja Wurzerja, ki je našim
krajem »dajal domoljubni ton« v drugi polovici 19. stoletja. Vse tja do nastanka
nove države po prvi svetovni vojni in potem je bila narodno prebudna in tudi drugače bolj prosvetljena usmeritev pri nas stalnica.
Torej, tako kot duhovščini in meniški gospoščini se je proti izteku 19. stoletja
zmanjševal vpliv prej mogočnih odločevalcev. To velja na primer še za tanek sloj
velikih kmetov, ki so nekateri ob vsem pogosto igrali še vlogo županov. Kmetje
so bili v drugi polovici tega stoletja še zmeraj nosilci »slovenstva« (ob župniku
Wurzerju zlasti stari Hleb, pa Grizold, Glaserji …). Nekateri so se tudi politično,
seveda bolj konzervativno eksponirali. Vse hitrejše razraščanje kapitalističnih
razmer pa je v našem okolju pričelo »najedati« temelje kmečkih veljakov, gospodov. Izrinjati so jih pričeli splavarski »gospodarji«, lesni trgovci, lastniki velikih
žag, gostilničarji …, ki niso bili več tipični kmetje; pomen posamičnih kmetov je
zmanjševal pojav drč (riž) ter drugih transportnih sredstev (železnice), zlasti pa
uporaba modernejših tehničnih, proizvodnih sredstev, postopkov ter koncentracija
finančnega kapitala, naraščajoče merkantilistično tržišče, masovno povpraševanje
in še kaj. Novi zemljiški, gozdni posestniki, trgovci, fabrikanti, baroni, Martin
Liebmann (von Rast), Kettenburg in grofi, Zabei, steklarski tovarnarji, Vivati niso
bili gospodarji po vzoru srednjega veka (falske meniške gospoščine), pač pa po
vzoru racionalnega, industrijskega, liberalističnega kapitalističnega gospodarjenja. Ne vsi na enak način. Von Rastov »surovi« kapitalizem pač ni primerljiv z
Zabeovim, družbeno bolj »odgovornim«23.
Zelo pomembni in bolj ali manj radikalni premiki v našem okolju se kažejo
še na številnih drugih področjih. Kakor je plahnel vpliv duhovščine in kmečkih
veljakov (v drugi polovici dvajsetega stoletja je skorajda povsem zbledel), tako
se je povečeval vpliv drugih, sodobnejših družbenih slojev. V ruški okolici zlasti
nosilcev industrializacije (Grossrocka, Vivata, številnih lastnikov Stare glažute na
Šumiku, Gornje glažute pod sv. Arehom, Pogačnika, Scherbauma, Goetza, pravzaprav zeta Hermanna, Woschnagga, Hartnagla, Pachnerja, Stampfla, Glaserjev …)
23

O tem glej posamične navedbe v prispevkih v publikacijah društva LIRA (avtorja Matjaž Grahornik, Vili
Rezman), v knjigi Franca Minaržika o pohorskih glažutah in v drugi literaturi.
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Tudi vpliv prosvetnih delavcev, laičnih učiteljev(ic), kulturnikov, intelektualcev … je močno narastel. Zanimivo, da tega ne bi mogli reči za državne politike,
župane, visoke državne uslužbence iz naših krajev … Vse do časa, ko se je v politiko vključil Anton Krejči, narodno zavedni državni poslanec, klasični kapitalist
(podobno kot Viktor Glaser, Hinko Pogačnik ali kasneje Leopold Kaudek …), tovarniški ravnatelj, načelnik ruških sokolov … A to sodi že v čas med obema vojnama, v trideseta leta. O tem, kako se je spreminjala socialna, politična, kulturna,
duhovna situacija v Rušah, bo morala biti izdelana vsaj nekoliko bolj obsežna in
specializirana študija. K temu, kaj vse se je spremenilo po začetku gradnje TDR v
Rušah in kako so se socialna, politična in druge strukture v Rušah »premaknile« v
smer, ki so jo naznanili intelektualci, tehnični ravno tako kot humanistični, politični
levičarji, učiteljstvo …, se še vrnemo. Po tem ekskurzu pa je potrebna vrnitev v
osnovni tok naracije o ruškem gospodarstvu, ki je, kot smo lahko opazili, bilo pod
dominantnim vplivom »tujega kapitala«.
Splavi so po Dravi tovorili deset tisoče kubičnih metrov lesa, zelo iskano sadje
ter obrtne in industrijske, železarske, livarske izdelke. In zaposlovali na stotine
domačinov. Nekoč, bližje srednjemu veku, so prevažali predvsem kolje za vinogradnike, sode in podobno, kmetijsko blago, sedaj pretežno gradbeni in mizarski
les ter drugi gradbeni material. Gradbena panoga je namreč dobila prej nepredstavljive razsežnosti. Ogromne količine lesa pa so bile tovorjene kot kurjava.
Največji odjemalec je bil invalidski dom na Ptuju. Nekako do dvajsetih let devetnajstega stoletja je na Aplenčevem v Smolniku deloval tudi tukajšnji invalidski
dom odsluženih bavarskih vojnih invalidov, oficirjev, vojakov Marije Terezije z
znamenitim Grossrockom na čelu. Šajke, nekaj manjša in drugače grajena plovila kot splavi, so bile, kot je znano, razen za les namenjene prevozu sadjarskih
ter drugih kmetijskih in obrtnih produktov. Sadje z ruškega, kovaški in steklarski izdelki so namreč sloveli daleč naokoli. Celo vino je imelo drugod visoko
ceno, povpraševanje. Danes se je to v glavnem že pozabilo. Splavom ter šajkam
in rancam (slednje so bile predpisane kot obvezno spremno plovilo) celo nova
transportna povezava, Koroška železnica, ki je pričela z delovanjem leta 1863,
dolgo ni mogla »do živega«. Razlog je bil preprost: reklo se mu je ekonomika
rečnega transporta.
Naslednja gospodarska panoga, ob žagarstvu, lesarstvu, splavarstvu ter razvijajočemu se kovaštvu, ki pa je gotovo dala najmočnejši zagon industrializaciji ruškega
okolja, je glažutarstvo, steklarstvo. Tudi zanju so naravni pogoji bili odločilnega
pomena. A nekoč se je (zgrešeno) menilo, da je lesa in drugih surovin ter energetskega potenciala tod okoli več kot dovolj. Steklarstvo se je na severnem Pohorju
razvilo v za tiste čase res »neverjetnem« obsegu in številu obratov. Za nameček je
bilo tudi mednarodno prepoznavno, cenjeno. Izdelki so se prodajali širom po svetu in našli pot na dvore in v druga gosposka okolja v tujih državah in na različnih
kontinentih. Vivatova glažuta je, več kot pol stoletja pred začetkom delovanja TDR,
zagotavljala skoraj enako število zaposlitev – okoli 250. Prej, preden je pričela z
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delom TDR, pa je k industrializaciji na ruškem prispevala še cela vrsta industrijskih obratov: Hartnaglova tovarna papirja, za tiste čase njena »velepomembna«
naslednica Tovarna vžigalic, pa bistriška Stampflova smodnišnica in Pachnerjeva
tovarna kavnih nadomestkov ter Scherbaumov parni mlin …24
Čeprav je gradnja TDR in falske elektrarne v času prve svetovne vojne brez
dvoma napovedovala drugo industrializacijo ruškega, ni mogoče spregledati nekakšnega zgodovinskega kontinuuma, tradicije. Stoletni razvoj je le deloma »čisto
logično zgodovinsko nasledstvo«. Kmetijsko gospodarstvo v Rušah je tako počasi,
a vztrajno usihalo. Danes je po obsegu manj pomembno. Transport, tovorni promet,
bodisi cestni bodisi železniški, po letih, ko je v Ruše in iz njih prevažal na milijone
ton in prostorninskih metrov, dramatično upada. Rečnega prometa sploh ni več.
Izginja, kakor so izginile nekoč nepogrešljive tovorne žičnice, gorske železnice in
drče, konjske ter volovske vprege. Z javnim potniškim prometom je podobno.25 Le
še turizmu, rekreaciji, pohodništvu, smučanju namenjeni »žičničarski« transport,
vlečnice, sedežnice, gondolske povezave vztrajajo v enakem oziroma celo povečanem obsegu … Razvila pa se je nova, turistična industrija, o kakršni na primer
župnik Matija Wurzer in kmet, ljudski prosvetitelj Luka Hleb, ko sta pred stopetdesetimi leti organizirala planinski pohod čez Pohorje, nista mogla imeti predstave.
Gozdarstvo, žagarstvo, lesna predelava so iz dneva v dan manj odločujoč razvojni dejavnik. Kovaštvo, prav eminentna ruška panoga, se je »razblinilo v nič«;
po tem, ko je pred par leti v stečaju izpuhtela nekoč mednarodno znana kovačija
in njena naslednica z imenom Jeklo Ruše. Le dve desetletji pred dvestoletnico.
Jasno je, da klasičnega steklarstva, glažut že več kot stoletje ni moč obuditi. Tudi
nekaterih drugih gospodarskih panog ne. Nekoliko drugače je z lesno, s kemično in energetsko intenzivno proizvodnjo. Gospodarjenje z lesom in z njegovo
predelavo ob prelomu stoletja je bilo v našem pohorskem okolju zelo razvito. V
bližnjem Lovrencu prav tako kot v Rušah, tam Lešnikova, tu Viktor Glaserjeva
lesna industrija v zametkih. V Rušah, pravzaprav v Smolniku, na Lobnitzhofu je
bilo lesno gospodarstvo, trgovina na poti iz zgolj razrezovanja lesa in trgovine v
bolj razvito in zahtevno proizvodnjo. Najprej se je razvila proizvodnja papirja, iz
nje pa močna Tovarna vžigalic, ki je v dvajsetem stoletju zaposlovala tudi do 140
ljudi. Vse do velike krize je vzdržala, dokler je niso prevzeli švedski in ameriški
lastniki družbe Krueger in jo preselili bolj na vzhod, v Osijek.
Proizvodnja na bazi kemičnih procesov je na ruškem bila prisotna že v devetnajstem stoletju, ki je bilo na nek način »revolucionirano« s kemijskimi iznajdbami
24
25

Glej več tudi v knjigi RUŠE (občina-mesto ob vodi), LIRA, 2013.
Niti volivcem(kam) naklonjene oblike brezplačnega prevoza ne odpomorejo. Na primer brezplačni
prevozi koles s kolesarji vred! Ker so brez konceptualnega temelja in izzvenijo nekako tako: Bodite kolesarji, cestni, gorski, rekreativni in se čim več vozite z (zastonj) avtobusi ter železnico – za vami bomo
pripeljali še kolesa, da se ne boste po nepotrebnem utrujali. Sic! Ker so tovrstni »akterji« predvsem
mlajši, se postavlja zanimivo vprašanje: zakaj pa so invalidi, starejši, pešci, pohodniki, planinci … depriviligirani in jih ne prevažamo zastonj kot »bicikle«?
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ter gospodarskimi, industrijskimi aplikacijami – zlasti v zahodni Evropi, Nemčiji.
Bolj rudimentarna kemija prve polovice devetnajstega stoletja se je proti koncu
stoletja tako zelo razmahnila, da so velike sile kar tekmovale, katera bo prednjačila. Med drugim tudi zaradi vojnih groženj, ki jih je bilo slutiti. Kraji ob Dravi
pod severnim Pohorjem sicer niso bili udeleženi v »veliki tekmi«, nekaj kemične
proizvodnje pa se je tod le razvilo. V Selnici na primer manjša tovarna svinčevega
belila, v Bistrici tovarna smodnika, v Rušah/Smolniku že omenjena tovarna vžigalic. Ob koncu devetnajstega stoletja je na nekdanji Vivatovi glažuti v Novem
Benediktovem dolu poslovno učinkoviti Winzenz Woschnagg svoji tovarni ogljikove kisline dal ime Securitas. Da bi se »s kemijo« dalo dobro služiti, je bil prepričan in je vzpostavil razen tega tovarno, v kateri so proizvajali milo, maščobe
in sodo (Elektra). Pravo, veliko kemično industrijo pa v naše kraje prinese vojna
in izgradnja TDR. Podobno se je počasi pričelo izkoriščati energetske vire. Les
celo prekomerno, tako da so bili naši gozdovi že resno ogroženi zaradi masovne
golosečne eksploatacije, gospodarsko izkoriščanje vodne sile je bilo edinstveno
zaradi drč, žage in mlini pa so bili ob vodah tudi zelo gosto posejani. Niti pretvorba vodnega potenciala v elektriko ni prav posebej zamujala, še manj termo
elektrarne. Scherbaumova elektrarna v Bistrici je tako za četrt stoletja prehitevala
falsko elektrarno, Kiefrova hidroelektrarna v Lovrencu pa za dobrih deset let. A
pravi zasuk v možnosti razvoja energetsko intenzivnejše proizvodnje je seveda
pomenilo šele obratovanje HE Fala. Les in oglje ter premog so kot vir energije in
toplote »prepustili« svoje mesto elektriki. V Rušah prične doba masovne elektrotermične in elektrokemične proizvodnje, ki je nato kakšnih sedem desetletij
»diktirala splošni razvoj«.
HE Fala in Tovarna dušika Ruše sta na začetku dvajsetega stoletja pomenila
možnosti za novo rast, razvoj, prosperiteto. Pomenili sta začetek nove, druge industrializacije Ruš ter okoliških krajev. Skupaj z izgradnjo prenosnega omrežja
in vsega ostalega, kar je bilo potrebno. Ta radikalna družbena sprememba se ni
zgodila brez dolgoročnih posledic. Niso bile vse samo dobre. S sabo so prinesle
spremembe v gospodarskem, socialnem, okoljskem pogledu.
V gospodarskem sektorju je na primer upadal pomen kmetijstva, velika in
dobra podjetja, v katerih je praktično »vsak lahko našel dobro službo«, pa niso
bila stimulativno okolje za razvoj obrti in podjetništva. Večja podjetja so vsako
zase inkorporirala različne delavnice in s tem omejevala možnosti za razvoj obrti.
TDR je tako imela delavnice za vsa »podporna«, servisna, režijska področja, ki
bi se sicer skoraj zagotovo razvijala tudi v okviru male obrti in podjetništva: ključavničarsko, elektro, varilsko, kleparsko, avtomehanično, pleskarsko, mizarsko,
zidarsko, usnjarsko … delavnico ali vsaj enoto, skupino. Podobno velja za druge,
računovodske, knjigovodske, marketinške … službe, službe družbenega standarda, kamor so na primer v času »stare Jugoslavije« sodile še privatna učiteljica ali
hišna pomočnica, čistilka, razni vzdrževalci stanovanjskih enot, javnih prostorov,
zelenic, zavodov …, ki so v celoti ali vsaj deloma na račun tovarne izvajali usluge
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in skrbeli za svoj standard. Tudi tako, da sta bila siva ekonomija ali znameniti
»murks« (»zasebništvo v in po službi«) vsaj tolerirana, če že ne dobrodošla, kar
je bila značilnost tovarne vse do konca njenega obstoja. Precej »socializma« že v
času, ko večina zaposlenih še ni prav vedela, kaj ta pojem pomeni, kaj šele, da bi
bila KPJ na oblasti.
V socialnih aspektih so se slabosti »mega fabrike« kazale drugače. Tako, da
se krajevna »identiteta«, istovetenje s krajem ni razvilo na organski, običajen
način. Ruše v preteklosti sicer ne poznajo kakšnih posebnih nestrpnosti zaradi mnogoetnične sestave, ki se je sčasoma razvila v glavnem zaradi priseljenih
»ekonomskih« migrantov. Rast prebivalstva je bila po ustanovitvi, izgradnji in
širitvah proizvodnje eksponentna – jasno, na račun priseljencev. Tudi beguncev.
Različnih veroizpovedi, narodnosti, političnih, ideoloških izpovedovanj, običajev. Že stoletje nazaj, ko so na primer bežali pred italijanskim fašizmom in pri
nas našli zavetje. Dnevne migracije so dodatno slabile to »pripadnost« Rušam,
saj ruška industrija v bližnjih krajih ni imela dovolj velikega delovnega bazena.
Postopoma so se razkrajala stara lokalna, vaška, rodbinska, soseska razmerja (in
solidarnost), neopazno, a vztrajno je vas Ruše dobivala značaj, bolj tipičen za
mesta. Najslabša posledica velike gravitacijske moči TDR (in drugih velikih podjetij) pa je depopulacija. Če je bila Glažuta pod sv. Arehom nekoč veliko naselje,
je danes ni več. Smolnik je bil pred TDR podobno pomemben kot Ruše. Danes
je izpraznjen. Od Lobnice, nekoč občine, je ostalo le nekaj kmetij in gruč hiš. V
Bistrici in Logu, ki se še zmeraj širita in razvijata, pa se prebivalstvo ločuje na
»domačine in prišleke«. Kako zelo se to opazi na javnih krajevnih prireditvah,
pri upravljanju krajev, participatornosti.
Tretja omenjena slabost se tiče naravnega okolja. Kako je bilo z družbenim
okoljem, smo pravkar skicirali. Z naravnim je bilo veliko slabše. To je razumljivo,
če se ozremo na tip proizvodnje, na panoge, ki so (bile) vodilne v TDR, na surovinsko osnovo teh panog, na razvitost tehnologij, ki jih je TDR implementirala itd.
Skupni »okoljski odtis«, če bi bil izračunan, je gotovo daleč nadpovprečno negativen, obremenilen. Tip proizvodnje v TDR ni bil izčrpavajoč, obremenilen, nezdrav
samo za težke fizične delavce. Tak je bil tudi za tiste, ki se niso izpostavljali vročini, param, prahu, smradu v proizvodnji. Režijski, upravni delavci, gostje, krajani,
prebivalci Dravske doline se niso mogli izogniti negativnim vplivom tovarne, ki je
dan in noč - vsak dan »bruhala« polutante v okolje in ki nikoli ni nosila bremena
eksternih stroškov. Visoka entropija proizvodnje v tovarni to slabo sliko še podkrepi. A ko se vprašamo po »zgodovinskem« prispevku tovarne k razvoju kraja
moramo pritrditi, da je »bilančna vsota« pozitivna. S tem se tolažijo tudi tisti, ki
sicer zaskrbljeno in nejevoljno opazujejo še dandanes »oblačke« v zraku nad tovarno … A o ekologiji in drugem več v poglavjih, ki sledijo.
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»Karbidarca« s svojo značilno veduto in s karbidni prah puhajočimi dimniki – obrat sredi
zelenja, kakor ga je bilo videti znotraj tovarne. (Foto zgoraj: katalog TDR; spodaj: Ludvik Šolar)
Tovarna, njen osrednji del s karbidno pečjo in vodnim stolpom je bila umeščena
sredi polj in gozdov. Prah je veter raznašal po »vsej dravski dolini«.
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GRADNJA IN POSLOVANJE
HIDROELEKTRARNE FALA

Gradnja falske elektrarne, ujeta s fotografskim aparatom
in upodobljena na razglednici. (Foto: PAM)
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P

opis arhivskega fonda HE Fala v PAM obsega 111 strani posamičnih (zbirk)
dokumentov. Dokumenti, viri za zadnjih 6 desetletij v ta seznam niso vključeni! Našli bi jih v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) in Holdingu slovenskih
elektrarn (HSE) ter v arhivih drugih »vmesnih« organizacijskih oblik slovenskega
elektroenergetskega sistema, ki se je nenehno organizacijsko, statusno itd. dograjeval.26 Morda prav zaradi svoje obsežnosti ter »nedostopnosti« drugih virov še ni bil
znanstveno, strokovno obdelan in javnosti predstavljen integralni fond HE Fala. Knjig27
in drugih publikacij o tej pomembni HE je objavljenih sicer precej, vendar jim manjka raziskovalnega, analitičnega erosa in širše eksplikacije, ter so večinoma takšnega
značaja, kot je običajen za jubilejne edicije28. Bolj strokovno, znanstveno, celostno
pisana knjiga bi bila potrebna že zato, ker je nekdanji proizvodni del elektrarne pred
desetletjem (2008) postal muzej nacionalnega pomena in ker kot tehnični muzej razumljivo bolj izpostavlja predvsem tehnično vsebino. Dodatni razlog za takšno knjigo bi
lahko bilo še dejstvo, da sta izgradnja in delovanje elektrarne skorajda »epohalnega«
družbenega pomena, ter dejstvo, da je bila elektrarna dolgo časa še največji slovenski
graditelj daljnovodov in za nameček celo distributer električne energije.

»Narodnogospodarski pomen falske elektrarne (poudaril V. R.) leži v tem, da
je v dobi med obema svetovnima vojnama v izredni meri pospešila industrializacijo
ne samo Maribora in njegove neposredne okolice temveč tudi vseh industrijskih
krajev do Prekmurja in Hrvaškega Zagorja.«29
HE je »povsem« spremenila naravno okolje, vzpostavila novo urbano podobo
bližnjih naselij, drugačen način življenja.30 Seveda je bila tudi gradbeno zahteven
26
27

28

29
30

O tem glej knjigo Zgodovina slovenskega elektrogospodarstva, Janez Hrovatin … et al., Ljubljana
2007.
Prvo avtorju te knjige znano celovitejšo »zgodovino HE Fala in »mariborskega Elektra« so izdali ob 40
letnici (1958) delovanja obeh podjetij. Avtorji te knjige res niso navedeni v kolofonu, eksplicitno pa
je napisano ime urednika Franca Weissensteinerja. Brez velikega tveganja, da bomo zgrešili, lahko
napišemo, da je prav on avtor tistega dela knjige, ki govori o HE Fala. O njej je razpravljal še v drugih
člankih. Verjetni avtor poglavja o »Elektru« je Ivan Mohorič. Kasnejši pisci, avtorji knjig o isti tematiki,
so kar po vrsti »pozabili« omeniti knjigo, o kateri govorimo, pa tudi urednika (avtorja?), dasiravno se
jim je kar pogosto zgodilo, da so za(pre)pisali enake stavke, le brez doslednega citiranja, navedbe, kje
je bilo prepisano prej objavljeno. Celo v seznamu virov in literature to knjigo (Elektrarna Fala/ElektroMaribor mesto – 40 let) največkrat zaman iščemo. Avtor knjige, ki jo pravkar prebirate pa meni, da je v
zamolčani knjigi zapisano skoraj »vse bistveno«, kar se je kasneje iz nje prepisovalo: tako po strukturi
vsebine kot po podatkih in identičnih stavkih. Sami bomo upoštevali Weissensteinerjevo »prvenstvo«
v pisanju, kar velja za obdobje do leta 1958.
Tovrstna literatura je največkrat predstavitveno, oblikovno, foto dokumentacijsko, promocijsko zelo
dobra, bogata, zahtevna po finančni plati. Letos, ko tudi HE Fala slavi sto let obstoja (pravilneje delovanja), je podjetje DEM skupaj z obvladujočo družbo HSE (v kateri je v zadnjem desetletju HE Fala
dobila malce »mačehovsko« pokroviteljstvo) prireditveno, dogodkovno, promocijsko dobro obeležilo
jubilej. H globljemu premisleku to najbrž ne bo veliko prispevalo, k ohranitvi, promociji ter spoštovanju
kulturne (tehnične) dediščine pa najbrž dovolj. Morda bo vse skupaj koga vzpodbudilo tudi k temeljitejšemu, bolj celostnemu raziskovanju preteklosti falske in drugih elektrarn na Dravi.
Weissensteiner, s. 40.
Velike spremembe v okolju so pri takih objektih neizbežne, čeprav je bila Fala gotovo odlična lokacija,
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in tehnično izreden dosežek tistega časa. Dodatno je bila nujni pogoj za še en geografsko bližnji gospodarski »kolos« (TDR), ki naj bi služil za proizvodnjo vojnega materiala med prvo svetovno vojno … Ravno zato je bila hidroelektrarna
med gradnjo tudi politično instrumentalizirana, zaznamovana s suženjskim delom
vojnih ujetnikov, številnimi nedokumentiranimi smrtnimi žrtvami in »vojnim zaslužkarstvom«. Izza tega je stala Avstro-Ogrska vlada kot eden od eksponentov
»centralne koalicije«. Država je, ko je med vojno začelo primanjkovati delavcev
in gradbenega materiala, zlasti betonskega železa ter bakra, poskrbela za odpravo
te hibe. Količine vgrajenega materiala pa so bile za gradbene objekte dotlej v
našem okolju nepredstavljive.
Povzemamo le nekaj podatkov:
• zemeljska dela v skali in v rečni strugi, vštevši prestavitev ceste in utrditev bregov, so navedena v količini 300.000 m3;
• uporaba portlandskega cementa je znašala 33.000 t, kar pomeni na tisoče velikih
tovornjakov ali železniških vagonov;
• porabljenega je bilo 30.000 m3 stavbnega lesa, kolikor ga je lahko prepeljalo
okoli 300 splavov, kakršni so pluli po Dravi; danes veliki cestni vlačilci naložijo nekaj več kot 30 m3 rezanega lesa, torej bi jih bilo potrebnih za prevoz tega
lesa za opaževanje skoraj tisoč.
Previdni pa moramo biti pri navedbi, da kubatura betonskih in železobetonskih
zgradb znaša 1.300 m3. (Weisensteiner pomotoma navaja kubaturo v tonah …, ni
pa navedeno niti, kaj so betonske in železobetonske zgradbe – bolj logično bi bilo,
če bi navedel količino betonskega železa v tonah in posebej betona v prostorninskih metrih.)31

31

ki je bila izbrana zaradi ugodnih naravnih, geoloških, hidroloških, geografskih razlogov, zaradi relativne
bližine večjih odjemalcev in tudi iz čisto okoljskih razlogov. Lokacija namreč ni terjala velikih poplavnih
območij, ni bilo uničevanja plodne kmetijske zemlje, ne flora in ne favna nista bili bistveno prizadeti;
za nameček ni bilo treba izseljevati prebivalstva (Fala sama in ozemlje gorvodno sta bila skoraj pusta), dostopnost terena je bila zelo dobra zaradi ceste in železnice, v bližini pa je bilo moč zagotoviti
še precej gradbenega materiala. Je pa vodstvo projekta dodatno na zahtevo zainteresiranih deležnikov zagotovilo spoštovanje življenjskega okolja ribjega zaroda in splavarskih pravic ter rekonstrukcijo
ceste. Neznani avtor je leta 1940 v prispevku z naslovom Elektrarna Fala ponosno zapisal, da je bilo
»mesto zajezitve … tako spretno izbrano, da 14 m visoka zajezitev ni uničila nikake omembe vredne
agr. kulture ter tudi nikakega objekta.« (s. 3, PAM, fond HE Fala, AE 434/3)
Weissensteiner, s. 20.
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Drava in vas Fala že na samem začetku gradnje takratnega gospodarskega »kolosa«
spreminjata svojo nekdanjo podobo. (Foto: PAM)

Finančno je vse skupaj, z napravami vred, zneslo preko 31 mio avstrijskih
kron, daleč več, kot je bilo sprva predvideno, in prav tako daleč več od prvotnega
najetega kredita, takratnih 19,5 mio švicarskih frankov. Največji strošek, polovica
vse investicije, je padel na železobetonski jez, četrtina na strojne naprave in malo
manj kot četrtina na druge visoke zgradbe.32
Ker je Weissensteiner lepo opisal, kaj in kako se je s tem denarjem gradilo, navajamo še njegov dobesedni zapis o strojni mehanizaciji: »Na gradbišču so namestili velik kablov žerjav s 5 tonami nosilnosti, 2 bagra, kompresorsko napravo
ter postavili lastno centralo z dvema lokomobilama po 350 KS in lokomotivo 120
KS. Razen tega so zgradili lastno mehanično delavnico z vrtalnimi stroji, kovačijami, škarjami za pločevino in poleg nje postavili mizarsko delavnico z jermenikom,
krožnimi žagami ter skobelnimi stroji.
Stavbeno vodstvo je pritegnilo domače in doseljene gradbene delavce ter profesioniste iz raznih krajev Dravske doline.«33 »Delovni kader falskega podjetja je do
druge svetovne vojne štel 32 nameščencev, okrog 90 stalnih in 20 do 25 sezonskih
delavcev. Kader je bil grupiran na falsko centralo, mariborsko ravnateljstvo in na
transformatorske postaje. Med tehničnim osebjem je bilo zaposlenih pet Nemcev in
en Švicar, od katerih je le eden zaprosil za jugoslovansko državljanstvo. Za direktorja je bil leta 1922 na zahtevo takratne jugoslovanske oblasti postavljen inženir
Milan Kiepach, ki je bil istočasno tudi nosilec koncesije. Personalno politiko sta
vodila inženir Jos. Rohshaendler in inženir Maks Droschel.«34
32
33
34

Prav tam.
Ibidem s. 17.
Ibidem s. 46.
~ 26 ~

TDR - vlozek2.indd 26

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

»Za dovoz gradbenega materiala in strojne opreme je bil zgrajen na desnem
bregu priključek na železniško postajo s poševnotirno vzpenjačo. Spomladi (1914,
op. p.) so bila dela že v polnem teku. Obenem so pričeli dvigati državno cesto na
dolžini 9 km od jeza navzgor na raven enega metra nad najvišjo katastrofalno poplavo, ki bi lahko nastala. Pri teh delih so naleteli na ostanke stare rimske ceste.«35

»Ljudje v uniformah« so v malone suženjskih okoliščinah gradili takratni »ponos«
gospodarskega in tehnološkega razcveta. (Foto: PAM)
35

Ibidem, s. 17.
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Žal v literaturi nismo našli več podrobnosti o gradnji elektrarne in njej podrejenih objektov. Zato se postavljajo številna vprašanja, na katera si lahko odgovarjamo
po primerjavah iz zgodovine ali z »logičnim sklepanjem«. Vznemirja vprašanje,
kako so logistično organizirali ves projekt. Koliko delavcev od drugod je bilo pri
projektu zaposlenih, koliko vojnih ujetnikov in koliko tistih iz bližnje okolice, ki
so dnevno migrirali iz krajev svojih stalnih bivališč? Kakšen je bil vsakodnevni
transport drugih? Koliko jih je spalo (skupaj v enem prostoru) v novo zgrajenih
stanovanjih36, barakah brez potrebnih sanitarij in koliko pri domačinih iz bližnje
Selnice? Fale na levem bregu takrat tako rekoč še ni bilo, Fala na desnem bregu
pa tudi ni štela veliko več kot graščino in nekaj hiš. Zato, ker je o tem pisal selniški župnik v svoji kroniki vemo, da je veliko tujcev živelo pri Selničanih, celo
po dvajset na hišo. Najbrž najemnine niso bile prav visoke, a se je skupaj nabralo
precej in je zato Selničanom tisti čas to močno dvignilo prihodke, standard. Vemo
pa tudi, da se je marsikdo muzal in spraševal o posledični škodi za »moralo«.
Delavci, domači in priseljeni, so z deli pričeli že veliko pred vojno. Nato so bili
številni domačini, mlajši in zreli možje mobilizirani v vojsko, tujci pa so »preplavili« selniško pokrajino.

36

»Ob pričetku obratovanja leta 1918 je imelo podjetje na desnem bregu Drave v leseni baraki 10 primitivnih stanovanj s po eno sobo in kuhinjo. Na levem bregu je vodilno osebje in uradništvo stanovalo
v treh vilah. Pozneje so adaptirali zgradbo kompresorja tako, da so pridobili še štiri stanovanja in v
stikalnem poslopju tri.« (Weissensteiner, s. 65.)
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Ob gradbišču je počasi rastlo naselje z delavnicami, barakami za delavce
ter tudi z lepimi zidanimi hišami za mojstre in druge pripadnike vodstvenega sloja. (Foto: PAM)

Kako je bila organizirana temeljna higiena, zdravstvena oskrba? Gotovo je
moralo biti težav zaradi preslabe čistoče in v zvezi s prehranjevanjem ter zagotavljanjem potrebne pijače kar nekaj. Zdravje je bilo šibko, občutljivost toliko večja,
okužbe in njih prenašanje verjetno reden pojav. Kakšne, katere bolezni, poškodbe
so bile najbolj pogoste in kakšen je bil obseg zdravstveno prizadetih, poškodovanih zaradi težaškega in nevarnega dela? Je bilo za obvladovanje vseh težav dovolj
strokovnega (medicinskega …) osebja? Odgovorov, ki bi jih lahko šteli za zanesljive, ne poznamo. Vemo pa, da je na mariborskem (pobreškem) pokopališču bilo
tisočem umrlih vojnih ujetnikov (okoli 2000), znanim z imenom in priimkom, postavljenih dvoje spominskih obeležij. Na njih je zapisano, da so številni med njimi
umrli kot graditelji elektrarne na Fali in tovarne v Rušah.
Naslednje vprašanje je vprašanje organizacije in zagotavljanje prehranjevanja, obleke, obutve. Kdo, kako, kje je organiziral prehrano, za katero itak vemo,
da je bila skrajno pičla in prehransko siromašna. Splošno pomanjkanje iz časa
pred vojno se je razvleklo v vojni čas in se še dodatno poglobilo. Koliko (toplih)
obrokov so zaposleni dobili? In kako redni so bili? Posamezniki so opozarjali na
lakoto, ki so jo trpeli zlasti vojni ujetniki. Z obleko, obutvijo in zaščito pri delu ni
bilo dosti boljše. Vse to velja kajpak le za večino zaposlenih, za tisti pomanjkanju
najbolj izpostavljeni kader. Profesionisti, mojstri, tehnični strokovnjaki ter uslužbenci, uradniki in med vojno še vojaki (ter na primer v drugi vojni gestapovska
zaščita elektrarne) te revščine, stisk … niso doživljali na enak način kot ostali. To
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velja za vse življenjske potrebščine, prehrano, obleko, stanovanje in vse drugo,
kar imamo v mislih, ko omenjamo osnovne človekove potrebe. Stisk, strahu, tesnobe, odtujenosti, ki so jih preživljali tisti, ki so bile iztrgani iz domačega okolja,
ne najdemo opisanih v pregledani literaturi. Tudi ne opisov medsebojnih odnosov,
ne konfliktnih in ne solidarnih, ki so bili sestavni del življenja ljudi, udeleženih
pri izvedbi takšnih projektov. Ne vemo natančneje, kako so se izvajali vsi tisti postopki, komanda, prisila in kaznovanje, s katerim so zagotavljali minimalni red,
koordinacijo, delovno in drugo disciplino.

Težaška dela na falskem gradbišču so bila »rezervirana« za uniformirance, vojne ujetnike,
pripadnike antantnih sil, Ruse in Italijane. (Foto: PAM)

Kako je bilo s preživljanjem (prostega) časa, ko delavci niso bili neposredno
na gradbišču? Ga je sploh kaj ostalo? Kako so bili omogočeni odnosi, kontakti z
domačimi, ki so živeli v bolj oddaljenih krajih ali v tujih državah, tisoče kilometrov stran? Se je razvilo morebiti vdajanje alkoholu? Kje so ga dobili, kdo ga je
»švercal« in služil na račun revščine? Kako je bila organizirana duhovna oskrba
pripadnikov različnih veroizpovedi, kako so obeleževali, slavili različne verske,
narodne praznike, kako prakticirali svoje šege, običaje? Vprašanja se nizajo eno
za drugim, vendar … Vsega, kar bi prispevalo k bolj holistični predstavitvi fenomena HE Fala v času njene priprave, gradnje in po njenem zagonu v tem kratkem
poglavju ni moč niti omeniti, kaj šele o tem bolj tehtno, argumentirano razpravljati. Temu mora biti namenjena kakšna naslednja raziskava, knjiga. Nedvomno
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pa zija med obdobjem pred začetkom obratovanja in po njem zelo, zelo globoka
cezura, nekakšen »prepad med grozo in blagostanjem«. Za večino tistih, o katerih teče beseda.
Zaobiti celostni »fenomen Fala«, ki ni samo navajanje tehničnih podatkov
naprave, količin proizvedene energije itd. ni dopustno, če se želimo izogniti pretiranim poenostavitvam ter enostranskostim. Mnogo česa se namreč brez upoštevanja logike, preteklosti HE, ki je seveda samo delček celote, a sama tudi posebna
»celota«, sploh ne da razumeti. Energetika, sicer »totalni fenomen«, je za naše
okolje (pa tudi za človeštvo nasploh) preveč temeljnega pomena, da bi jo lahko
obravnavali brez ustrezne širine, pozornosti in respekta, čeprav je tu in tam preveč
enostransko razumljena, predstavljena. Da je »zasvetila luč«, je bilo potrebno veliko »žrtvovanja«. Skromno lahko »odpomoremo« že s tem, da vsaj namignemo
na pozabljeno in skiciramo bolj holistične obrise, konotacije.
Energetski potencial je bil in še zmeraj je naravna »primerjalna prednost« na
ruškem (na Pohorju). Temeljna vira sta vodna energija in les (gozd). Voda, zelo
bogata na severni strani Pohorja in v Dravski dolini je gnala kladiva, mline, žage,
stope, omogočala je transport. Zaradi svoje mogočnosti in občasne »divje sile« je
pomenila tudi pretnjo lokalnemu prebivalstvu. V naši preteklosti je bilo zabeleženih kar nekaj naravnih ujm. Voda, reka in pohorski potoki so v novejšem času
eden najbolj favoriziranih resursov »zelene« energije. Tudi »vir« zelo antagonističnih interesov, aktivnosti, spletk in zavajanj. Spomnimo se vseh prizadevanj v
preteklosti, povezanih s pridobivanjem (električne) energije in najbolj aktualnih
sporov v zvezi z energetsko izrabo reke Mure ali črpalnih – akumulacijskih hidroelektrarn na Kozjaku! Ali pa najnovejšega favoriziranja kogeneracij, toplarn na
osnovi lesne biomase, plina, na prav težko razumljive konflikte v zvezi z vetrno,
geotermalno, sončno energijo …
Voda (reka Drava s pritoki in jezeri, močvirji) skupaj s Pohorjem, njegovimi
gozdovi, planjami, živalstvom ponuja še svoj »prostočasni«, varovalni, biodiverzitetni, rekreativni potencial. Danes bi nekateri radi na Pohorje (in drugam)
spravili najrazličnejše oblike zaslužkarstva ter novo izmišljene prostočasne aktivnosti, ki niso ne dobro in ne dolgoročno premišljene. So v konfliktu tako s
trajnostnimi zakonitostmi kot s tradicijo. S tistim, kar je bilo tam pred nami!
Zlasti, kadar se vse skupaj odvija nebrzdano, neregulirano in nenadzorovano. Da
le kane kakšen cent ali da se zadosti kakšni bolj obrobni (posamični), lahko bi
rekli tudi obskurni interesni (umišljeni) potrebi, sli. Tradicija pa itak velja le za
»tuintamkajšnjo« finančno priložnost, šteje le kot nekaj, kar so drugače pripravljeni žrtvovati na oltarju mamona, boga denarja, bogastva, razsipanja … Ali pa
se mora tradicija žrtvovati, umakniti sodobni tehnični ali kakšni drugi samopašnosti, kakšni modni efemeri.
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»ELEKTRIČNA DOBA«

O

d nekdaj je bil gozd zeleni okrov Pohorja, življenjski vir ter »varovalka« v
različnih oblikah. Predelan v drva, oglje, pepeliko, žagan les, mizarski ali
gradbeni, je bil ta gozd znan širom po slovenski krajini in ob reki navzdol,
daleč proti vzhodu vse do Črnega morja in proti Madžarski. Energija pohorskih
voda in gozdov je gnala marsikakšno gospodarsko postrojenje, ogrevala je domove, zagotavljala surovinsko osnovo gospodarstva, delovna mesta – v transportu,
kmetijstvu, obrti, industriji … V zadnjem stoletju in pol so jo znali pretvarjati v
električno energijo.37 Le-ta, električna energija, proizvedena v malih elektrarnah,
ob parnih in drugih strojih ter ob pomoči dinama, je stekla po žicah že kar nekaj
desetletij pred tisto iz falske elektrarne. V »električno dobo« nismo vstopili skozi
velika vrata falskega giganta, pač pa s pomočjo več malih (hidro in termo/kaloričnih) elektrarn, zgrajenih ob potokih, rekah in v središčih mest. Skoraj stopetdeset
letna pot razvoja elektrarn je bila, razumljivo, tako kot druge »novitete«, precej
ovinkasta, polna vzponov in padcev. Z njo so povezane številne razvojne dileme. Najprej se je zapletala v »spore« med tistimi, ki so zagovarjali termo elektrarne pred hidro elektrarnami, tistimi, ki so verjeli v prednosti enosmerne (Edison,
Siemens) in tistimi, ki so favorizirali prednosti izmenične, trifazne električne energije (Westinghouse, Tesla). Nato so se vnela nasprotja med tistimi, ki so želeli
monopolizirati privatne koristi elektrarn in med tistimi, ki so pričeli vzpostavljati
javne sisteme, tistimi, ki so svoje interese stavili na plinsko razsvetljavo ali kasneje na petrolej, med tistimi, ki so predstavljali oblast in tistimi, ki jih označujemo z besedo »lobiji«, tistimi, ki jim rečemo ljudstvo, danes civilna iniciativa38 …
Skratka, vrsta interesov, zagnanih raziskovanj, iznajdb … poganja aktivnosti in
napetosti, nasprotovanja ter sodelovanja v družbi. Vse skupaj pa za sedaj vodi v
večjo učinkovitost gospodarstva, lažje zadovoljevanje človekovih potreb. V linearno rast … ?! Kakor je na sploh znano, zgolj linearna rast ne prispeva vedno k
pravemu, kvalitativnemu progresu, k boljšemu, k vrednejšemu … To »progresijo«
pač zelo različno ocenjujemo z ozirom na izhodiščni vrednotni topos. Elektrika in
elektrifikacija pri tem nimata sama na sebi nič »izjemnega« v smislu zagotavljanja
»dobrega za vse«. Sta lahko celo kataklizmičnega značaja – odvisno od človeških
37

38

V knjigi Razvoj elektrifikacije Slovenije je na kratko popisano (s. 207), kako smo se na Slovenskem od
leta 1842 lahko seznanjali v svojem jeziku s pojavom elektrike. Prvi je o njej pisal v knjigi Blaže in Nežica
v nedeljski soli takratni vuzeniški župnik, dekan in šolski nadzornik, kasnejši lavantinski škof Anton
Martin Slomšek.
Ko se je oblast (c. k. namestništvo v Grazu) leta 1911 odločila izdati Razglas o uporabi Drave za električno energijo, se je med prebivalstvom razplamtel ogenj. Nekateri so »noviteto« podpirali, drugi so
ji najostreje nasprotovali. Pogosto upravičeno. Bali so se poplavljanja, škode, ki bi jo povzročila takšna
gradnja, izgube kmetijskih zemljišč, razlastitev osnovnega sredstva (temelja) za preživljanje … Protesti
so v okolici Ptuja ob prelomu stoletja zalegli, v Dravski dolini pa ne. C. k. namestništvo je s posebnim
Protokolom dovolilo gradnjo hidroenergetskih objektov in leta 1912 je bila koncesija že »dejstvo« leto kasneje pa se je že izvajalo pripravljalne gradnje v bližnji okolici.
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izbir, ravnanj. Zgolj linearna, kvantitativna rast bi morala biti dobro premišljena,
prevetrena, preden se »nepovratno zgodi« – v globalnem in čisto lokalnem okolju!
Spomnimo se, kako lahko iz poljščin fabricirani alkohol poganja motorje in hkrati
povzroča revščino, lakoto …, kako tam, kjer se v nerazvitem svetu pojavi Nestle,
navadno vznikne beda in opustošenje narave, kako termoelektrarne »ubijejo« zrak
in gozdove, super tankerji pa morja in živelj v njih …

Silno hlastanje za profiti tudi na energetskem področju vodi v uničevanje okolja
in grozljive ekološke katastrofe – včasih prav neverjetnih razsežnosti. (Foto: Google)

Poglejmo, kako so torej vznikale elektrarne in kakšne so (bile) posledice njihovega delovanja. V prejšnjih vrsticah je bilo navrženih nekaj misli o konkurenci.
Polje »elektrifikacije« se ji ne more ogniti. Kljub številnim »uspešnim« prizadevanjem so monopolizacijski triumfi običajno kratkega roka in so za družbo pojavi
z negativnimi posledicami. V resnici se je elektrifikacija razvijala na konkurenčno
prav nepopustljiv način. V konkurenčne spopade so se zapletali gospodarstveniki, kapitalisti, raziskovalci, znanstveniki, države, podjetja, razne civilno družbene
skupine, politični dejavniki in drugi, ki so si ob tem prizadevali doseči čim večje
parcialne (lastne) koristi. Elektrifikacija je torej izrazito neposreden, konkreten fenomen s splošnimi, vseobsežnimi posledicami, ki spreminjajo človekovo, družbeno
eksistenco. To velja za Ruše v enaki meri kot za kakšno drugo okolje. Pravzaprav
za Ruše še zlasti. Lahko se ogrnemo v domišljijo in se vprašamo, kakšno bi bilo
naše življenje brez nam bližnjih elektrarn in z njimi povezanih tovarn? Kakšna bi
bila naša naselja? Kakšen naš standard, življenjska paradigma? Dolga desetletja
so bili krajani kljub izredni okoljski hipoteki lokalnih industrijskih velikanov pripravljeni bremena elektrifikacije prenašati celo emfatično, z nekakšnim zanosom.
Potem pa sčasoma vse manj. Naš odnos je seveda tudi dinamičen, se spreminja,
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izostruje se tenkočutnost, senzibilnost. In tako postane odpor do kislega dežja,
poplav, onesnaženega zraka, kemizacije, zgrešenega, s potrošništvom obremenjenega »pesticidnega« kmetijstva, pretiranega prometa, energetske entropije … del
vsakdanjega življenja. Postavlja se nam vprašanje, kako našo, človekovo moč, znanje … usklajevati z nosilnimi zmogljivostmi naravne osnove, trajnim blagostanjem
za vse, porazdeljenim v skladu z vrednotami solidarnosti, pravičnosti? Iznenadi
nas vprašanje, kaj je »zares dobro« za skupnost in kaj ne. Ko si odgovarjamo, pa
zmeraj znova trčimo na neizprosnost potreb, načinov in sredstev njihovega zadovoljevanja. Trčimo ob vprašanje, kaj je pravo, smiselno, upravičeno gospodarjenje – česar bistvena komponenta so že dolgo časa energetika, industrializacija in
z njima elektrifikacija.

Kemičnih sredstev, gnojil, sredstev za varstvo rastlin in strupov za uničevanje škodljivcev
v sodobnem potrošniškem svetu ni moč dodajati »po ščepcih« in »z občutkom«.
Industrijski način terja hitro ukrepanje, zmeraj več in več … (Foto: Google)

KRATEK KOMPILACIJSKI HISTORIAT NAŠIH ELEKTRARN
DO KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE39
Kompilacije in kronike, časovni trakovi sicer niso najbolj cenjen rezultat kakšnega
raziskovalnega napora, so pa lahko kljub temu pomembna opora za razumevanje,
sredstvo za povečanje preglednosti, metodološki pripomoček ter opora za primerjave in še kaj. Iz teh razlogov se jih ne bomo izogibali, kakor ne kakšnega miselnega utrinka, ki se je pojavil ob njenem pisanju. Ob prebiranju različnih seznamov se
je pokazalo, da so bolj ali manj pomanjkljivi in tudi pričujoči še zdaleč ni popoln.40
39
40

Nekateri značilni, posebni podatki poudarjeni. (op.p.)
Najboljši, najpopolnejši, najbolj analitičen seznam, primeren za namen tega poglavja, je med objavljenimi
še zmeraj seznam (pravzaprav več seznamov) v knjigi Razvoj elektrifikacije Slovenije do leta 1945. Knjiga
je izšla leta 1976. Na njem (njih) najdemo 191 elektrarn oziroma povečanj starih naprav, gradnje dodatnih
agregatov v delujočih elektrarnah …, vendar v glavnem le večjih od moči 5 kW. Naš seznam ne našteva
vseh znanih naprav, je bolj izbor, nekaj tudi doda, predvsem pa je osredotočen zlasti na »naše« okolje.
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Prepriča pa nas, da na področju elektrifikacije, gradenj elektrarn ter razdelilnega
omrežja časovno nismo pretirano zaostajali. Bolj smo zaostajali po porabi električne
energije na prebivalca, saj je bila glavni potrošnik elektrike industrija, naša preteklost,
na primer v nekdanji skupni jugoslovanski državi, pa je bila vse do časa socializma
močno kmetijsko usmerjena. Pa še na tem področju se nismo mogli prištevati med
modernejše družbene skupnosti. Elektrifikacija v skupni državi, najprej avstro
ogrski, nato jugoslovanski, je bila z vidika strategije in ekonomske politike cela desetletja drobnjakarska, sektaška, ekonomsko neracionalna, v narodno gospodarskem
oziru škodljiva. Vse našteto je rezultiralo v »odporu« ljudi do elektrifikacije oziroma
v zelo upočasnjenem širjenju, saj je bila elektrika za uporabnike41 razmeroma draga – odvisno od tega, kje (geografsko) so bili priključeni na distribucijsko mrežo.
1872: Prva mala HE v Evropi, Linderhof, Bavarska, za razsvetljavo podzemne jame.
1882: Prva »javna« HE, ki je bila namenjena zadovoljevanju javnega interesa, ne le pogonu kakšnega industrijskega, privatnega obrata, je bila dana v
obratovanje v New Yorku leta 1882.
1883: Scherbaumova termo elektrarna v centru Maribora, moči ca 5 kW, za
razsvetljavo v velikem parnem mlinu, 1888 še za razsvetljavo na današnjem
Grajskem trgu. »Rojstno mesto« elektrifikacije na slovenskih tleh je bilo torej v Mariboru.
1884: mala termo elektrarna (12 kW) v Postojnski jami, ki je omogočala električno razsvetljavo.
1885: prva mala hidroelektrarna pri nas je pričela obratovati v zdravilišču
v Laškem, 5 kW.
1885: Topilnica svinca in srebra v Litiji – termo elektrarna 125 kW – napaja
elektromotorje. Prične uporaba električne energije kot pogonske energije za
stroje, ne le za razsvetljavo. Takrat naša daleč največja elektrarna.
1890: HE v Jajcu 1890 (na Plivi in Vrbasu tri)(elektrarne so stale ob številnih
evropskih metalurških tovarnah in tovarnah karbida (Jajce, prva tovarna karbida na tleh kasnejše skupne države Jugoslavije, Hafslund, Deutsch Matrei …).
1890: mala HE na Muri, Ceršak, tovarna lesovine in lepenke, 10,2 kW, leta 2004
jo od Palome kupijo DEM.
1890: Železniške delavnice v Mariboru, TE, 144 kW: tega leta je na
Slovenskem delovalo 7 malih elektrarn, od tega na Štajerskem dve hidroelektrarni; na Štajerskem dobra polovica vse proizvedene el. energije. V
Sloveniji pet na parni pogon, skupaj vseh sedem z močjo 305 kW.
1890: mala termoelektrarna Savlje pri Ljubljani.
41

Z ozirom na uporabnike se v stroki elektrarne v tistem obdobju delijo na: industrijske, ki jih gradijo
z namenom, da elektriko uporablja proizvajalec sam; mešane, katerih električni tok uporabljajo tudi
drugi, ne le lastniki naprav; javne, katerih namen je javna uporaba električnega toka za različne namene (luč, moč, pogon strojev, prevoznih sredstev, ogrevanje …)
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1892: HE elektrarna v Bistrici pri Rušah (Scherbaumova) 5kW.
1893: Litija, Podljubelj, Kranj, Idrija. Občina Kranj zavrne Majdičevo elektrarno, ki je ponudila razsvetljavo mestnih ulic!
1894: v Škofji Loki iz tovarne sukna dobijo kot naslednje mesto po Mariboru
nekaj elektrike za razsvetljavo ulic.
1895: Ljubljana (splošna bolnišnica); Brestanica; Piran za el. cestno železnico; Jelendol pri Tržiču; Šmartno pri Litiji.
1896: prva slovenska javna termoelektrarna za enosmerni tok je bila zgrajena v Kočevju.
1896: lokomobila z električnim dinamom v Ljubljani na Taboru v reklamne
namene. Jesenice/Javornik (KID – železarna Jesenice).
1897: prva slovenska termoelektrarna na izmenični tok je pričela delovati
na Fužinah v Ljubljani. HE Fužine prične prenašati el. tok v Papirnico Vevče.
1898/1899: v Ljubljani, danes na Kotnikovi (začetek gradnje 1897, dokončana
1999), 640 kW, velika za regionalne razmere. Občinska termo elektrarna. Ljubija pri Mozirju. Ajdovščina (dve industrijski). Log pod Mangrtom.
Kranj (druga elektrarna, Kreutzbergerjeva, za javno razsvetljavo – občina
zopet zavrnila ponudbo).
1899: HE Mežica/Žerjav, 80 kVA (navidezne moči), prva na Koroškem in
Štajerskem z izmeničnim, trifaznim tokom, za napajanje topilnice rude.
1899: Mislinja, dve elektrarni zgradi dr. Artur Perger; ena 44 KM za žago, druga
12 kW za razsvetljavo; Perger je imel najprej gorsko železnico na konjsko
vprego, kasneje elektrificirano gozdno železnico dolžine 8 km.
1899: industrijska termoelektrarna Pivovarne Union.
1900: Goetzova TE v Mariboru, 30 kVA; za svojo pivovarsko proizvodnjo. Leta
1912 jo uporablja tudi dr. Fillafer za rentgenski aparat. Franz Negerjeva
obratna elektrarna, ki je napajala njegov obrat in dobavljala elektriko še 36
obrtnikom in podjetnikom.
1900: HE KID Jesenice (550 kVA); TPD - premogovnik Trbovlje – industrijska elektrarna.
1901: (Avgust) Lešnikova elektrarna v Lovrencu, na Radoljni, 22 kW, uporabljali za žago in javno razsvetljavo (250 žarnic) za Lovrenc na Pohorju.
1901: (Henrik) Kiefferjeva elektrarna v Lovrencu, zgrajena kasneje od
Lešnikove (ni točnega datuma), po moči večja od Lešnikove, za pogon strojev in razsvetljavo. V tem času tudi Buettnerjeva elektrarna, ki je razsvetljevala znamenito gostišče in sosednje hiše.
1901: rudniška (svinca in cinka) visokotlačna elektrarna v Mežici, na Topli,
290 kVA, za lastno porabo, tudi za javno razsvetljavo, 4km daljnovod.
1901: Tržič (na Mošeniku) mešana elektrarna; industrijska elektrarna Tobačne
tovarne Ljubljana.
~ 36 ~

TDR - vlozek2.indd 36

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

1902: F. Neger, Maribor, za svojo tovarno dvokoles in tiskarno, predhodnico
Mariborske tiskarne in gledališče.10 kW.
1902: HE občine Radlje: podjetje Občinska elektrarna v občinski lasti, 86 kVA,
2 km daljnovod iz Vuhreda, prvi javni občinski sistem.
1902: Šoštanj, mešana elektrarna za tovarno in krajane; Žovnek pri Braslovčah,
industrijska HE; Rateče pri Zidanem mostu; Medvode; Tovarna lepenke Tržič;
Bohinj, Podbrdo – za elektrifikacijo železniške proge.
1903: druga Pergerjeva v Mislinji, 90 kVA; tako kot v Radljah javni elektro sistem, namenjen za prebivalstvo (Slovenj Gradec).
1903: dve MHE na Savinji, Nazarje, 12,5 kVA, za industrijo; Vintgar (KID);
Mojstrana; Idrija (Kogovškova in industrijska v rudniku živega srebra).
1904: Fram, 5 kW; Topolšica, za termalni bazen-kopališče; Leše pri Prevaljah
(rudnik rjavega premoga), 15 kW.
1904: zdravilišče v Rogaški Slatini, dva parna stroja, 115 kW.
1904: rudniška elektrarna Senovo, 1000 kVA, za lastne potrebe.
1905: HE 40 kW v Poljčanah; Podljubelj (visokotlačna, 105 m padca, 1200
kVA); Britof pri Kranju.
1905: Cinkarna Celje, 7 kW, razsvetljava; Arclin.
1905: 7,8 kW za žago Velenju; Tovarna papirja Piatnik v Radečah; Domžale;
Železniki; Češnjica; Ajdovščina; Koper.
1905: TE v Trbovljah (last Trboveljskega premogovnika), dva generatorja 500
kVA. Z daljnovodom naslednje leto povezana s TE rudnika v Zagorju, 800
kVA. Prva daljnovodna povezava dveh elektrarn.
1906: TE Zagorje v Rudniku Zagorje, 800 kVA.
1906: Laško, prva TE na plin, 25 kW, javna razsvetljava.
1906: Trboveljski premogovnik. Tretji parni stroj, 1200 kVA; Ribnica na
Dolenjskem; Gorje; Kropa; kemična tovarna v Mostah.
1907: Vojnik, (Višnja vas) Hudinja, 10 kW; Tolmin, 35 kW.
1907: HE Polena, 360 kVA, Mežica.
1908: HE Pogačnika (Železarna in livarna) na Lobnici v Rušah, 64 kVA.
Leta 1924 še en generator 33 kVA. Električna energija tudi za potrebe
prebivalcev vasi Ruše in Lobnica. Kmalu še javna razsvetljava. Leta
1929 elektrifikacijo Ruš prevzame HE Fala; leta 1939 tudi elektrifikacijo
Lobnice. Elektrarna je nato za potrebe podjetja delovala do 1969. Danes
je pred nekaj leti obnovljena elektrarna v solastnini DEM in zasebnega
investitorja iz Žalca zopet obratuje.
1908: zasebna elektrarna v Mariboru, 10 kVA; v Mariboru je takrat delovalo kar
nekaj malih industrijskih elektrarn. Knjiga Razvoj elektrifikacije Slovenije
omenja (brez letnic začetka obratovanja) v tem obdobju Franzovo elektrarno,
pa elektrarni v usnjarnah Halbert in Freund, v Cirilovi tiskarni in hladilnici
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Himmler (s. 140); elektrarna občine v Rogatcu, plinska, 20 kVA; premogovnik v Hrastniku, 48 kVA; Novo Mesto; Javorniški rovt; Katoliška tiskarna v
Ljubljani; Cerkno; Klavže – Podmelec;
1909: Vitanje, 20 kVA za elektrifikacijo kraja; Poljana pri Prevaljah, 85 kVA;
Izlake; usnjarna v Kranju; Možnica na Koritnici.
1909: Mariborska plinarna, plinska elektrarna, 50 kW; Brezen – Fužine Dobrna, 85 kW (na Hudinji).
1909: Rudnik Velenje, dva generatorja, skupaj 285 kVA.
1910: Pahernikova HE na Vuhreščici v Vuhredu, za Vuhred in Vuzenico, 65
kVA; HE Prevalje; Brod Št. Vid; zadružna elektrarna v Domžalah in še dve
industrijski elektrarni; Papirnica Količevo; Breg pri Borovnici; tovarna kvasa
na Gradaščici v Ljubljani; tovarna za predelavo rib, Izola.
1910: Celje, EMO, parna el. 300 kVA.
1910: Železarna Ravne, parni stroj 280 kVA, na Meži še dve turbini 45 kVA za
javno razsvetljavo.
1911: Muta, hidroelektrarna, 70 kW; Črna na Koroškem; Bistra pri Borovnici;
Dobračevo; Kobarid.
1912: Kot pri Oplotnici; Gotovlje pri Žalcu; Elektrarna Žalec; Podklanc pri
Dravogradu, Meža, HE Gustava Golla; elektrostrojna zadruga Šmarca pri
Kamniku; Duplica pri Kamniku; Preddvor; Solkan; Sorica; Bač;
1913: pričetek gradnje HE Fala, lastne lokomobile (2X350 KM), 1918 pričetek rednega obratovanja.
Trate; Gornja Radgona; Prebold; železarna v Štorah (2 x 285 kVA).
1914: Konus v Slovenskih Konjicah; Brežice; Hrastnik; poskusno obratovanje Završnice.
1915: Šoštanj, Woschnaggova usnjarna, TE 500 kVA; Sp. Rečica; Kranjska
gora; Savica (padec 160 m; 265 kVA).
1915: KDE (Kranjske deželne elektrarne, banovinska/državna družba)
zaključijo gradnjo HE Završnica, 2500 kVA.
1916: Ravnik pri Hotedršici; vojaška lokomobila v Šiški.
1917: načrtovana HE na Lobnici zaradi smrti Maksa Woschnagga ni realizirana, načrti so bili že naročeni, tudi pričeli z gradbenimi deli.
1917: Križevci pri Ljutomeru; Polzela, hidro in termo elektrarne za industrijske
namene (3), s skoraj 900 kVA; Šentilj pod Turjakom; Mengeš.
1918: zaključek gradnje TE Trbovlje (začetek delovanja 1915, 9 MVA) in
HE Fala (Fala leta 1918: 20 MWA, danes 58 MWA).
1918: Mozirje, zadruga; Zabukovca (rudnik); Stična (cisterc. samostan);
Radomlje (Volčji potok).42
42

Pri pripravi kompilacije naših najstarejših elektrarn so bili uporabljeni različni seznami, ki se ne ujemajo
v celoti. Za morebitnega zahtevnejšega bravca navajamo nekaj priporočljivih knjig in člankov (Razvoj
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Spočetka so bile v ospredju termo elektrarne in elektrarne z enosmernim tokom,
ki so jih kasneje zamenjale elektrarne z izmeničnim, trifaznim tokom visoke napetosti. Ta, izmenični tok je bil bistveno bolj primeren za prenos na daljše razdalje in
je utrpel veliko manjše transportne izgube. Prva velika vodna naprava je bila HE
Završnica (1915). Velika za tedanje razmere, a majhna za tri leta kasneje zgrajeno
HE Fala. Danes je tudi falska elektrarna liliputanska, če jo primerjamo na primer
s TEŠ 6 ali JE Krško, pa še med dravskimi elektrarnami sodi po proizvodni kapaciteti bolj na rep.
Elektrifikacija je tako po številu objektov kot po moči tekla v slovenskih deželah zelo različno. Najbolj intenzivno na Kranjskem, manj na Štajerskem, Koroška
je že močno zaostajala, Primorska pa sploh. Vse se je močno spremenilo med in
po prvi svetovni vojni, ko prične z delom HE Fala, postopoma pa se na štajerskem razvijejo še velike termoelektrarne, zlasti v Trbovljah in Velenju. Z gradnjo
prenosnega omrežja, ki ga je diktirala banovina skupaj s KDE, je tako električni
tok s Štajerske pričel napajati osrednjo slovensko področje, Ljubljano. Tja je že
zelo kmalu po politični volji (izsiljenih »sporazumih«) pričel odtekati tudi profit.
Tudi centralizacija elektrogospodarstva tako ni morebiti socialistični »otrok«
ali otrok samostojne Slovenije. Sodobne centralizacije so le »variacije že zdavnaj videnega«.
Popis elektrarn, če bi ga predstavili, časovno predstavili po dogajanjih do današnjih dni, bi bil povsem drugačen. Ne le po številu, moči, vrstah, pomenu, količinah
proizvedene energije, tudi glede na politične in druge apetite ter ovire. Drugačen pa
bi v našem bližnjem okolju bil tudi, če bi bili realizirani vsi načrtovani projekti:
HE Ožbalt II, HE na Lobnici, ki je bila nekoč ovirana od Fale, Benkova elektrarna v Bistrici ob načrtovani veliki mesni industriji, za katero je že kupil zemljišče.
Bližje sedanjemu času pa se pripravljajo (ali so se precej nespretno pripravljali)
načrti, preprečevani od naravovarstvenikov in civilnih iniciativ, kakršen je bil tisti v občini Podvelka ali tisti v občini Selnica, tudi še kakšen kje drugje. Ne zmeraj upravičeno, o čemer pa soglasja itak ni mogoče doseči. Že konec 19. stoletja
so opustili idejo o gradnji HE pod Ptujem. Domačini so se uprli razlastitvam in
nevarnostim poplav, erozije zemlje, propadanja kmetijstva. Akumulacijska hidro
elektrarna v Lehnu (Podvelka) tudi ni bila izpeljana. V Rušah pa se je ustavila še
med prvo vojno že začeta gradnja na Aplenčevem. Tam, kjer danes stojijo stanovanjske hiše v ulici Pri viaduktu, ob reki Lobnici. Smrt Maksa Woschnagga leta
1918, naslednika po znamenitem očetu Winzenzu je bila razlog, da se začeti projekt ni nadaljeval.

elektrifikacije Slovenije do leta 1945; Zgodovina slovenskega elektrogospodarstva; Drava, Dravčani;
Radlje skozi čas; Lovrenc na Pohorju skozi stoletja; Ruška kronika, Spominski zbornik Slovenije …, podatke pa najdemo tudi v raznih enciklopedijah. Številni podatki so »razsejani« še po drugih, v tej knjigi
navedenih virih in literaturi; in seveda na spletnih straneh.)
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Načrti za Woschnaggovo elektrarno v Rušah pri železniškem viaduktu. Tukaj naj bi stala
še moderna žaga, a se je gradnja obeh zaradi smrti lastnika ustavila. (Foto: PAM)

Po koncu prve svetovne vojne vnema pri gradnji elektrarn in drugih naprav,
daljnovodov, transformatorskih naprav, ni povsem prenehala43. Omenimo le še
43

V svojem prispevku o Elektrifikaciji dravske banovine, objavljenem v Spominskem zborniku Slovenije,
inženir Franc Rueh dokaj podrobno in zelo informativno piše o tem, kako so se gradile elektrarne in
daljnovodne ter distribucijske mreže pred in po prvi svetovni vojni. Ing. Rueh je bil kot banovinski
uslužbenec poučeni strokovnjak, saj je bil zaposlen kot referent za elektrifikacijo Dravske banovine
in je do obisti poznal preteklost KDE (v lasti Ljubljane in kasneje banovine) ter potek elektrifikacije –
gradnje el. naprav.
Takoj po vojni se je elan za gradnjo polegel. KDE so do leta 1927 sicer lastniško prevzele elektrarno v
Ukancu pri Bohinju, ki so jo zgradili med vojno. Nato pa prične elektrifikacijski »boom«. Našteli bomo le
elektrarne, saj bo prenosno omrežje prikazano v drugem poglavju. Zgrajene so bile elektrarne v Žireh,
v Zagradcu, Čimžarjeva v Cerkljah, el. na Vranskem, na Dobovi, v Št. Petru v Savinjski dolini, elektrarna usmiljenih bratov v Vrbju, el. v Gornjem gradu, Ljubnem, Rečici, v Mengšu, Radomljah, Podblici,
v Šmartnem pri Litiji, Škofji Loki, Bornova el. v Tržiču, Ravnikarjeva v Radečah, zadružna v Št. Jerneju,
povečana Česnova v Tacnu, zgrajena Zupanova v Bistri, Miklavžinova v Braslovčah, v Poljčanah, Št.
Lenartu, Podkorenu, Kranjski gori, pri Lešah, Oplotnici, Poljanah pri Škofji Loki, Dražgošah, v Češnjici,
v Lukanji pri Novem Mestu, večkrat je bila povečana ljubljanska elektrarna, pa tudi el. Pavel Mayr,
Majdičeva v Kranju, Zabretova v Bobovku.
Rueh je nekoliko zagrenjeno dodal: »Mnogo navedenih elektrarn, zgrajenih v povojnih letih, pa ni življenja zmožnih.«(s. 435)
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nekaj primerov iz ruškega okolja in drugih bližnjih krajev na severni strani
Pohorja. Večinoma so tam, kjer so bile zgrajene elektrarne, imeli tudi kopališča
oziroma bazene, ki so služili dvojnemu namenu: za zbiranje vode za elektrarniške
naprave in tudi za kopališča, torej za izboljšanje ponudbe planinskim ter drugim
gostom, turistom. Tovrstno ponudbo, »naravne« kopališke bazene, »knajpanje«
so dandanes popolnoma izrinili veliki, »industrijski« bazenski kompleksi, savne,
wellnessi … Na to, kaj so nekoč v svoji ponudbi premogle planinske postojanke,
penzioni, gorski hoteli, počitniški domovi bogatih industrialcev, nas ne spominja
več nobena informativna tabla ob »kočah« (če le-te sploh še kljubujejo propadanju). Informacije o tem lahko najdemo kvečjemu še v kakšni dobri knjigi.44
Mariborski baron Rozmanit je svojo MHE zgradil ob potoku Ložnica, ki teče
skozi Log in Bistrico v Dravo. Že leta 1920 je obratovala. Še drugi investitorji
so kar »množično« gradili male centrale ob planinskih domovih. Na primer na
Pečkah, ob kasneje Osetovem domu, pri zadružnem domu Zarja, elektriko je
imel Poštarski dom, elektrarna je delovala pri Sokolskem domu, nedaleč stran od
propadle Glažute pod Arehom, pri Pohorskem domu, ki je z elektriko oskrboval
še Mariborsko kočo, ali na Smolniku ob »Jehartovem« (Penzion Lobnica, danes
Mladinski dom), pa pri grofovski lovski koči na Šumiku, na Lovrenškem že veliko
prej (na začetku 20. stoletja) pri penzionu Buettner, nad Ribnico si je ob svoji počitniški rezidenci ter Inženirskem domu postavil elektrarno J. Hutter, elektrika od
tam je svetila še pri Senjorjevem domu … Danes teh elektrarn ni več. Še kakšno
ruševino, ostanek komaj najdemo. Tako je pač s kulturno (tehnično) dediščino. Če
finančno nič »ne nese«, se obnašamo do nje, kot da je nikoli ni bilo. Se pa gradijo nove MHE, kogeneracije, fotovoltaične elektrarne … in ponovno z dobičkom
obratujejo nekatere manjše hidroelektrarne, zgrajene še pred prvo svetovno vojno.

44

Pripišimo, da so bile te elektrarne prevečkrat posledica gospodarskega voluntarizma in državnega intervencionizma, ki sta želela elektrificirati (na račun drugih javnih sredstev) zlasti kraje v osrednji
Sloveniji in na Kranjskem.
So pa gradila tudi podjetja za lastne potrebe. Take so elektrarne Gassner in Glanzman v Tržiču, Združene
papirnice v Vevčah, Fužinah in Goričanah, Jugočeška v Kranju, Sladkogorska tovarna lepenke, Bonač
na Duplici in Količevem, Remec na Duplici, KID na Jesenicah, Savi in v Zasipu, Mežiški rudnik in TPD.
Nato je Ljubljanski deželni odbor prevzel elektrarno na Krki pri Zagradcu in el. na Poljanščici pri Fužinah
(Žiri), na račun vojnih reparacij je bila leta 1929 zgrajena v državnem rudniku Velenje velika parna centrala, 2000 kW, leta 1932 pa je banovina prevzela še elektrarno v Kočevju. Sledili so veliko povečanje
velenjske rudniške centrale (5250 kW) in povečanje moči el. v Žireh ter prevzem el. Pavel Mayr (1938).
Ni mogoče spregledati, da so bili Koroška in Štajerska ter severovzhod Slovenije skoraj povsem izven
interesne sfere banovinske KDE, prepuščeni HE Fala na milost in nemilost. Kmalu nato se je razplamtela
vojna.
Glej na primer knjigo Andreja Guliča »Pohorje in Kozjak«, Maribor 2018.
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Zet grofa Zabea, konjeniški kapetan Glantschnigg, si je visoko na Smolniku dal zgraditi
lovsko vilo in malo hidroelektrarno ob njej. Danes lahko le nemo opazujemo žalostne
gradbene in mehanske ostanke. (Foto: V. Rezman)
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LASTNIKI, UPRAVLJANJE, VODENJE HE FALA
Prva nam znana in bližnja elektrarna je pričela delovati dobrih dvajset let pred HE
Fala. To je bila Scherbaumova elektrarna, ki je ni gnala vodna sila, temveč parni stroj
z dinamom, in ki je bila postavljena 1883. leta v samem osrčju takratnega Maribora
(med današnjim Grajskim trgom in Svetozarevsko). Razen Scherbaumovih mlinarskih, proizvodnih prostorov, naprav ter strojev je napajala še bolj skromno okoliško
javno razsvetljavo. Karl Scherbaum, mariborski mlinar (najprej oče in za njim sin), ki
je imel svoj parni mlin tudi v Bistrici, ob potoku, ki je ločeval Bistrico pri Limbušu od
Bistrice pri Rušah. Tam je postavil leta 1892 še prvo malo hidroelektrarno na »ruškem«. Da je Scherbaum sploh zelo zgodaj prepoznal pomen ter prednosti električne
energije, pričajo nekateri
njegovi drugi (ne)realizirani projekti. Na prelomu stoletja je konkuriral in leta 1900
pridobil koncesijo za elektrarno na Dravi. Konkuriral je v sodelovanju s partnerjem Andrijo (Andreasom) Mayrguendterjem. Takrat jima ni uspelo v celoti pripraviti
in sfinancirati projekta. Kasneje (1909) sta partnerja Scherbaum in Mayrguendter
ponovno konkurirala oziroma vložila prošnjo za podaljšanje koncesije. Na nasprotni
strani jima je stala mariborska občina kot konkurent.45
Scherbaum in Mayrguendter s svojo tovarno strojev v Loebersdorfu pri Dunaju sta
ponovno pridobili koncesijo, v sodelovanju s podjetjem Albert Buss & Cie, Graz46,
in pričelo se je s projektiranjem. Nato se je v sodelovanje vključila še graška družba
StEG, ki je prevzela koncesijo in projekt se je pričel realizirati. Mariborska mestna
občina ni stala križem rok. Prizadevala si je, da bi ji bila podeljena koncesija za gradnjo
Fali konkurenčne elektrarne pri Felberjevem (Mariborskem) otoku, a sprva neuspešno.
(Leta 1909, ko je mariborski mestni svet prvič razpravljal o predlogu, da mesto zgradi svojo elektrarno, predlog ni bil večinsko podprt.) Ko se je vključila kot partnerica
mariborske občine še graška občina, sta koncesijo pridobili.47 Graška občina je ves čas
vztrajala, da se zgradi na Dravi pri Mariboru elektrarna z imenom Graz-Marburger
Drauwerke. Konkurenco z mariborsko/graško občino so lastniki falske elektrarne
45

46

47

Mariborska občina, ki je v svojih projektih elektrifikacije zamujala, se je večkrat pokazala v slabi luči.
Ko je J. Hutter, mariborski fabrikant, nameraval leta 1938 zgraditi hidroelektrarno na Lobnici, se je HE
Fala zelo »potrudila«, da koncesije ni dobil. Ni sklenila morebiti kakšnega gentlemenskega dogovora,
kakor ji je to uspelo v primeru konkurenčnih bitk z mariborsko občino – želela je biti monopolist, izključiti vso resno konkurenco. Takrat namreč velikih odjemalcev ni bilo v izobilju, čeprav so se kmalu,
desetletje kasneje, v določenih okoliščinah že pojavljale redukcije. HE Fala se je povezala z mariborsko
občino in jo prepričala, da je sama konkurirala za pridobitev koncesije na Lobnici. Nova MHE na Lobnici
pri Rušah potem ni bila zgrajena. Prva (Pogačnikova) na isti reki je takrat obratovala že štiri desetletja.
(Glej Weissensteiner, s. 44.)
Koncesijska pogajanja so se raztegnila skoraj do leta 1913, ko se je sredi leta pričela gradnja. (Elektrarna
Fala d. d, Historische Entwicklung, s. 1.) Datum koncesije ob izteku leta 1912: 28. december. Potrjena
je bila leta 1913 za dobo 60 let. Pravni naslednik koncesije je postal 1913 StEG (Štajerka električna
družba). Kasneje je bila koncesija podaljšana še za 30 let.
Več o tem piše Weissensteiner v knjigi, izdani ob 40 letnici, na strani 23/24.
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nato poslovno eliminirali tako, da so z mariborsko mestno občino leta 1914 sklenili
ugodno začasno48 pogodbo za dobavo elektrike mestu. Najbrž je Graz kljub temu še
dolgo vztrajal pri gradnji lastne elektrarne »v Mariboru«, za katero je pridobil koncesijo med drugim tudi zato, ker se je spričo pogodbe med Mariborom in Falo počutil
izigranega. Mariborska občina bi si takrat težko prislužila sloves korektnosti. Raje je
»mešetarila« in ovirala druge. Še deset let kasneje so nanjo iz Ljubljane leteli očitki,
ker ni izkoristila priložnosti, da po zakonu uveljavi svoj lastniški delež v HE Fala.
Finančni viri, znanje, tehnologija, strojna oprema za falsko elektrarno so bili švicarski. Schweizerische Eisenbahn Bank Basel je organizirala mednarodni konzorcij z direktorjem Rohshaendlerjem49 na čelu – skupaj s Švicarskim bančnim društvom, z nekaj
avstrijskimi bankami, banko Dreyfus Soehne & Co, banko Sarassin & Co, Darmstadsko
banko – ter nato gradnjo operativno usmerjala, vodila in nadzirala. Triletni koncedirani
rok za izgradnjo sicer ni bil dosežen, a zaradi vojnih razmer je StEG, ki je pravno nasledil prva koncesionarja, gradnjo kljub pomoči AO države moral podaljšati na pet let.
V začetku maja 1918 (6.5.) so bili dani prvi agregati v pogon.50 Po tem, ko so bili
izgotovljeni projekti51, opravljene geološke raziskave in se je leta 1913 pričela najprej
gradnja pomožnih objektov, delavnic, prometnih povezav in stanovanj za delavce ter
vodilne, je vojna kmalu (med avgustom in novembrom) zelo upočasnila gradnjo in
bi je brez pomoči AO vlade sploh ne mogli dokončati. Med vojnimi ujetniki, Italijani
in Rusi, ki jih je na gradbišče tako kot gradbeni material »komandirala« vojska, je po
ljudskem pripovedovanju bilo precej mrtvih. Uradnih in natančnih podatkov o žrtvah
48

49

50

51

Pogodba je predvidevala začasnost, saj mariborska občina ni imela nobenih izkušenj in si je ob drugih
ugodnostih izpogajala pravico, da se pogodba na osnovi izkušenj kasneje lahko spremeni. Veljala bi
pogodba vse dotlej, dokler Maribor ne bi zgradil svoje elektrarne, za katero je koncesijo že pridobil.
Zgrajena je bila leta 1948!
Inženir J. Rohshaendler je bil podpredsednik StEG, človek z dobrimi izkušnjami pri izvedbi velikih elektrifikacijskih projektov. Švicarji so financirali elektrifikacijske projekte v Italiji, Franciji, Avstriji, Argentini.
Prav on, Rohshaendler je bil tisti, ki je StEG predlagal proučitev možnosti gradnje elektrarn na Dravi
na Štajerskem območju in je kasneje falsko elektrarno tudi vodil. Weissensteiner je zapisal: »Dejansko
vodstvo falske centrale sta imela tudi po letu 1918 v rokah podpredsednik in generalni ravnatelj ing.
J. Rohshaendler ter ravnatelj StEG ing. Max Droschl. Oba sta dajala direktive obratnemu vodstvu v
Mariboru in odločala o predlogih, ki so prihajali s Fale …« (prav tam, s. 24)
O tem je pisal v svojem kratkem prispevku za »selniško kroniko« (s. 179) Kristijan Mravljak, ki je tako
rekoč vso svojo aktivno dobo preživel v elektrarni, jo dolga leta vodil in je še sedaj, po upokojitvi poznavalski vodja po muzejskem objektu HE. Glej še knjigo Ivana Juvana z naslovom Plavljenje lesa in
splavarjenje po Dravi, Savinji in Savi. Piše, da je švicarska firma Albertus Buss & Co pripravila gradbene
projekte že leta 1909 in jih predložila oblastem v Mariboru in Grazu. Na komisijskem pregledu lokacije
leta 1911 so sodelovali tudi predstavniki splavarjev, zato je bila sprejeta zahteva gradnje dvokomorne
splavnice dimenzij 34 X 7 metrov in 0,8 m ugreza, z električnimi zapornicami in motornim vlačilcem za
splave. Sprejeta je bila še zahteva za gradnjo ribje steze s 33 stopnicami in 12 % nagibom. (Glej Juvan,
s. 70, ali tudi Elektro Maribor - 90 let, DEM - 60 let).) Postopek spuščanja splava je trajal ca. 20 minut,
»zamudo« pa je elektrarna splavarjem finančno nadomestila. Podatki iz navedene in druge literature
niso povsem identični, a so razlike za bistveno razumevanje manj pomembne.
Gradbene projekte je izdelala Oesterreichische Baugesellschaft fuer Verkehrs & Kraftanlagen, Wien, ki
je tudi vodila gradbena dela. (Glej Sabina Lešnik, Vodni stolp v Mariboru …, s. 14.)
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pri gradnji elektrarne pa nimamo. Vemo, da so pri gradnji drugih elektrarn na Dravi
umirali v desetinah. V Dravogradu je bilo žrtev (med drugo svetovno vojno, ko okupatorju ni bilo veliko do varstva pri delu in življenj graditeljev sploh) celo skoraj dvesto
(197); vseh žrtev gradnje hidroelektrarn na Dravi brez Fale je bilo 24852.

Pokrajinski arhiv v Mariboru hrani posamične liste rokopisnih seznamov falskih vojnih
ujetnikov, Italijanov. Pisani so v nemškem jeziku, kar najbrž pomeni, da so jih sestavljali
avstroogrski oficirji in da so ti sodelovali pri vodenju gradnje elektrarne. (Foto: PAM)
52

Mnoge podatke o HE Fala so zbrali različni avtorji knjige Drava, Dravčani. Knjige sicer niso pripravili kot
znanstveni projekt, so pa zato v njej nanizali zelo veliko podatkov, okoliščin, običajev, dogodkov …, ki
omogočajo bolj celosten, družboslovni, tudi etnološki vpogled.
~ 45 ~

TDR - vlozek2.indd 45

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

Zanimivo je, da literatura o gradnji elektrarn pri nas večinoma ne omenja fribourgškega
profesorja Gabriela Narutowitza. Narutowitz je bil svetovno znani projektant hidro energetskih objektov. Predlagal je in »projektiral« devet stopenjsko zajezitev Drave za energetsko izrabo. Njegov je tudi projekt za falsko elektrarno, ki še danes uspešno posluje – povsem modernizirana seveda. Na Dravi pa je kasneje vseeno bila realizirana »Narutowitzova«
veriga dravskih elektrarn,53 najpomembnejša energetska poslovna povezava pridobivanja
električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Narutowitz ni bil samo profesor, projektant. Bil je še drugače pomembna, politična osebnost. Po prvi svetovni vojni je bil zelo
izpostavljen, opravljal je najvišje politične funkcije, vključno s funkcijo poljskega predsednika. Že leta 1922 je umrl v atentatu. Njegov poljski sonarodnjak, kasnejši ruški glavni
inženir Stanislav Bokszczanin, ga v svojih historičnih zapisih ni »spregledal«.
Lastniške in upraviteljske razmere v Falski elektrarni so bile od vsega začetka precej zapletene. Povedano je bilo, da sta koncesijo dobila Scherbaum in Mayrguendter,
a je nista realizirala. Od njiju jo je pridobilo graško podjetje StEG, ki pa tudi ni bilo
pravi ekonomski lastnik elektrarne, pač pa bolj »formalni«. StEG je bil investitor. Ne
lastnega, ampak tujega denarja. Denarja švicarskega konzorcija. Konzorcij, hipotekarni upnik, je leta 1912 StEGu zagotovil kredit za gradnjo in opremo – pod povsem
določenimi pogoji v interesu razvoja švicarskih podjetij – bank, dobaviteljev strojne,
elektro in druge opreme, tehnologije, znanja.
Vodenje in upravljanje HE Fala je bilo zaupano najbolj kompetentnim osebnostim, prav tako kot nadzor. Švicarski lastniki so umestili v upravni svet StEG svoje ljudi. To so bili bančni pravni svetnik dr. Eduard Tissot (v imenu Švicarske žel. Banke)54,
ki je nato vodil nadzor nad gradnjo, grof Plater von Broele in Dreyfus-Brodski. Inženir
Rohshaendler, StEGov podpredsednik in ravnatelj Fale, je bil podkovan tudi s tehničnim
znanjem in bogatimi izkušnjami švicarske industrije. (Weissensteiner, s. 13.) Kmalu po
tem, ko so centralne sile izgubile imperialno vojno in je bil sklenjen mirovni sporazum, so
se lastniške in upravljavske razmere zopet spremenile. Nacionalizacija, izvedena nekako
»na pol«, je zahtevala bolj ali manj le »prisotnost« Jugoslovanov v organih upravljanja;
posledično je bil za direktorja imenovan na zahtevo jugoslovanske vlade inženir Milan
Kiepach. Dejansko vodstvo je ostalo v rokah tujcev Rohschaendlerja in Droschla, čeprav
je družba na hidrocentrali Fala po koncu vojne imela nekakšno »obratno vodstvo«, nato
»pisarno« v Mariboru, a sta oba vodstvena organa bila brez pravih pristojnosti.
Po prvi svetovni vojni se je StEG55 hotel nekako izvleči iz lastništva in je elektrarno
»ponujal« švicarskim upnikom, saj so se razmere zanj slabšale. Osnovni namen, da
53
54
55

HE Mariborski otok so po njegovih načrtih zgradili šele tri desetletja kasneje, kot je bilo načrtovano.
Vmes smo doživeli velikanske družbene spremembe in dve svetovni vojni!
»Vodstvo gradbe pa si je pridržala Švicarska železniška banka. Le-ta je odobravala načrte in dajala
gradbenemu podjetju dispozicije.« (Weissensteiner, s. 16.)
StEG je nastala na začetku stoletja in v letu svojega nastanka zgradila hidroelektrarno na Muri (Lebring
1902). Leta 1910 je družba od švicarske gradbene firme Albert Buss & Co. odkupila še manjšo elektrarno v
Peggau (Peggau-Deutachfeistritz Werke). Nato so sledili načrti za ambicioznejše investicijske podvige na
reki Dravi. Pomenljivo je, da se v poslovnih povezavah s temi družbami ves čas omenja Karl Scherbaum.
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bi Fala zagotavljala elektriko za posodobitev Južne železnice in za graški gospodarski
bazen, se je namreč izjalovil. Poraženka v vojni je morala spremeniti načrte, daljnovod
proti Grazu je postal neuresničljiva želja. Vse večji problem pa so postajali tudi švicarski krediti, saj je razvrednotena avstrijska valuta onemogočala dobre poslovne rezultate
in Fala (StEG) je vse bolj tonila v kreditih, dolgovih na račun neodplačanih ter novih
kreditov in neplačanih obresti. Weissensteiner na kratko in razumljivo opisuje, kako
si je zaradi nakopičenih težav StEG prizadeval, da bi Falo izločil iz svoje skupine in bi
ustanovil posebno družbo v Jugoslaviji, ki bi bila obvladujoča družba falske elektrarne
kot izločenega obrata s svojim lastnim računom. (glej Weissensteiner s. 36 in dalje.)
StEG je izkoristil možnosti, ki jih je nudil jugoslovanski oblastni poizkus, da v
tujih podjetjih domači lastniki postanejo večji, tudi odločujoči delničarji. To je bilo
možno na več načinov, zlasti z odkupi, novimi kapitalskimi vložki, nekakšnimi
nacionalizacijami. Oblast pa se je zadovoljila tudi s tem, da je v podjetjih s tujimi
lastniki dala polovico delnic »pod zaporo« in vsilila v upravne svete ali na ravnateljska mesta svoje (lojalne) državljane.
Torej, StEG je leta 1920 za HE Fala odprl ločen račun. Nekaj jugoslovanskih
družb se je leta 1922 povezalo, da bi prevzele falsko elektrarno. Weissensteiner
poroča o Jadranski banki, Ljubljanski banki, Zadružnogospodarski banki in o
Švicarskem bančnem društvu. Poizkus te »nacionalizacije« je spodletel, iznajdljivi Švicarji pa so kmalu našli novo rešitev. Weissensteiner pravi, da so »švicarski
finančniki poiskali v Beogradu in Zagrebu nove finančne zveze«.56 Nadaljuje:
»Tako je prišlo do formiranja jugoslovanske skupine pod vodstvom Prve hrvatske štedionice s sodelovanjem Jadransko-podonavske banke in zasebnika Živka
Jovanovića iz Zemuna«.57 Sledila so številna pogajanja in prizadevanja, da bi si
vsaka stran zagotovila čim ugodnejše privilegije ter zagotovila ustrezna pooblastila,
pozicije. Izšlo se je tako, da so Švicarji obdržali »vajeti v rokah«, ostali večinski
lastniki, odločevalci. (Schweitzerische Elektrizitaets und Verkehrsgesellschaft,
Basel.) Leta 1923 je bila (maja) ustanovljena D.d. elektrarne Fala s sedežem v
Beogradu. Jugoslovanska družba, ki je prevzela tudi vse dotedanje obveznosti, je
dobila nov upravni svet, v katerem so oblačili in vedrili Švicarji ter Avstrijci: Paul
Dreyfus, ing. Perrochet in D. Gunzberg iz Basla, ravnatelj StEG Max Droschel,
Graz, in pet Jugoslovanov, »ki pa so imeli vlogo statistov in niso imeli na vodstvo
poslov nobenega vpliva. Droschl, Perrochet in Tissot so imeli proste roke in začasno še vse desetletje monopol pri elektrifikaciji Mariborske oblasti.«58
Še veliko kasneje, po prvi svetovni vojni in po vojni zaplembi, ki jo je med drugo svetovno vojno izvršil nemški okupator, so bili Švicarji lastniki. Iz švicarskih
»lastniških rok« je prišla elektrarna dejansko v jugoslovanske roke šele leta 1946.
56
57
58

Weissensteiner, s. 37; o švicarski lastniški in upravljavski »inovativnosti« glej še v knjigi Fala – 90 let, s.
44 in sledeče.
Prav tam.
Weissensteiner, s. 40.
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LASTNIKI, DELNIČARJI, UPNIKI HE FALA
Prvi lastnik, ob pričetku gradnje, je bila StEG (1913) z ing. Maxom Droschlom
na čelu. Glavni delničarji, odločujoči družbeniki so bili Schweizerische Eisenbahn
Bank, Basel in druge finančne institucije, povezane v mednarodni konzorcij (vodilni človek je bil ing. Jos. Rohshaendler) ter Schweizerische Bankverein, Basel
(v njenem imenu svetnik dr. Eugen Tissot). Švicarska železniška banka je kasneje
spremenila svojo firmo v Schweizerische Elektrizitaets und Verkehrsgesellschaft
(prej Albert Buss & Co), Švicarsko bančno društvo pa je leta 1924 ustanovilo holding Elektrowerte, ki je 1927. leta prevzel terjatve do HE Fala. Še ena pomembna
statusna sprememba se je zgodila leta 1937, ko sta se Elektrowerte in Švicarska
železniška banka (takrat pod firmo Schweitzerische Elekt. u. Verk. Gesell.) spojili
v Suisselektra. Lastniške in upniške povezave se vse bolj prepletajo.59
Po prvi svetovni vojni je jugoslovanska vlada v okviru »nacionalizacije« postavila za direktorja falske elektrarne marionetnega direktorja Milana Kiepacha,
dejansko pa so vodili elektrarno Max Droschl, Naeff Moritz, J. Rohshaendler, E.
Tissot in obratni vodja Grieser H. Monderer. Ob švicarskih bančnih institucijah so
kot drugi pomembni delničarji (ustanovitelji) navedeni Filiale der Jadranskabanka,
Ljubljanska kreditna banka, Kreditni zavod za trgovino in industrijo ter Zadružna
gospodarska banka (Statuten der Elektrarna Fala d.d., Ljubljana 1921).60
Leta 1923 se je ustanovila nova delniška družba Elektrarna Fala d.d. s sedežem v Beogradu, v kateri je imela ključno vlogo Schweitzerische Elektrizitaets
und Verkehrsgesellschaft iz Basla. Elektrarna tako dejansko in formalno pravno
preide iz avstrijskih v švicarske roke. Novi statut (1924) je določal, da ima družba
sledeče organe: generalno skupščino delničarjev, upravni svet in izvršilni odbor,
direkcijo ter nadzorni svet.61
Za generalno skupščino elektrarne pred drugo svetovno vojno, ki je bila sklicana v Mariboru na Vrazovi 2, oktobra 1939, je lastniška potrdila predložilo 21
subjektov: ob Schweitzerische Elektr. u. Verkehrsges. Basel (predložila je 43.750
delnic od 50.000) ter Prve hrvatske štedionice (5300 delnic) še posamezniki, ki
so bili lastniki enakih deležev (po 50 delnic). Med njimi v glavnem direktorji, inšpektorji, bankirji, odvetniki, skoraj vsi neslovenske narodnosti.62
Končno zasežejo takoj po okupaciji HE Fala Nemci. Ustanovili so novo družbo
Energie-Versorgung Sued Steiermark (EV-Sued) z nalogo, da prevzame vso
oskrbo z električno energijo na območju HE Fala ter kaloričnih central v Velenju
in Trbovljah. Da bi bilo to možno, je šef civilne uprave za v Mariboru, Gauleiter
Uiberreiter, izdal 5. junija 1941 naredbo o preskrbi z energijo, na osnovi česar je
59
60
61
62

Ibidem, s. 45.
PAM, fond HE Fala, AE 1/1.
PAM, fond HE Fala, AE 22/3.
PAM, Fond HE Fala, AŠ 345/1.
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bilo zaplenjeno vse premoženje HE Fala63 ter državnega rudnika v Velenju in KDE.
Premoženje je kot javno premoženje bilo dano EV-Sued v brezplačno uporabo,
ostalo premoženje pa z določeno odškodnino. Nemci so prevzeli tudi vso daljnovodno omrežje in lokalno distribucijo ter jo prenesli na Gau Steiermark ter do leta
1943 likvidirali številne električne zadruge. Njihov prvotni namen je bil, da elektriko transportirajo v graški bazen, kakršen je bil tudi siceršnji cilj ustanoviteljev
v času odločitve za gradnjo elektrarne. Tega, namreč prenosa elektrike v Avstrijo,
niso uresničili zaradi kasnejše odločitve, da zgradijo veliko tovarno aluminija pri
Ptuju. Davščin in pristojbin EV-Sued ni plačeval. Vodenje falske elektrarne je v
času 1941 – 1945 imel v rokah Nemec Bruder.64
Med vojno so se Nemci in Švicarji pogajali za odkup HE Fala. Pogajanja
sicer niso bila zaključena, saj je medtem postajalo očitno, da bo Nemčija vojno
izgubila. Bila pa so ta pogajanja osnova za postopke nacionalizacije (5.12.1946),
izvršene po drugi svetovni vojni, na osnovi katere je postala lastnica nova država.
Slovenska Narodna vlada je sicer na čelo podjetja že 26. maja 1945 imenovala
delegata ing. Staneta Frasa.

KONKURENCA IN CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
S podpisom pogodbe o dobavi električne energije med HE Fala in mariborsko občino je bilo za nekaj časa odločeno: konkurence na tem področju ne bo.
HE Fala je bila pravi in edini monopolist v dveh pogledih. V bližini ni bilo večjega proizvajalca električne energije, in četudi bi bil, ni bilo vzpostavljenega prenosnega omrežja. Delujoče elektrarne so bile vse po vrsti v primerjavi s HE Fala
majhne, namenjene skoraj izključno zagotavljanju elektrike za stroje in naprave
znotraj posamičnih obratov, tovarn, kvečjemu še za skromno javno razsvetljavo.
Avstrijske HE niso bile v skupnem energetskem sistemu in po izgubljeni vojni
ni bilo pričakovati gradnje prej predvidenih daljnovodnih naprav: ne v eno in ne
v drugo smer. Začasna pogodba s HE je sicer zagotavljala dobavo elektrike za
Maribor »vsaj« do časa izgradnje elektrarne pri Felberjevem otoku, a ta se je realizirala šele v nekih »povsem drugih časih«. HE Fala si ni prizadevala samo za
to, da ne bi bila zgrajena druga elektrarna na Dravi, ampak tudi za to, da bi čim
bolj omejila razvoj Kranjskih deželnih elektrarn (KDE) in da bi preprečila gradnjo
drugim potencialnim konkurentom, kakršen je bil Hutterjev poizkus na Lobnici.
Omejevala je razvoj konkurenčnega prenosnega ter distribucijskega omrežja in bila
z vsem naštetim ovira razvoja. Ravnatelj Fale, Rohshaendler je sicer načrtoval in
63
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Weissensteiner o tem na s. 55: »Dne 9. aprila 1941 so falsko elektrarno zasedle nemške čete in 10. aprila je nemško obrambno poveljstvo že organiziralo zavarovanje elektrarne. Dne 16. aprila je prevzela
falske naprave pod svoje vodstvo nemška tajna policija ter imenovala ing. Franca Pichlerja, industrialca iz Weitza, za gospodarja. Gestapo je aretiral obratnega ravnatelja ing. Kiepacha in F. Kolarja, ostalo
osebje je v glavnem ostalo na svojih službenih mestih.«
Več o tem glej v Weissensteiner, s. 53.
~ 49 ~

TDR - vlozek2.indd 49

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

predlagal, da HE Fala skupaj z državnim rudnikom v Velenju in prav tako državno KDE ustanovi mešano podjetje za izgradnjo elektrifikacijskega sistema, a
dogovora ni dosegel. KDE so bile prav tako monopolistično usmerjene in so si na
vse pretege prizadevale omejiti širitev falske mreže. Le da so bile, za razliko od
Fale, državna (banovinska) lastnina in so favorizirale državni monopol.
Falo je zanimala predvsem prodaja na debelo. Razdelilno omrežje na lokalni
ravni je prepuščala občinam in številnim »električnim zadrugam«.65 Kljub vsemu ne moremo zanikati, da je bila HE Fala »integralni element industrializacije
krajev ob Dravi in njenih pritokih, ob Savinji in ob spodnjem toku Save, vse do
severovzhodne meje Slovenije. S svojo investicijsko in tarifno politiko je desetletja odločilno vplivala na naš gospodarski razvoj in industrijsko produktivnost«.66
O tem več v razdelku o prenosnem omrežju.
Kjer ni konkurence, ni niti konkurenčnih cen. Monopolist drži v rokah vse
niti. Falska elektrarna je bila kljub temu fundamentalno omejena v določanju cene
električne energije. Najpomembnejša razloga za to sta bila dva. Prvi je bil dejstvo,
da je AO država omogočila dograditev elektrarniške naprave, ko je gradnjo ustavila vojna. S tem si je oblast/država pridobila privilegij, s katerim je omogočala
TDR dobavo energije po zelo nizkih cenah. Drug, velik problem HE Fala pa je
bil, da razen ruške tovarne v prvih letih delovanja sploh ni imela pomembnejšega
kupca za svojo ponudbo. TDR je bila edini večji odjemalec in je potrošila večino,
kar je elektrarna lahko prodala vse dotlej, dokler ni bilo dograjeno distribucijsko
omrežje. Pa še TDR je bila spočetka povezana le s provizoričnim(a), direktnim(a)
10 kV daljnovodom(a). Razmere so se pričele nekoliko izboljševati šele, ko je
bil povezan tudi Maribor in se je začel povojni razvoj: elektrarna je omogočala
silen razvoj industrije v mariborskem okolju67, ta razvoj (in trošenje električne energije s Fale) pa je zagotavljal pogoje, pod katerimi je elektrarna lahko še
nadalje najemala švicarske kredite za dokončanje svojega projekta: tudi gradnje
razvodnega sistema.
Vse to je torej vplivalo na oblikovanje cen, čeprav ni bilo konkurence na strani ponudbe. HE Fala in KDE sta sicer bili konkurentki, a dolgo ni bilo enotnega
trga, zato se je konkurenčni boj odvijal bolj na področju gradnje daljnovodov
kot na področju cen. Se je pa konkurenca počasi razvijala na strani povpraševanja, znotraj meja enega edinega ponudnika – v pogojih navideznega duopola, ko
sta na banovinskem področju nastopala dva ločena ponudnika brez povezanega
elektroenergetskega sistema.
65
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Več podatkov o zadrugah najdemo v knjigi Emice Ogrizek »Sodni register Okrožnega sodišča Maribor
1898 –1941/Zadružni register«.
Weissensteiner, s. 11.
Občina si je izposlovala zelo ugodno pogodbo. Zagotavljala ji je 10 % popust za tok za lastno porabo
od cene, določene za velike odjemalce, 35 – 50 odstotni delež od pristojbin, ki jih je zaračunavala StEG,
in druge ugodnosti. (Glej Weissensteiner s. 23.) Veliki odjemalci so se za ugodne cene, tarife, popuste
pogajali sami, neposredno s HE Fala.
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Vendar pa cene itak niso nikoli takšne, da bi bile vsem »po volji«. Odvisne so
od tržnih zakonitosti, konkurence, kolikor obstajata, od razmer in od moči tistih,
ki jih žele monopolizirati. Še država je pri tem, kot smo videli, bila odločujoči
faktor. V osnovi pa so cene energije odvisne od naravnih pogojev, vrste energije
(energentov), stroškov gradnje in obratovanja, kreditov in obrestnih mer, valutnih
razmerij, ponudbe in povpraševanja, državnih intervencij, gospodarskih razvojnih
ciklov in izbranega »stila življenja«, prevladujoče življenjske (danes potrošniške)
paradigme … Boljši poznavalec bi opozoril, da moramo upoštevati še uspešnost
posamičnih proizvajalcev pri eksternalizaciji lastnih stroškov in okoljskih škod,
na strateške, geopolitične razmere, na stopnjo entropije, izgub in še kaj. Danes pa
velja, da je cena zelo pogosto v »navzkrižju« z družbeno potrebnostjo, upravičenostjo, koristnostjo, da se pri oblikovanju cene ne upošteva okoljski odtis, da so
marketinški, psihološki vplivi pogosto močnejši od tistih, ki se tičejo fizične in
družbene potrebnosti, koristnosti, dopustnosti. Pogojno lahko rečemo, da manjka
oblikovana »etično korektna cena«, ki bi bila dovolj robustna, stabilna, da ne bi
zanihala že zaradi kakšne izrečene politične grožnje ali nesmiselne izjave gospodarskopolitičnih kreatur, ki vodijo svet.

Medtem ko se številne države sveta zavzemajo za opustitev na fosilnih gorivih temelječe
energetike, drugod vztrajajo pri starih poslovnih modelih, ali pa »kurjenje premoga«,
kot na primer v Trumpovih ZDA, celo povečujejo. (Foto: Google)

O tem, kakšna je in kakšna naj bi bila cena električne energije iz HE Fala, je
pisal leta 1925 neznani nemški avtor kratke predstavitve (zgodovine) elektrarne
Fala, pri čemer se je skliceval na »referat KDE« iz leta 1936. Menil je, da je cena na
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mariborskem, v nasprotju s pričakovanji tukajšnjega gospodarstva in prebivalstva,
prenizka! Analiziral je »mariborske« cene s primerljivimi okolji tedanje Jugoslavije
in cenami v svetu. Pravi, da so v primerljivem okolju v Sloveniji in Jugoslaviji cene
»ausserordentlich billig« in v svetovnih razmerah »sehr niedrig«. Meni, da bi bilo
potrebno to izredno poceni energijo podražiti, a se temu upirajo mariborski konzumenti. Spremembe, povišanja te nenavadno nizke cene, tako za razsvetljavo kot za
proizvodnjo, mariborski konzumenti ne bodo voljni sprejeti zato, ker so prepričani,
da je voda vendar zastonj (»unter dem Schlagworte: dass das Wasser ja nicht koste«)!68
Hidroelektrarna, ki se je utapljala v dolgovih ter znova in znova najemala kredite, je vztrajala. Pogodbe iz preteklosti je treba spremeniti, cene dvigniti, plačati pa
je treba tudi proizvedeno, a nepotrošeno energijo! Regulator (država) in konzumenti so počasi pričeli »popuščati«. Nič čudnega, saj so se v pogojih velikega razmaha
tukajšnje industrije in javne porabe pričele pojavljati že prve redukcije; torej je povpraševanje preseglo količine skupne proizvodnje HE Fala. Mariborska potrošnja je bila najvišja v Jugoslaviji, in tudi, če jo primerjamo z drugimi mesti, konec
tridesetih let še ni bilo nič bistveno drugače. Trikrat višja je bila kot v Ljubljani in
komaj tretjino nižja od zagrebške, čeprav je bil Zagreb mnogo večje mesto.
»Kdo ima prav?« je vprašanje, ki se zastavlja ob cenah električne energije. So
prenizke, previsoke?
Stališče vodstva Dravske banovine in njene KDE, ki jih lahko zaznamo v članku
ing. Rueha, banovinskega (državnega) uslužbenca, so povsem drugačna – čeprav
se tudi on sklicuje na isti »referat«. Kaj so torej o cenah menili vodilni v banovini?
Da bi njihova stališča lahko razumeli, si pomagajmo s poenostavljenim prikazom
»banovinske elektrifikacijske strategije«69. Sprejel jo je Kranjski deželni zbor
na predlog deželnega odbornika dr. Evgena Lampeta (1909), nadaljeval pa prvi
ravnatelj KDE, ing. Dušan Sernec.
Cene energije, ki jo je dobavljala KDE, so bile določene: večinoma zelo nizke,
pavšalne in manj obračunane po dejanskem odjemu. Bile so v resnici relativno
nizke, a zato niso pokrivale amortizacije in obresti – naprave so bile tako rekoč
»zastonj«. Seveda te cene niso bile vzdržne, vodile so v nacionalno gospodarsko
izgubo, saj so se razlike, izgube in investicije pokrivale iz drugih, javnih sredstev.
A to je terjalo temeljno načelo banovinske politike, ki je glasilo: za vsako ceno
naj bodo naprave javne in zgrajene tudi v manjših krajih! Oziroma morajo biti
»elektrarne, ki se pečajo z elektrifikacijo dežele, če že ne v javnih, pa vsaj v domačih rokah (poudaril VR).«70 Sindrom »nacionalnega interesa« torej ni »od včeraj«
68
69
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Elektrarna Fala d.d., s. 4.
Tej centralistični, državno kapitalistični strategiji niso nasprotovali le privatni lastniki električnih naprav,
proizvajalci električne energije. Ob HE Fala (StEG), največjem kritiku, se je pogosto oglašal z ostrimi kritikami tudi naš največji strokovnjak za področje elektroenergetike, prof. dr. Milan Vidmar. Mimogrede
omenimo, da je dr. Vidmar med drugim pisal strokovne študije tudi za TDR.
Spominski zbornik Slovenije …, s. 431.
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in tudi ne produkt socializma. Ko beremo stališča takratnih državnih veljakov in
strokovnjakov, se ne moremo otresti občutka, da je bila averzija do tujega kapitala
eden močnejših sentimentov na Slovenskem! Koliko podobnosti stoletje kasneje!?
Članek Bericht ueber die Elektrizitaetswirtschaft in Draubanat, napisan v Grazu
julija 1936 in septembra v Mariboru preveden v srbohrvaščino opominja, da je
propadel načrt, ki ga je ponudil Rohshaendler, da se v režiji mešane družbe zgradi
daljnovod s Štajerske (iz HE Fala) proti glavnemu mestu banovine in da bi se tako
tudi Ljubljana lahko oskrbovala s poceni električno energijo – kot Maribor!71 Cene
so bile v mariborskem okolišu sredi dvajsetih let takšne:
• za »luč« 3 din za kWh in za moč 1 – 2 din za kWh (za okolico 2,75 in okoli
1,4 din)72
• v drugih slovenskih krajih 4 – 10 din za luč ter 2,5 – 3,5 din za moč za kWh
• v Beogradu, dodaja avtor, so »šle cene še više«.73
Inženir Rueh v svojem članku za tiso obdobje navaja cene za luč, ki jih zaračunava KDE enako vsem na svojem celotnem območju v višini 3,5 din za kWh. V
Mariboru in okolici so bile bistveno nižje, čeprav je bila HE Fala privatna in svojih naprav ni gradila s proračunskimi sredstvi! Cene so se postopoma zviševale,
primerljivo tudi tiste za »obrtne namene«.74 Pavšalnih cen, ki bi bile obračunavane »mimo števca«, nekako po instalirani moči svetil in strojev, HE Fala kajpak ni
imela. Prav zastrašujoče pa zveni podatek, ki ga o cenah drugod po Jugoslaviji v
tridesetih letih zapiše ing. Rueh: za luč 8 – 15 din, za motorje do 6 din. V Sloveniji,
na območju KDE, so bile takrat primerljive cene za luč ok. 3,5, za obrt 1 – 2 in za
industrijske namene pod 1 din za kWh.75 Zanimivo, da je referent za elektrifikacijo
navedel tudi vzroke za tako visoke cene v Jugoslaviji. Zapisal je: »V Jugoslaviji se
še vedno grade slično kot v Sloveniji po svetovni vojni male krajevne elektrarne …
Ker so dohodki od električnega toka pri malih elektrarnah neznatni, produkcijski
in upravni stroški pa veliki, je cena električnega toka pri njih zelo visoka …«76
Dodamo lahko le: tako je bilo tudi z električnim tokom KDE v primerjavi s tistim
iz HE Fala. Zato je lahko, zaradi ugodnih cen elektrike, mariborsko gospodarstvo
v dvajsetih letih res »razpelo krila« in zaposlilo tisoče in tisoče delavk(cev).
Cena električne energije za direktno prodajo TDR je seveda posebno poglavje –
ni bila tržna. O tem bomo razpravljali v poglavjih o TDR.
V knjigi Razvoj elektrifikacije Slovenije se na več mestih razpravlja o cenah,
tarifah, konkurenci na trgu in o »sporazumevanju« med največjimi proizvajalci oziroma ponudniki električnega toka na trgu. Na splošno lahko rečemo, da je
71
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Glej Elektrarna Fala, d.d.,Bericht …, Graz, 1925, s. 3.
Glej Elektrarna Fala d.d., s. 4.
Ibidem.
Spominski zbornik Slovenije …, s. 432.
Prav tam, s. 443.
Ibidem, s.430.
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vsebina teh razprav kritična do stališč in poslovne politike KDE (do oblasti, države), saj je povzročala mnoge težave pri gradnji smiselnega elektroenergetskega sistema, ovirala razvoj in bremenila potrošnike z nepotrebno visokimi stroški
gradnje in obratovanja majhnih elektrarn ter razdelilne mreže. »Tako je bila npr.
cena toka za luč v Murski Soboti … sprva din 7,00, v Ormožu din 8,00 za kWh,
v manjših krajih pa tudi višja.«77 V času, ko je bila cena v Mariboru 3 dinarje za
kWh. Do takih razlik je pripeljala investicijska politika gradnje malih elektrarn in
razdrobljenih distribucijskih mrež na podeželju, v katero so bile zaradi odsotnosti
smiselne, ekonomsko utemeljene deželne gospodarske (elektrifikacijske) politike
primorane številne občine in električne zadruge.
Kasneje je bila tudi HE Fala, ki je bila pod stalnim pritiskom KDE in banovine, da še zniža cene, v to res prisiljena. Sredi tridesetih se je cena električne energije znižala, poslovne težave elektrarne pa so se povečale. Še bolj so se razmere
spremenile po letu 1938, ko je Fala morala popustiti. KDE so namreč s prevzemi
nekaterih termičnih (Trbovlje 1938) in hidro elektrarn povečevale svoj vpliv in
si posredno »podrejale« Falo. Od trboveljske elektrarne je namreč poslej TDR
lahko dobila manjkajoče energijo le preko KDE. Ta si je mimogrede vzela 30 par
na kWh in tako pobirala neke vrste »desetino«. Falska elektrarna je bila z novim
sporazumom, v katerega je bila prisiljena, zelo nezadovoljna, a je bila brez moči,
tedaj v odnosu do oblasti že v zelo podrejenem položaju. A sta obe ponudnici,
KDE, ki je od svojih začetnih, nenavadno nizkih cen odstopila, in Fala kmalu iznašli nove oblike poviševanja cen, draginjske pribitke in ponovno, tik pred vojno,
dobičkonosno poslovali.
Zlasti veliki odjemalci energije pa niso bili vedno voljni popustiti cenovnim pritiskom. Fala se je takrat, kadar je začutila zadržanost do svojih predlogov, izvajala individualna pogajanja s podjetji. Uvajala pa je tudi prilagoditve v svoji tarifni
politiki, ki so bile namenjene pridobivanju (ohranjanju) konzumentov – velikih in
majhnih, masovnih potrošnikov. Med takšne ukrepe so sodili na primer uvajanje
nižje cene za kuhinjski, pa nižje cene za nočni tok, bojlerje in porabo ob nedeljah
in praznikih. Čeprav sprva težko, so se večji potrošniki in gospodinjstva prilagodili in poraba toka, ekonomičnost, poslovna uspešnost je ob teh ukrepih rastla.

POSLOVNA USPEŠNOST IN TEŽAVE HE FALA
Dolga leta sta bili HE Fala in TDR življenjsko, usodno povezani. Eden brez
drugega ta dva gospodarska velikana tiste začetne dobe ne bi preživela, saj so se
razmere od takrat, ko so ju zasnovali, res povsem spremenile. Pravzaprav je vse
spremenila za centralne sile izgubljena vojna. HE je brez daljnovodov, velikega
potrošnika v neposredni bližini in ob spoznanju, da ne bo napajala Južnih železnic
ter »graškega bazena«, nenadoma postala »zgrešena investicija«. TDR brez HE
77
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Fala in cene toka, ki jo je zanjo pomagala določiti država, pa bi bila sploh »poslovni nesmisel«, saj niti vse druge elektrarne na Slovenskem skupaj takrat (po
bistveno višji ceni) ne bi zmogle dovolj električne energije, da bi lahko obratovala
ena sama karbidna peč. Brez le-te pa tudi TDR ne bi bilo.
Kakšna je bila ob vsem povedanem poslovna uspešnost HE Fala in TDR, ni
mogoče povedati povsem enoznačno. Poslovanje je bilo zaradi različnih razlogov
precej nepregledno, vodile so se dvojne evidence, obračunavalo v različnih valutah,
upoštevalo se je valutne spremembe ali pa se jih ni, pregleda nad finančnimi transferji ni bilo, čeprav si je država za to prizadevala in v ta namen izvajala različne
variante »nacionalizacije«, skušala je preprečevati oškodovanje državnih interesov, financ. A nekaj velja nedvomno: finančnih vlagateljev, ki seveda terjajo profite
(četudi se uradno ne delijo dividende), ni manjkalo. Interes je bil v tujini zadosten,
v tistih vojnih časih so bančni trezorji, zlasti švicarski, »pokali po šivih«. TDR je
bila v pretežni meri odvisna od svoje umeščenosti, od uspešnosti na svetovnem
trgu, od izvoza. S HE je bilo drugače. Ni poslovala na zunanjih trgih, razen kolikor je tam na zahtevo Švicarjev kupovala licence, znanje, turbine, generatorje,
mehanske stroje in naprave, elektro opremo, specialna olja …78 HE Fala je bila
čista uvoznica in je morala svoj produkt plasirati na domačem trgu, na katerem je
diktirala pogoje kot monopolist.

Fotografije strojnih delov falskega muzeja jasno pokažejo odvisnost od švicarskega
finančnega kapitala ter strojne industrije. (Foto: Gregor Rezman)
78

Glavni dobavitelji so bila švicarska, avstrijska podjetja: Escher Wyss, Ateliers des Charmilles, Brown,
Boweri & Cie …
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Fala je vseeno specifičen primer. Financerji, v glavnem (hipotekarni) kreditorji,
so odobravali kredit na kredit (in terjali zmeraj znova posebne pogoje, privilegije), čeprav se obresti niso redno plačevale in so se falske kreditne obveznosti kar
naprej povečevale. To bi bilo težko razumeti drugače kot tako, da so se ključne
družbe in osebnosti zavarovale s tem, da so slabi poslovni izidi bremenili Falo
(posredno StEG) in da so realni, nenadzorovani finančni tokovi potešili interese (švicarskih) vlagateljev. Težko je verjeti, da bi takratni jugoslovanski državni uradniki in poslovneži, bančniki, računovodje, advokati lahko bili »docenti«
za švicarske vlagatelje, ki so si izkušnje, znanje in kapital nabirali s podobnimi
investicijami v razvitem svetu. Formalno pa velja: letne bilance so večkrat pokazale velike izgube in le v manjšem obsegu in v krajših obdobjih (v šestih od
osemnajstih let) skromne profite. Ker pa ta knjiga ni namenjena raziskovanju
ter razgaljanju valutnih manipulacij, računovodske iznajdljivosti, zaključujemo
s tezo: HE Fala je bila poslovno bistveno bolj uspešna, kot bi se dalo sklepati po računovodskih izkazih!79 Smiselno pa je pripomniti, da so se investitorji
(delničarji) poplačali ob prevzemu elektrarne leta 1923/24 ter po drugi svetovni
vojni ob nacionalizaciji.
F. Weissensteiner je bil prvi, ki je v svojem prispevku predstavil analitični prikaz in omočil vpogled v ozadje poslovanja HE Fala. Nekateri podatki so frapantni, a zato toliko bolj zanimivi in pomenljivi. Poslovanje je od samega začetka,
pravzaprav od pridobitve koncesije »na ime podjetja StEG«, ki je bil formalni
lastnik in nosilec koncesije, teklo nekako takole. Finančne vire (19,5 mio švicarskih frankov/ŠF) je konec leta 1912 zagotovil švicarski bančni konzorcij, katerega
članice so bile ekonomski lastnik, finančni in hipotekarni upnik. Gradbeno vodstvo
(»inženiring«) je bilo v rokah Švicarskega bančnega društva. Izvajalec del je bila
Oesterreihische Baugesellschaft fuer Verkehrs & Kraftanlagen (avstrijska družba
za prometne in pogonske naprave, prej Albert Buss & Co, Dunaj). Z deli na terenu
so pričeli v letu 1913 in sicer z rokom dograditve in pričetka obratovanja leta 1916.
Poslovanje se je zataknilo takoj na začetku prve svetovne vojne. Pomanjkanje
delavcev, hrane, materiala, bakrene žice … je ustavilo dela v drugi polovici leta
1914 – na pomoč priskoči država. A vse je bilo kljub temu upočasnjeno in gradnja se je zavlekla za dve leti in se seveda zelo podražila. Denarja (kreditov) je
bilo sicer dovolj, vendar so zametki poslovnih težav na dlani. Še posebej, če upoštevamo, da zaradi zamud niso bili zgrajeni daljnovodi proti Grazu in so se tako
morali odreči prvotnemu namenu in predvidenim potrošnikom.
Naslednji velik problem je bilo zadolževanje. Izdatki in krediti so naraščali.
Do leta 1919 je bilo investicijskih izdatkov 32 mio avstrijskih kron.
79

Uspešnost poslovanja je bila odvisna od številnih variabel: pogodb, cen, političnih razmer, naravnih
okoliščin (velikih voda, suš, zmrzali, neviht, nesreč …). Številne variable so nepredvidljive, vendar jih
načrtovalci vsaj statistično upoštevajo in tako dolgoročno te spremenljivke ne morejo bistveno vplivati
na pričakovanja vlagateljev – zaradi pričakovanih dolgoročnih profitnih efektov se v dobi kapitalizma
sploh vlaga v tako zahtevne projekte.
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Po letu 1918 so narasli še za 10 mio jugoslovanskih kron in po letu 1922 za
13 mio dinarjev za gradbena dela (jez), za strojno opremo pa za dodatnih 16 mio
dinarjev.
Investicije so se deloma pokrivale iz bruto dohodka od prodaje toka na domačem trgu, deloma s pomočjo novih kreditov.
Krediti v letih 1920 – 1932 so narasli za ca. 8 mio ŠF, tako da so skupni dolgovi
leta 1934 dosegli vrtoglavo višino skoraj 32 milijonov.
Ko je nova družba Elektrarna Fala d.d. (novi lastnik, nosilec koncesije z zemljiškoknjižnim vpisom na nepremičnine) s 5.000.000 dinarjev delniške glavnice
prevzela elektrarno, je ta glavnica predstavljala komaj 1,6 % investiranega kapitala, 98,4 % kapitala pa so predstavljali krediti. Tako so vlagatelji (Švicarji,
ker jugoslovanske družbe niso izkoristile pravice, da postanejo imetnice 50 %
glavnice !!!) v pogojih razvrednotene domače valute transferirali velika sredstva
od obresti na kredite, nominirane na ŠF. Izdatki za obresti so v letih od 1920 do
1939 dosegle nivo 27,2 mio ŠF, Švicarji pa niso ustrezno odpisovali vrednosti v
bilancah. To in drugo80 so odkrili nemški revizorji, ki so pregledali poslovanje za
nazaj, ko so med drugo vojno želeli lastniško prevzeti hidroelektrarne Fala. Najbrž
so njihova odkritja botrovala temu, da so nato s Švicarji dosegli načelni sporazum: za elektrarno bi plačali 19,5 mio ŠF (izkazovali pa so 32,3 mio terjatev)
po obrestni meri 3,5 % letno.
Seveda elektrarne niso zaobšle niti druge težave. Pričele so se že med gradnjo. Nadaljevale z razpadom nekdanje večetnične države, mačehe Avstro Ogrske.
Kasneje z umanjkanjem potrošnikov, prenosnega omrežja. Pa z naravnimi pojavi.
Slabimi pretoki, velikimi vodami, obdobji zmrzali, havarijami v proizvodnji in izpadi na omrežju. Nato še z razstrelitvami poražene jugoslovanske vojske, nemško
okupacijo in gestapovskim nadzorom med drugo svetovno vojno in s partizanskimi
diverzijami. O »verjetno« pozitivnih poslovnih rezultatih lahko govorimo zaradi
tega, ker so računovodje skrivali prave rezultate, izvažali profite in vračila najetih
kreditov na bolj »neopazen« način, bremena izgub pa puščali v novi (tuji) državi.
Uradne bilance, ki jih navaja Weissensteiner, kažejo sledeče:

80

Nemci so na primer odkrili, da so Švicarji leta 1940 v bilanci prikazali 32,3 mio dohodkov in 2,6 mio izgub, že naslednje leto pa so samo v prvih treh mesecih prikazali ob 7,5mio dohodka le 2,5 mio stroškov
in 5,3 mio presežka – res da ob povišanju cen, ki sta ga tako KDE kot HE Fala leta 1940 »vsilili« kupcem.
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Bilančno poročilo takrat še Oesterreichische Stickstoffwerke AG Maria Rast, pisano v
slovenskem jeziku, govori o dobičkonosnem poslovanju. (Poročilo: last Miloša Andrejašiča)

Takoj po zagonu je HE poslovala dve leti z manjšimi izgubami. Nato od leta
1925 do 1928 s spodobnimi dobički. Po tem letu so do 1935. sledila leta izgub,
zelo lep dobiček so beležili leta 1938 in 1940. Prihodke od prodaje so deloma
transferirali, deloma vlagali v širitev mreže. Realne ocene so zelo zamegljene, saj
se je računovodsko poslovanje prikazovalo enkrat v švicarskih frankih, drugič v
avstrijskih in jugoslovanskih kronah ter dinarjih, valutna razmerja pa so se nenehno spreminjala. Leta vojne pri ocenjevanju uspešnosti ne morejo biti relevantna –
takrat veljajo od ekonomskih, poslovnih meril povsem drugačne zakonitosti, pa
tudi ustrezni dokumenti niso ohranjeni.
Z ozirom na primerjalne podatke o tehničnem razvoju, rasti kapacitet, proizvodnji/količinah, razvoju gospodarskih subjektov v povezavi s HE Fala in z ozirom
na širitev distribucijske mreže ter porabo električne energije zvenijo številke o izgubah neverodostojno. O tem nekaj še v naslednjih poglavjih, namenjenih vprašanju o glavnih problemih elektrarne. O tem torej, komu ter po kakšni ceni
prodati proizvedeno energijo in kako to z gradnjo distribucijske mreže sploh
omogočiti.
*
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Stara strojnica, danes del muzeja, in delujoča strojnica HE Fala. (Foto: Gregor Rezman)

To poglavje sklepamo s skopim fizičnimi podatki, pomembnimi za HE Fala ter
zgolj taksativnim prikazom proizvodnje in porabe električne energije.
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Fizični/tehnični podatki (podatki so večinoma zaokroženi, iz obdobja ob pričetku delovanja elektrarne in ob dokončanju gradnje 1932; v različni literaturi so
navedeni z manjšimi razlikami).
Drava: padavinsko območje v Italiji, Avstriji in Sloveniji 13.500 km2; dolžina
60 km od Dravograda do Maribora, v Sloveniji 133 km; širina vodnega toka 30
do 125 m; 9 km akumulacijskega jezera; padec 84 m, v Sloveniji 148; pretok 70 5000 in več m3/sek; srednji letni pretok 300 m3/sek.
HE Fala (objekt leta 1991 predlagan za tehnični muzej): klasična stebrna
pretočna elektrarna; celotna višina zgradbe 54 m; trdna tla - temelji šele pri minus 18 m; padec 14,6 m; 5 pretočnih polj s prepustom maksimalno 5600 m3/sek; 7
francisovih turbin; električno ogrevanje zapornic, grabelj pred turbinami; nadzorna
dvorana in posebne telefonske povezave; ribja steza in elektrificirana splavnica;
stikalnice, daljnovodi, transformatorske postaje, lokalni razdelilni sistemi.
HE Fala (količine/moč): inštalirana moč 20.000 kW leta 1918, 35.000 kW leta
1932; 190 GWh/leto, povprečno (1918/14 GWh, 1919/36 GWh; 1928/173 GWh;
1940/186 GWh; 1945/123 GWh); delež HE Fala v slov. elektrogospodarstvu je
bil 90 % leta 1918, 31 % leta 1945; delež električne energije HE Fala v Jugoslaviji
leta 1936 je bil 20 odstoten.
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ZAPOSLENI IN NJIHOVO ŽIVLJENJE NA FALI

O

dkar so šentpavelski menihi iz Labotske doline prišli na ruško območje (1091),
so imeli tukaj dominanten vpliv. Ne le zaradi silne gospodarske moči (gospoščina je imela skoraj pet tisoč hektarjev zemljišč, večinoma bogatih gozdov),
pač pa tudi zaradi upravne in sodne oblasti, kolikor je le-te imela. Cerkvene oblasti je
imela več v Lovrencu in Puščavi, v Rušah manj. Tako je bilo sedem stoletij. Najprej
so si sedež uredili v Lovrencu, a so ga kmalu preselili na Falo. Nekoč je stal tam grad,
nato dvorec, ki, slabo ohranjen, kljubuje še danes. Fala, desnobrežno naselje, je dobila zelo pomembno vlogo v lokalnem okolju. Ko je avstrijski cesar konec 18. stoletja
ukinjal samostane, je prenehala tudi meniška skupnost falske gospoščine, največje v
Dravski dolini. Gospoščina je prešla najprej v roke erarja, nato pa barona Liebmanna
(von Rasta), Kettenburga in nazadnje v roke italijanske grofovske rodbine Zabeo.
Dodatno pomembnost krajem na desnem bregu Drave je dala še železniška povezava
med Mariborom in Koroško, zgrajena leta 1863. Sijaj Fale, povezan z gospoščino,
je nato zbledel, a po letu 1918 je začela Fala graditi svojo novo identiteto. Identiteto
kraja z »največjo, najsodobnejšo … hidroelektrarno«. Doslej je bilo govora predvsem
o Fali na desnem bregu Drave. Daleč nazaj v preteklost seže še njen pomen zaradi tukajšnjega lenta, splavarskega pristana, pa broda in gostilne. Povezava z levim bregom,
kjer ni bilo strnjenega naselja, je za nekaj časa razen z rancami in brodom bila vzpostavljena še z mostom, ki ga je zgradil von Rast, a ga je visoka voda kmalu odnesla.
Skoraj do izteka dvajsetega stoletja sta levi in desni breg Fale tvorila eno naselje.
Šele drobne, vrtičkarske ter intrigantske okoliščine v zvezi s cepitvijo Občine Ruše
na tri občine (1998) so to historično enost v prostoru in življenju ljudi razbile. Danes
imamo tako opraviti z dvema krajema z imenom Fala, vsakim s statusom vaškega
naselja. Levobrežna Fala pa je po začetku gradnje HE Fala rastla hitreje kot desnobrežna. Meja med njima teče po sredini reke in elektrarne. Nekoč je bila proizvodnja
elektrike (strojnica s turbinami, generatorji …) situirana na levem bregu. Do danes
je preteklo že več desetletij, odkar je strojnica na desni polovici, na levi, v nekdanji
strojnici pa je dragocen tehnični muzej – zgled ohranjanja in promoviranja kulturne,
tehnične dediščine, za kar je bila elektrarna, razglašena leta 1986, za javnost pa so se
njena vrata odprla leta 1998.

Razlike v urbano gradbenem in demografskem vidiku med Falama so v zadnjih
stotih letih res velike. Fala na levem bregu je rastla, se razvijala, ljudje so se priseljevali, gradili. Fala na desnem bregu je zastala v razvoju. Okoli leta 1900 je Fala, takrat
še ena sama vas (na levem bregu ni bilo »skoraj ničesar«), štela 63 prebivalcev. Leta
1931, desetletje po začetku obratovanja elektrarne je Fala premogla skoraj štirikrat več
prebivalcev. Seveda na račun zaposlenih v elektrarni in »zalednega« gospodarstva. Od
števila 235 je prebivalstvo v naslednjih letih naraslo na 605, zadnja desetletja pa so prinesla depopulacijo in končno umiritev demografskih trendov na okoli 500 prebivalcev.
Danes na desnem bregu na Fali v nekakšni krajevni »letargiji« živi nekaj desetin ljudi.
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Na nekoč pustem območju Fale se je po izgradnji elektrarne razvila levobrežna vas Fala.
Tukaj, nedaleč stran v smeri proti Mariboru, je bila sprva predvidena gradnja tovarne
dušika. (Foto: Jani Dolinšek)

Levobrežna Fala se je razvijala na račun elektrarne in njenih zaposlenih – pretežno
ekonomskih migrantov, priseljencev. Bazen »domače« delovne sile za potrebe elektrarne ni zadoščal ne po številu in ne po kvalifikacijski strukturi. Fala je bila izbrana
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zaradi naravnih danosti. Priseljevanje iz bližnjih ter bolj oddaljenih krajev je bilo tako
rekoč samoumevno. Weissensteiner poroča, da je bilo med vojnama zaposlenih v HE
Fala 32 nameščencev, 90 stalnih delavcev in 20 - 25 sezonskih.81 Večinoma so bili zaposleni na objektu elektrarne, nekaj na transformatorskih postajah in nekaj v ravnateljstvu v Mariboru. Nekaj je bilo tudi dnevne migracije. Med zaposlenimi je bilo 6 tujcev
(tehnično osebje).82 Zelo malo je bilo žensk. Te so bile predvsem čistilke in delavke v
administraciji. Ostala delovna sila je bila po strukturi takšna, da je prevladoval strokovni
kader (elektrikarji, ključavničarji, varilci, stikalničarji, strojniki, monterji, zidarji …).
Brez uslužbencev seveda ni šlo. Na vrhu so ob direktorju bili računovodski delavci,
poslovodje, obratovodje, tudi nekaj »pisarniških« delovnih moči je imela elektrarna.
Zaposlenih je bilo še nekaj, danes bi rekli »varnostnikov« (na trafo postajah), vratarjev, skladiščnikov. A kot vidimo, je bilo relativno malo pomožnih, nekvalificiranih.83

Številne fotografije, ki jih hrani PAM, nam omogočajo vpogled v življenje na gradbišču
in nastajanje delavske kolonije ter rast vasi.

Delavci so bili sindikalno organizirani84, a ni bilo ne sklenjene kolektivne
pogodbe niti ni bilo sindikalnega boja, mezdnih gibanj, stavk. Relativno dobre
plače so zagotavljale socialni mir. Večinoma delavci tudi niso bili izpostavljeni takšnim ekstremnim delovnim pogojem85 kot v nekaterih drugih okoljih. Za
81
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Weissersteiner, s. 46.
Govorimo o zaposlenih v času po začetku delovanja elektrarne. V času gradnje so bile razmere povsem drugačne, zlasti po vstopu Italije v vojno. Po tem je bila večinska delovna sila sestavljena iz vojnih
ujetnikov, Italijanov in Rusov, vojska je poslala celo inženirsko enoto – domačini so bili množično mobilizirani. O tem je bilo letos 21. marca več govora na posvetu v Rušah. Referati s posveta bodo izšli v
zborniku založbe LIRA z naslovom Prelomni časi.
V času gradnje in med drugo svetovno vojno je bilo v elektrarni še veliko vojakov, oficirjev, razne zaščite,
gestapovcev, ki so varovali interes lastnikov. Po prvi svetovni vojni so bili prisotni jugoslovanski vojaki.
Elektrarna je namreč zgrajena tik ob novi državni meji in varnostna vprašanja niso bila nepomembna.
Organizirali so se v sindikatu, ustanovljenem leta 1921 pod imenom Zveza kovinarskih delavcev
Jugoslavije. Voditelji lokalnega sindikata niso bili posebej opazni delavski akterji. Po okupaciji so Nemci
organiziranje in delovanje delavstva v smeri zagotavljanja delavskih pravic takoj prepovedali; namesto
organiziranega sindikalnega gibanja je nastopil čas »vojne uprave«.
Ponovno je treba opozoriti na povsem drugačen položaj graditeljev – ujetnikov brez delovne zaščite,
brez zadostne prehrane, obleke, počitka, socialnih kontaktov itd.
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nameček so številni prebivali v stanovanjih v lasti elektrarne. Takšnih privilegijev, kot nekateri direktorji, šefi, ki so lahko trošili elektriko zastonj, pa seveda
niso imeli vsi.
Kljub temu, da se je levobrežno naselje hitro širilo, povečevalo, pa ne gre spregledati, da ni razvilo nekaterih oblik življenja in tako imenovanih družbenih dejavnosti. V sosednji Selnici so že pred prvo svetovno vojno in v medvojnem času imeli
bogato kulturno in športno dejavnost: ustanavljali so društva, kakršno je bil Sokol,
pa čitalnico, razvijali gledališko, likovno dejavnost. Tudi narodna zavednost se je
tam prebujala. Falsko naselje temu ni sledilo. Morda so se krajani raje udeleževali
prireditev v soseščini, kot da bi sami vzeli vajeti v roke in se organizirali. Še gostilna
ni bila pravi generator vaškega življenja in ne cerkev. Zanimivo, da Fala na levem
bregu do danes ne premore ne cerkve ne kakšne kapele. Še manj kajpak vrtca ali
šole, zdravstvene postaje. O družbenem standardu Weissensteiner nekako resignirano zapiše: »Za družbeni standard delavstva se falska družba ni mnogo zanimala.«86
Zgrešili bi, če bi spregledali, da je bilo precej bolje na področju stanovanjske
gradnje. Deloma o tem piše Weissensteiner, ko navaja, da so že pred pričetkom
obratovanja gradili stanovanja na obeh bregovih. Na desnem bregu barako z desetimi
»primitivnimi stanovanji«, na levem tri vile za vodilne in uradništvo.87 V stanovanjske
prostore so adaptirali tudi zgradbi kompresorja in stikalnice. Ker v knjigi niso našteta
vsa posamična stanovanja, lahko ocenimo, da jih je bilo okoli dva ducata na Fali. O
povedanem priča fotodokumentacija in nekaj evidenc iz časa po nacionalizaciji, ki
jih hrani PAM. Ob nacionalizaciji so bili opravljeni natančni popisi, inventarizacija
naprav in drugega. V imenu bančne skupine iz Švice, ki je bila lastnica elektrarne, je
bil kot njen delegat prisoten sam direktor Wilhelm Krasting.88 Natančne popise stanovanj, njihove lokacije, število stanovalcev v njih, ocene (ne)primernosti za bivanje,
velikosti, lastniških in najetih stanovanj najdemo v različnih seznamih iz povojnega časa. O tem, katera stanovanja so bila v lasti elektrarne že pred nacionalizacijo,
ne moremo dati natančne ocene, saj je popis bil narejen kasneje, 1.1.1948. A lahko
z veliko verjetnostjo trdimo, da v enem letu po nacionalizaciji ni bilo pridobljeno
nobeno novo stanovanje (kaj šele zgrajeno). Tako lahko verjamemo podatku, da je
elektrarna imela 1. januarja 1948 180 zaposlenih moških in 17 žensk, ter (okoli) 50
lastnih stanovanj. Dobro leto kasneje je bilo takih stanovanj 53, v njih pa je bilo 175
stanujočih: 65 zaposlenih, ostali so bili verjetno družinski člani.89 Število stanovanj
glede na število zaposlenih je bilo za takratne razmer zelo ugodno.
Stanovanja so bila locirana v različnih krajih, največ v bližini podjetja. Številni
zaposleni so bivali v lastnih stanovanjih, hišah, drugi pa v najetih in v gostilnah.
Večina teh je bila dnevnih migrantov.
86
87
88
89

Weissensteiner, s. 47.
Ibidem, s. 65.
Ibidem, s. 61.
Podatki so povzeti po gradivih, seznamih, ki jih hrani PAM v fondu HE Fala, AE 572/4.
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Lastniška stanovanja elektrarne so bila v pretežni meri slaba – razen treh vil in
osemnajst stanovanj v zidanih hišah. Druga, slabša so bila v stanovanjskih kolonijah na levem in desnem bregu ter na Slemenu in v dveh barakah, dveh stanovanjskih hišah, v stikalnici, čolnarni ter vratarski hiši. Stanovanja v kompresorski
zgradbi so bila najbrž opuščena.
Problematika stanovanjske gradnje je za naše kraje zelo pomembna. Spreminja
urbano, gradbeno podobo krajev. Priča o demografski tranziciji in o tem, kako so
velika podjetja pri tem sodelovala. Naši kraji (naselja, zaselki, kolonije) so torej
rasli (in usihali) skupaj z velikimi podjetji: steklarnami, kovačijami, industrijo
(Tovarna vžigalic, Tekstilna tovarna, TDR, HE Fala, Jeklo Ruše, Metalplast, Tobi,
TVT B. Kidrič, Marles …). Danes tega ne moremo več trditi. Paradigme, vzorci
so se spremenili. Še nekateri župani nočejo več graditi stanovanj za tiste, ki sami
tega ne zmorejo, čeprav je to ustavna naloga občin.
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PRENOS, DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE
IN ELEKTRO MARIBOR

P

renos in distribucija sta »žilno omrežje« za proizvajalce in potrošnike električne energije, zasebne in javne, v kolikor proizvajalec ne porabi vse energije
sam oz. v kolikor je njegova proizvodnja namenjena prodaji na trgu, nekemu
drugemu, lokacijsko oddaljenemu potrošniku. Vprašanje, kdo je pomembnejši,
proizvodnja ali prenos, je napačno vprašanje. Oba sta pred fazo potrošnje »neločljiva dela enega«. Vsaj odkar so znanstveni izumi in tehnične izvedbe omogočile
transformacijo in prenos električne energije na velike daljave s sprejemljivimi izgubami, je tako. Strokovni, tehnični izzivi tako že dolgo niso več glavni problem.
Glavni problem so postali strateški, politično ekonomski interesi, ekonomska
politika, varnost, zanesljivost, stabilnost in trajnost dobave po sprejemljivi ceni,
ter, ob energetski entropičnosti našega načina življenja še okoljska sprejemljivost.
V času, ko se je pričela obsežnejša elektrifikacija na naših tleh, se je kot glavna razvojna ovira izoblikoval konflikt med dvema konceptoma ekonomske politike na
tem področju. En koncept je sledil načelom tržne učinkovitosti in maksimiranja
profita na osnovi minimiziranja stroškov proizvodnje in transporta elektrike. Pri
nas ga je poosebljala HE Fala. Povedano drugače, švicarski kapital. Drug koncept
je sledil zamisli o elektrifikaciji kot temeljni pravici vsakogar, saj naj bi ta pravica zagotovila hitrejšo industrializacijo in razvoj ter boljše življenje tudi ljudem
na podeželju. Pri nas ga je zastopal ing. Dušan Sernec kot ravnatelj KDE in nato še
ban dravske banovine. Prvi koncept je bil grobo liberalističen (»za profit«), drugi
je bil pravzaprav koncept socialnega voluntarizma (»za ljudi«). Oba koncepta sta
bila izključujoča, k monopoliziranju usmerjena in s tem zgrešena. Problem lahko
razrešimo le z iskanjem »prave mere« kombiniranja obeh pristopov.
Poglejmo, kako se je elektrifikacija razvijala pri nas in kaj so o njej pisali v domačih in avstrijskih krogih. Čeprav so se prve elektrarne na Slovenskem pričele
graditi že zelo zgodaj, so bile te gradnje povsem sporadične, gradile so se majhne
elektrarne, zlasti za »luč« in obrtne potrebe. Tako je Slovenija (še bolj pa država
SHS in Jugoslavija) še dolgo zaostajala po obsegu elektrifikacije in porabi na
prebivalca. Po pisanju ing. Rueha je bila leta 1937 Nemčija že skoraj v celoti elektrificirana, v ČSR pa je imelo elektriko štiri petine prebivalstva. Na Slovenskem je
na elektrificiranem območju živelo 42 % prebivalstva. Poraba v primerjavi z razvitejšimi je bila neznatna. V času, ko je bila poraba na prebivalca na Norveškem 2760
kWh letno, v Švici 1643, v Nemčiji 747 in v Italiji 350, je bila povprečna poraba
v Jugoslaviji 50, v Sloveniji pa 207 kWh. Razen v Sloveniji je takrat obratovalo
nekaj malo večjih elektrarn v Beogradu, Pančevu, na Krki v Dalmaciji, na Cetini,
Vrbasu … Lastniki elektrarn so bili pretežno tujci: Švicarji, Francozi, Avstrijci,
Švedi, Američani, Angleži. Rueh jim je naprtil krivdo za počasno elektrifikacijo.
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»Tudi v Jugoslaviji bo mogoča smotrna elektrifikacija podeželja le, če jo bodo
kakor v drugih državah izvajala predvsem država in ostali javnopravni faktorji, ki
od elektrifikacije ne iščejo takojšnjih direktnih dobičkov, marveč jim služi elektrifikacija s podporami iz javnih sredstev za dvig splošnega gospodarskega stanja
v deželi. V dravski banovini zavzema vodilno mesto v elektrifikaciji banovinsko
podjetje Kranjske deželne elektrarne.«90 Razen nezaupljivosti do tujega kapitala
izraža Rueh še splošno usmeritev, nenaklonjeno privatnemu kapitalu. »Privatna
podjetja, predvsem pa ona, ki so last tujega kapitala, gledajo na to, da imajo od svojih investicij čim več direktnih dobičkov. Zaradi tega tudi elektrifikacija podeželja
po privatnih elektrarnah le počasi napreduje.«91 Prav nekako obupano se sliši, ko
Rueh zatrjuje: »V onih časih je bila večina večjih podjetij in skoraj vsa industrija
v rokah nam sovražnega kapitala.«92 (poudaril RV)
Kranjski deželni zbor in njegove KDE (»javni faktorji«) sta prva pričela z resnim
razmišljanjem o elektrifikaciji na Slovenskem. Načrt je zasnoval dr. Lampe, sprejel
deželni zbor (1909). Ambicioznejšo elektrifikacijo so si zastavili ob zaprosilu za
koncesijo že deset let prej Albert Buss & Co, K. Scherbaum in Loebersdorfer MF
Andreasa Mayrguendterja. Ambicija, elektrificirati graški industrijski bazen … pa
se še dolgo ni pričela uresničevati. KDE so medtem pričele, pred prvo svetovno
vojno, z gradnjami.
KDE so širile elektrifikacijske naprave nekako v valovih. Od pred vojno načrtovanih elektrarn (Završnica, Moste, Lancova, Globoko, Smlednik, Verje, Tacen,
Litija, Prusnik, Zidani most, Kompolje, Krško …) je leta 1915 pričela delovati le
Završnica. Druge gradnje je preprečila vojna. Po vojni je še vrsto let vladalo investicijsko mrtvilo. Ravnatelj Sernec, Mariborčan, univerzitetni profesor, kasneje
minister in ban, se je podal v politiko. V obdobju do leta 1927 so se gradile pravzaprav le številne male, s stroški prekomerno obremenjene privatne naprave s posledično visokimi cenami toka pri potrošniku. Močan val gradnje javnega prenosnega omrežja so zagnale v tridesetih letih KDE, ki so leta 1929 postale banovinsko
podjetje (takrat je bil ban ing. Sernec, ki je osebno diktiral tempo elektrifikacije).
KDE so, ob pomoči banovinskih vložkov, veliko investirale – vir sredstev je bil
dolžniški – krediti z visoko, 8 % in celo višjo obrestno mero. Kranjske deželne
elektrarne so prevzemale manjše zasebne proizvodne naprave in povečevale instalirano moč, kar jim je omogočilo, da so svojo mrežo močno širile najprej na
Gorenjskem, Kranjskem, okoli Ljubljane, širile pa so se tudi na Štajersko, Koroško,
v Pomurje, na Dolenjsko.
90

91
92

Glej Spominski zbornik Slovenije, s. 430. Če se ob teh besedah zamislimo, lahko ugotovimo, da pa je
po daljnovodih HE Fala steklo mnogo več elektrike kot po tistih, ki so bili v lasti KDE, ki je pokrivala
večje površine ozemlja. Eni so upoštevali ekonomiko in drugi je niso. Eni so upoštevali bolj kratkoročne interese in drugi predvsem dolgoročne. Odgovor, kdo je ravnal prav, skoraj zagotovo ne more biti
povsem decidiran in enoznačen.
Prav tam.
Ibidem str. 431.
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Leta 1927 so tako imele KDE v posesti Završnico in bohinjsko elektrarno ter 88
km daljnovodov, 50 transformatorskih postaj in 81 km omrežja. HE Fala je imela
tedaj precej več, 252 km daljnovodov in le 17 km omrežja.
Do konca leta 1929 so KDE v last pridobile še el. Zagradec in imele v posesti
173 km DV, 103 TP in 155 km krajevnih omrežij.
Do konca leta 1938 so KDE imele v posesti pet hidroelektrarn in dve mali kalorični elektrarni, upravljali so z 865 km daljnovodov, njihov sistem s preko 230 TP
in 863 km lokalnih omrežij pa je na podeželju že močno presegel »pokritost«, ki
jo je zagotavljala Fala. Fala je leta 1937 razpolagala s 413 km DV in z 239 transformatorji. Močno se je razvejala falska daljnovodna mreža proti vzhodu dežele, v
Prekmurje in Pomurje ter v Savsko banovino, na Hrvaško, do Varaždina, v Ivanec,
Lepoglavo, Čakovec, Klenovik.93
Vidimo, da gre za veliko fizično, številčno rast. Ekonomski učinki so manj impozantni. Leta 1938 je poraba toka KDE, vključno z velenjskim tokom, narastla
na 21 GWh (tri četrtine so ga kupili v Velenju), dohodki od prodanega toka pa na
19 mio dinarjev.94 Investicijski stroški KDE so bili enormni, količina prodanega
toka (dohodki) jim ni sledila. Fala takšnih stroškov ni imela, po proizvodnji/prodaji/dohodkih pa je močno presegala KDE. Po količini proizvodnje je Fala dosegla nivo 175 GWh.
*
Lastniki falske elektrarne z gradnjo (daljnovodnega) omrežja niso odlašali. Pri tem niso bili sami. Prvega in najpomembnejšega, a ne edinega partnerja so
imeli (ob TDR) v mariborski občini, ki je ustanovila lastno podjetje za distribucijo. Za zaposlene v falski elektrarni in za tiste, ki so ustvarjali mestno elektriško
podjetje v Mariboru, velja, kar je zapisal v svojem uvodu v jubilejno publikacijo
avtor uvoda: »Prav je, da se spomnimo vizionarjev … in uspehov podjetja …, ki
temeljijo na rezultatih generacij zaposlenih …).95 Enako velja za številne občinske
električne zadruge, ki so vznikale, in njihove protagoniste.

93
94
95

Glej Razvoj elektrifikacije Slovenije, s. 111 in Spominski zbornik Slovenije, s. 434 in naslednje – na strani
439 sta za dolžino daljnovodov in krajevnih omrežij KDE pomotoma napisani isti številki 863.570 km.
Podatke povzemamo po Spominskem zborniku Slovenije.
Boris Sovič, Tradicija in ambicija, v Zborniku skupine Elektro Maribor, 2014, s. 5.
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Stalna gradnja daljnovodnega omrežja in razdelilnih transformatorskih postaj
je omogočala gospodarski razvoj in rast življenjskega standarda ljudi.
V dvajsetih letih sta bili najpomembnejši za razvoj RTP Laško
in daljnovodna povezava z rudnikom v Trbovljah. (Foto: PAM)
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Nekaj strani nazaj smo izpostavili Weissensteinerjevo trditev o monopolu nad
elektrifikacijo v Mariborski oblasti. Poglejmo na kratko, kako je elektrifikacija,
proizvodnja in prenos električne energije od producenta do potrošnika zajemala
»veter v krila« ter kdo in kako jo je še »poganjal«, razen falske elektrarne – omenjeno elektrifikacijo namreč. Tudi o tem najdemo najbolj bistveno zapisano v knjigi Elektrarna Fala/Elektro – Maribor mesto – 40 let. Obe podjetji sta torej imeli
pomembno vlogo. Morda je treba priznati, da v (napačni) percepciji povprečnega
potrošnika igra elektrarna vlogo nekakšnega »velikega brata«. Malce globlji in
širši vpogled v celoten krog energetskega toka pa pokaže, da transport energije
v nobenem primeru k družbenemu razvoju ni prispeval manj kot proizvodnja. V
nekaterih vidikih je, vsaj kvantitativno, celo pomembnejši. Pomislimo le, koliko
delovnih mest odpira, v koliko lokacij morajo segati njegovi kraki, koliko naselij,
pokrajin je spremenilo svojo urbano podobo, koliko novih podjetij, obrtnih delavnic itd. je temeljno vezanih na distribucijo. Druge, poslovne, socialne, tržne ozire
tukaj puščamo za sedaj ob strani.
HE Fala se je jasno zavedala, da zgolj produkcija električne energije in pasivno
čakanje, da jo bodo drugi gospodarski subjekti pripeljali k potrošnikom, pomeni
neuspeh že pred začetkom. Zato je sprva sama poskrbela, da so se zgradile prenosne kapacitete. Prvi in edini pomembnejši potrošnik je bila, kot je bilo že povedano, TDR. Že leta 1917 je bila TDR brez posrednika, z direktnim daljnovodom
povezana z elektrarno. (O težavah v zvezi s tem je pisal ing. Ludvik Šolar, glavni
energetik ruške tovarne po drugi svetovni vojni v svojem zgodovinskem pregledu.)
Pravzaprav v našem okolju tudi Fala ni bila »prva«. Nekatere male elektrarne so
že pred njo dobavljale, transportirale elektriko preko »svojih meja«. In ta elektrika ni bila namenjena le temu, da bi bila gonilna sila strojev in naprav v lastnem
obratu ter vir svetlobe v delavnicah. V Rušah je bil tak primer poznan skoraj deset
let prej, preden je HE Fala pričela s proizvodnjo, saj je elektrika iz Pogačnikove
elektrarne na Lobnici napajala dele Ruš in na primer Novakovo (Črnkovo) gostilno v samem centru vasi nekaj kilometrov vzhodneje. S tem je omogočila, da so
v okviru Kmečkega bralnega društva Rušani prvič doživeli filmsko predstavo. Še
bolj pionirsko delo najdemo v nekaterih drugih krajih, v takratnem Marenbergu
(Radljah) na primer, kjer je občina sploh prva zgradila javni sistem proizvodnje
in distribucije elektrike daleč naokoli. V samih Rušah, v centru naselja je falska
elektrika prevzela ključno vlogo leta 192896, na Lobnici pa 1938. Najprej je falska elektrarna elektrificirala vas Fala – levi breg (1922). Nato so se, po izgradnji
daljnovoda Fala – Maribor in lokalnih trafo postaj izvršile še elektrifikacije vasi
Limbuš in Pekre na desnem ter Selnica, Sp. Selnica in Kamnica na levem bregu
Drave. Lovrenc na Pohorju je moral čakati na falsko elektriko še celo desetletje
do leta 1938, ko je dobil 10 kV daljnovod in TP.
96

V tovarniških kolonijah, upravnih poslopjih, hišah v lasti TDR … je zasvetila električna luč takoj ob priključitvi na falski daljnovod in transformaciji za mrežo nizke napetosti.
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KOMPILACIJSKI PRIKAZ RAZVOJA FALSKE MREŽE ZA
PRENOS IN DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE
1917: direktna povezava HE Fala –TDR (10 kV)
1918: država SHS prepreči nameravano gradnjo DV v Avstrijo preko Sv. Duha
1919: provizorični DV Fala – Maribor (10 kV)
1922: provizorični DV Maribor – Ptuj (10 kV, kasneje 35 kV)
1923: Fala – Laško (80 kV DV)
1925: Laško – Trbovlje – Zidani Most (80 kV DV), Celje (35 kV DV)
1925: HE Fala – TDR (10 kV DV); Polskava – Pragersko (10 kV DV)
1926/7: Ptuj – Ormož – Murska Sobota – Ljutomer – Središče (35 kV DV)
1927/8: Ormož – Varaždin (35 kV DV); Fala – Maribor (10 kV DV in Fala –
Maribor (35 kV DV)
1929: Konjice – Veržej (35 kV DV)
1930: Celje – Šentjur, Varaždin (35 kV DV)
1931/2: Celje – Čakovec (35 kV DV)
1934: Ivanec – Lepoglava (35 kV DV)
1938: Tepanje – Oplotnica (35 kV DV), Kiefer, Sv. Lovrenc na Pohorju
(10 kV DV)
V seznamu so navedeni le daljnovodi, daljši od 5 km (razen DV za Lovrenc).
Tri četrtine, ca 300 km DV je bilo zgrajenih v prvih petih letih delovanja HE. Za
krajše razdelilne mreže HE Fala ni kazala posebnega interesa in jih je prepuščala
mestnemu električnemu podjetju ter lokalnim zadrugam. Tako se je izognila visokim stroškom gradnje razdelilne mreže in transformatorjev. Mesto in zadruge,
ki so potrošnikom zaračunavali porabo, so morali te stroške seveda vračunati v
(višjo) ceno.
Za HE Fala so bile najpomembnejše izgradnje tistih daljnovodov, ki so omogočale priključitev večjih porabnikov: poleg TDR še Maribora in Celja ter nato
Trboveljske premogokopne družbe. Še posebej pomembna sta bili gradnja RTP
v Laškem in daljnovod, ki je omogočil povezavo s Trbovljami, od koder je potem HE Fala dobivala kalorično rezervo za zimske mesece, ko je bil pretok Drave
prenizek, da bi lahko zadostila vsem potrebam. A tudi v Trbovljah so odvzemali
dravsko elektriko, da so lahko štedili s svojim dragim premogom in kaloričnim
tokom. Po letu 1939, torej po »sporazumu« s KDE in z zanko z Velenjem, ki pa je
že prej bilo povezano z Ljubljano, se je mreža še izboljšala, a sporazum je bil tak,
da so bile KDE bistveno bolj zadovoljne od HE Fala – država je stiskala zanko
na račun Fale ter favorizirala kalorične (danes jim rečemo fosilne) vire električne
energije.97 Prelivanje toka iz Štajerske proti centru države se v zadnjih desetletjih
97

KDE se je potrudila, da je država leta 1930 povezala Velenje (elektrarna se je gradila in povečevala moč
na račun sredstev iz naslova vojnih reparacij) in HE Završnica, nekaj let kasneje pa priključila Ljubljano
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nadaljuje – finančnih sredstev, velikih profitov na račun obnovljivih (vodnih) virov pa prav tako.
V Grazu je bilo leta 1936 napisano Poročilo o elektrifikaciji v Dravski banovini.98 Avtor ni podpisan, iz poročila pa je nedvomno moč razbrati, da je poročilo
»pisala strokovno podkovana roka« poznavalca razmer na Slovenskem, ki je bil
sposoben tudi strateškega razmisleka. Na kratko povzemamo bistvo vsebine.
Pisec ugotavlja, da je dravska banovina relativno majhna, pretežno nerazvita
entiteta vaškega, kmečkega značaja z veliko vneme za elektrifikacijo. V tej vnemi je razvila dva sistema oskrbe, ki sta medsebojno povsem ločena. Ta ločitev
(HE Fala in KDE) je docela nenaravna, ne temelji na gospodarskih, ekonomskih
potrebah, pač pa na političnih interesih. Avtor v tem tudi vidi razlog nerentabilnosti poslovanja državnega (banovinskega) sistema in visokih cen za odjemalce
toka preko KDE, čeprav bi lahko imela na primer Ljubljana elektriko po podobno nizkih cenah kot Maribor. Poslovna filozofija KDE in banovine, ki sta ovirali
podeljevanje koncesij ter sta želeli gospodarsko izčrpati Falo, saj sta hoteli spraviti »ves« elektrogospodarski sistem pod dirigentsko palico države, prav tako pa
proti zasebnikom in zlasti tujcem naperjena miselnost, so vzajemno onemogočili
vzpostavitev enotne (povezane) prenosne in distribucijske mreže. Ker je bilo ves
čas jasno, da bosta razen Maribora (Fale) večje proizvodne enote gradila tudi
Ljubljana in Zagreb, se je kot edina logična poslovna rešitev prav vsiljevala povezava v skupno mrežo. Poslovno pronicljivi falski ravnatelj Jos. Rohshaendler je v
ta namen tudi predlagal ustanovitev mešane družbe. Falski poizkus (1924/5), da
s svojimi daljnovodi »prodre« na ljubljansko interesno področje, je bil ustavljen.
Ljubljana je predlog zavrnila in je povezovanje zavračala do leta 1939, ko je dobila dovolj moči, da je lahko, kot smo videli, skupaj s Trbovljami in Velenjem vsiljevala pogoje. A rešitve niso bile najboljše. Napake so plačevali porabniki preko
cen in dodatno še enkrat državljani, ki so plačevali davke in prispevke v državne
(javne) blagajne. Te so finančno, z direktnimi investicijskimi vložki in odpisi zalagale neracionalne odločitve KDE. V Ljubljani se je razvijal tudi konkurenčni
boj med KDE in ljubljansko mestno elektrarno.99 Na koncu se je vse skupaj
končalo tako, kot je bilo po volji oblastem, politikom, in ne kot bi terjala gospodarska, poslovna racionalnost.

98
99

kot velikega porabnika. Leta 1939 je država sklenila še pogodbo s TPD in HE Fala je lahko dobila tok od
nje le še preko KDE.
Bericht ueber die Elektrizitaetswirtschaft im Draubanat.
V konkurenčne spopade so bili vpleteni tako rekoč vsi elektroenergetski podsistemi, pretendenti za
širitev mreže: ob HE Fala še KDE, MEL in ELEKTRA, posebna družba, ustanovljena leta 1922 za oskrbo z
elektriko na ljubljanskem območju. Ljubljanske družbe so se tako močno zapletale v spore, da so vodile
ostre bitke na sodišču in si preprečevale gradnjo mreže celo s fizičnimi prekinitvami kablovodov. Po
več kot desetletnem boju so kot »zmagovalke« s prevzemi … izšle banovinske KDE. (Glej več v knjigi
Razvoj elektrifikacije Slovenije, s. 136.)
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STAEDTISCHE ELEKTRIZITAETS UNTERNEHMUNG
MARBURG (MESTNO ELEKTRIŠKO PODJETJE MARIBOR)100
Falska elektrarna zaradi velikih stroškov gradnje, obratovanja in vzdrževanja
malih električnih naprav ni imela poslovnega interesa za vlaganja v razdelilni sistem in ne interesa, prodajati električni tok na drobno. Na mesto vlagateljev v ta
sistem so vstopile KDE, nekatere občine (Škofja Loka, Radlje, Slovenj Gradec,
Kočevje …), nato še mesto Maribor ter zelo številne zadruge. Več kot polovico
slovenskih elektro zadrug je v tridesetih letih delovalo na »gravitacijskem« območju HE Fala.
Zadruge nasploh so se v velikem številu pričele pojavljati pri nas v drugi polovici devetnajstega stoletja. Prvi protagonisti zadrug so bili sicer že angleški in
francoski utopični socialisti. Najbolj znan med njimi je bil tovarnar Robert Owen.
Bistvo kasnejših zadrug je bilo strnjeno v nekaj osnovnih načel: ustanavljali so jih
manjši obrtniki, poslovneži in ljudje različnih poklicev, ki so bili člani, lastniki,
(so)upravljavci zadrug. Odločali so enakopravno. Tako (enako) so tudi vsi prevzemali odgovornost, jamstva, in tako so delili morebitni presežek. Načela, ki so
jih združevala, so bila še solidarnost, vzajemnost, prostovoljnost. Združevali
so se, da bi si izboljšali in zavarovali možnosti dobrega poslovanja. Prve, pionirske zadruge devetnajstega stoletja so se leta 1844 pojavile v Rochdalu v Veliki
Britaniji. Na kontinentu so bile bolj znane tiste, ki so delovale po načelih ustanovitelja Friedricha Wilhelma Reiffesena, pri nas pa so bili glavni protagonisti
zadružništva oba brata Vošnjak ter Janez Evangelist Krek. Slovenske zadruge
so bile odgovor na življenjsko bedo ljudi, propadanje malih kmetov, obrtnikov,
trgovcev v drugi polovici devetnajstega stoletja, in na pojav množičnega izseljevanja.101 Razvile so se zelo različne oblike zadrug, društev, zvez. V nadaljevanju
bomo najprej našteli nekatere tipične, pa tudi nekaj bolj »ekskluzivnih«.102
Vrste zadrug103
Med zadrugami najdemo posojilne, hranilne, kreditne, predujemne, zavarovalne,
trgovske, nabavno prodajne, kmetijske, zadruge za rejo bikov, konjerejske, selekcijske, mlekarske, živinske, vinarske, sadjarske, kletarske, trsničarske, viničarske, pašniške, gozdne, gradbene, zidarske, stanovanjske, surovinske, produktne, stavbne,
100

101
102

103

Arhiv Elektra Maribor še ni bil predan PAM in ga hrani podjetje samo. Vseh podatkov o podjetju tako
še ni moč potrditi z navedbo virov, v različni literaturi pa niso zmeraj identični. Precej arhivskih virov v
zvezi z Elektrom hrani PAM v drugih fondih – na primer fondu mestne občine.
Prvo našo zadrugo so ustanovili ljubljanski obrtniki leta 1865.
Danes najbolj znana zadružna asociacija na svetu je zadruga Mondragon v Baskiji (Španija). Ustanovil
jo je duhovnik José Maria Arizmendiarrieta pred dobrimi šestdesetimi leti in danes zaposluje preko
75.000 delavcev. Na svetu je danes skoraj milijon članov zadrug, zaposlenih v zadružnih podjetjih pa
je preko 250 milijonov.
Podatki so povzeti po knjigi Emice Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898 – 1941.
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založniške, tiskovne, tiskarske, tekstilne, lesne, kovinarske, rokodelske, pekovske,
delavske, gospodarske, obrtne, čevljarske, gostinske, vodne, vodovodne, ribiške,
strojne, konzumne, rudarske, zadruge za samopomoč, vzajemne, brodarske, planinske, izletniške, zadruge državnih uslužbencev, radijske, akademske, učiteljske,
dijaške, vajeniške, zadruge služkinj, izvozne, prevozniške, lekarniške in druge.
V času do druge svetovne vojne je bilo daleč največ zadrug, preko 500, ustanovljenih na denarnem področju (hranilnice, posojilnice …), sledile so pašniško gozdne zadruge (preko 200), nabavno prodajne, različne agrarne - kmetijske zadruge,
živinorejske, mlekarske, nato stavbne, njim pa, v skoraj desetkrat manjšem števili
od denarnih, strojne, obrtne in električne zadruge (s po okoli 60 organizacijami).
Zadruge na »ruškem«
Zadruge na »ruškem«, naštete so le nekatere, ne vse, predstavljamo zato, da
dobimo osnovni vtis, na katerih področjih so delovale – tako po dejavnosti kot po
krajevni prisotnosti. Ugotovimo, da so denarni zavodi delovali povsod in da so bili
dejavni dlje časa. Nekatere zadruge so bile ustanovljene ad hoc (pašniške, gozdne
leta 1931), zaradi novo sprejete zakonodaje (reforma) in so bile efemerne, druge
(kamnoseška, splavarska) so bolj posebnega značaja in vezane na naravne in gospodarske specifike, presenetljivo malo pa je bilo zadrug za področje kmetijstva in
živinoreje. Morda je to posledica dejstva, da so naše območje dolgo obvladovala
tri velike gospoščine: Falska, Viltuška in Limbuška. Tudi zadrug za področje elektrifikacije ni bilo veliko. To lahko pojasnimo z dejstvom, da je bilo na severni strani Pohorja veliko malih elektrarn, ki so oskrbovale gospodarske obrate in deloma
zadostile potrebam po javni razsvetljavi, velik vpliv pa sta imeli še daljnovodna
povezava Fala – TDR in nanjo vezana lokalna mreža, ter daljnovodna povezava z
Mariborom. Na citiranem območju so bile ustanovljene sledeče zadružne asociacije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gozdarsko društvo pri Sv. Lovrencu in Puščavi (1891/1904)
Pašniška zadruga Lembah – Ruše (1913/1939)
Pašniška in gozdna zadruga v Činžatu (1931/1943)
Pašniška in gozdna zadruga v Rušah (1931/1943)
Pašniška in gozdna zadruga v Selnici (1931/1940)
Sadjarska zadruga v Rušah (1937/1944)
Zadruga za zavarovanje živine v Laznici (1924/1944)
Vorschusscasenverein St. Lorenzen (1898/1929)
Posojilnica v Rušah (1901/1943)
Kmečka hranilnica in posojilnica pri Sv. Lovrencu na Pohorju (1908/1955)
Hranilnica in posojilnica v Vuhredu (1906/1955)
Hranilnica in posojilnica v Limbušu (1907/1955)
Posojilnica v Vuzenici (1906/1955)
Hranilnica in posojilnica v Ribnici na Pohorju (1906/1955)
Hranilnica in posojilnica v Selnici ob Dravi (1906/1955)
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•
•
•
•
•
•

Hranilnica in posojilnica v Marenbergu, nato Breznu (1921/1955)
Agrarna kreditna zadruga v Rušah (1939/1944)
Zadružna elektrarna v Spodnji Selnici (1923/1949)
Zadružna elektrarna v Rušah (1937/1949)
Zadruga splavarjev pri Sv. Ožbaltu ob Dravi (1933/1939)
Produktna zadruga kamnosekov v Ribnici na Pohorju(1934/1942)
Električne zadruge

Za naše potrebe navajamo posebej in bolj izpostavljeno zadruge s področja elektrogospodarstva. Velika potreba po elektrifikaciji je posledično botrovala hipertrofičnemu
ustanavljanju zadrug za oskrbo z elektriko. Zadruge bi naj poskrbele za cenejše kredite
za gradnjo razdelilne mreže, večjo varnost pri oskrbi itd. Letnice nam povedo, kdaj jih
je največ delovalo, kako dolgožive so bile, pa tudi to, da okupatorjev poizkus »vse likvidirati« ni bil uspešen. So pa vse preostale, tudi električne zadruge »ugasnile« v času
uvajanja socialističnega gospodarstva, najkasneje do leta 1950. Pred tem so delovale:
Zadružna elektrarna v Makolah (1920/1940)104, Orehovi vasi (1922/1932),
Slivnici (1923/1935), Slovenski Bistrici (1924/1934), Spodnji Polskavi
(1924/1943), Razvanju (1924/1930), Staršah (1925/1930), Zlatoličju (1926/1928),
Cvenu (1927/1937), Berstju (1930/1938), Rušah (1937/1949), Šmartnem na Pohorju
(1939/1948), Spodnji Selnici (1923/1949), Framu (1925/1948), Veliki Nedelji
(1940), Ptuju (1924/1950), pri Sv. Lenartu v Slovenskih Goricah (1927/1948), Št.
Ilju v Slovenskih goricah (1926/1949), Ormožu (1922/1947), Pesnici (1937/1949),
Dobrovcah (1940/1949), Radencih (1931/1949), Sv. Marjeti (1940/1950), Podovi
(1940/1948), Ivanjkovcih (1926/1950), Križevcih (1938/1942), Cezanjevcih
(1936/1950), Stari Novi vasi (1939/1950), Apačah (1924/1950), Rakičanu
(1947/1950), Beltincih (1947/1950), Veržeju (1927/1950).105
Po drugi vojni se je izoblikoval nov, socialistični, državni model elektrifikacije.
Lastništvo, upravljanje, vodenje, obratovanje je bilo centralistično, državno determinirano. Temu so se morale sčasoma podrediti tudi zadruge, ki so bile v svoji
osnovi zasebna lastnina in so postale nezdružljive z novo ideologijo ter predvidenim socialističnim razvojem družbe.
*
Posebno, najpomembnejšo vlogo pri elektrifikaciji (in tudi industrializaciji106)
104
105
106

Letnice v oklepaju pomenijo čas obstoja gradiva za posamično zadrugo.
Računi, ki jih hrani PAM in jih je izstavljala HE Fala leta 1927, govore še o drugih zadrugah iz naše bližine. Na primer o, kakor piše na fakturi, »skupini Fala«, pa zadrugam Pekre, Limbuš, Slemen, Selnica.
Maribor je bil na polovici 19. stoletja majhno mesto s komaj nekaj tisoč prebivalci (okoli 4000). Hitreje
se je pričel razvijati (industrializirati), ko je skozi mesto 1846. leta stekla železniška proga in ko je bil na
vzhodnem delu mesta zgrajen kolodvor, na Studencih pa je desetletje in pol kasneje začela delovati
velika železniška delavnica. Ob njej so zgradili za takratne razmere sijajno delavsko kolonijo, za delavce z levega brega Drave pa »Studenški most«, pravzaprav brv čez Dravo, da so skrajšali pot v službo.
~ 75 ~

TDR - vlozek2.indd 75

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

mariborskega okolja so imeli mestni svet, župani in elektriško podjetje. Elektriških
(v literaturi tudi električnih) zadrug ter posamičnih podjetij z električnimi napravami nikakor ne smemo pozabiti.
Rojstna letnica mariborskega elektriškega podjetja je 1918.107 Ista je, kot
letnica pričetka delovanja HE Fala in TDR. O tem nedvoumno govori že knjiga
»Elektrarna Fala/Elektro – Maribor mesto – 40 let.«108 Izšla je leta 1958. Nekatere
kasneje izdane publikacije, zapisi v njih in njihovi naslovi so takšni, da to resnico
predrugačijo ali vsaj ne prispevajo k preglednosti109. Osnovne letnice in dogodki pa
govore v prid naslovu knjige, ki je izšla ob štiridesetletnici. Šestdeset let kasneje,
ob stoletnici podjetja, torej letos, žal nismo dočakali nove jubilejne, z viri utemeljene knjige. Mi pa vseeno poglejmo nekaj ključnih podatkov, dogodkov, letnic v
zvezi s podjetjem in se tako spomnimo »pozabljenega jubileja«.
1909: mestni svet je v razpravi 8. januarja zavrnil idejo, da bi mesto zgradilo
svojo lastno napravo za proizvodnjo elektrike pri Felberjevem otoku in prenosno/distribucijsko omrežje električne energije. V Mariboru so nekatera podjetja
že imela lastne naprave. Zgrajene je bilo že nekaj mreže za prenos enosmernega
toka, preko katere so na primer iz Plinarne napajali glavarstvo, sodišče, gledališče
in druge pomembnejše objekte.

107

108

109

»Industrijske« velikosti in značilnosti poslovanja so imeli še drugi obrati, na novo zgrajeni predvsem
v Melju, na primer Swaty, Zlatorog, pa že prej velike Staubingerjeve in Kleinschusterjeve usnjarne, pivovarne Tappeinerja, Tscheligija in Goetza, vinarski veleobrati Pfrimerjev in Reiserjev na primer, ali pa
mlini Scherbauma in drugih. Pravi gigantizem pa je že pred prvo vojno predstavljal še »vojaški kompleks«. Tako je Maribor leta 1870 štel okoli 16.000 prebivalcev, leta 1900 pa že okoli 31.000. Po prvi
svetovni vojni in izgradnji falske elektrarne, ki je podjetjem nudila elektriko po zelo ugodnih tarifah in
cenah, je v Mariboru pričela eksponentna rast industrije. Zlasti tekstilne, ki je v najboljših letih, tik pred
drugo svetovno vojno, zaposlovala preko 7000 delavcev. Najbolj znane so Hutterjeve, pa Roesnerjeve,
Ehrlichove tovarne, tovarne Schonsky in Loebl, Doktor in drug, Mariborska tekstilna tvornica, Thomova
tovarna svilnih tkanin, Jugosvila, Jugotekstil … Širila se je tudi druga industrija – na primer kemična in
gradbena. Rastlo je mesto in prebivalstvo je v letu 1931 štelo že preko 46.000 meščank in meščanov.
V literaturi lahko najdemo tudi druge »rojstne letnice«, torej letnice ustanovitve mestnega podjetja
(1914, 1917, 1919, 1920). Razlike se pojavljajo tudi zato, ker nekateri enačijo predhodnice, zametke,
občinske službe za elektrifikacijo in imenovanje njihovih predstojnikov … z dejansko ustanovitvijo v
letu 1918.
Drugi del te knjige, v katerem teče beseda o Elektru Maribor, prav tako nima navedenega avtorja. Dokaj
verjetno je, da je tisto besedilo napisal Ivan Mohorič, znani gospodarstvenik, publicist, raziskovalec
gospodarske zgodovine na Slovenskem.
V Publikaciji Elektro Maribor – 90 let (izdani leta 2004!) na primer piše: »Za začetek planirane in organizirane elektrifikacije Maribora lahko razglasimo leto 1914, ko so bili storjeni prvi ukrepi, ki so pripeljali
projekt elektrifikacije mesta v takšen položaj, da je kasneje lahko pričelo delovati za to pooblaščeno
podjetje – Električno podjetje Maribor.« (s. 7) Nad tak zapis je urednik postavil naslov Elektro Maribor –
90 let: v letu 2004! Takrat so Elektru manjkala do devetdesetletnice vsaj štiri leta.
Tudi zapleten naslov (tridelni) publikacije, ki jo je leta 2014 izdala skupina Elektro Maribor, ne prispeva k
jasnosti. Glasi namreč: »130 let elektrifikacije Slovenije; 115 let distribucije električne energije v Mariboru;
100 let javne službe distribucije električne energije v Mariboru.« Močno izpostavljene letnice v naslovu izzvenijo kot nekak alibi za izid knjige oziroma kot poizkus, dati knjigi z izpostavljanjem letnic posebno težo.
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1913: mariborska občina zaprosi za koncesijo za gradnjo električnih naprav in
jo tega leta, ko kot prosilec pristopi še mesto Graz, tudi pridobi.
1914: občina podpiše začasno, »provizorno« pogodbo s HE Fala oziroma s StEG
(15.7.) o dobavi elektrike pod zelo ugodnimi pogoji in odstopi od namere gradnje
HE Mariborski otok. HE Fala bi zgradila po tej pogodbi TP za Maribor, razdelilno
omrežje pa bi gradilo mesto. Za prodajo električnega toka (razen večjim direktnim
odjemalcem HE Fala) bi tudi skrbelo mesto.
1916: mesto zaupa projekt izgradnje mreže graškemu podjetju F. Pichler, sicer
proizvajalcu transformatorjev in drugih elektro naprav.
1917: Mestni svet v Mariboru je ustanovil Odbor za elektrifikacijo, ki ga je
vodil odvetnik dr. Oskar Orosel, dober poznavalec elektriških poslov (bil je tudi
odvetnik falske elektrarne). Odvetnik je bil že njegov oče. Tik pod falskim dvorcem, ob brodu, kjer je bil nekoč von Rastov most čez Dravo, so Oroslovi kupili
Walcherjevo vilo. Rod ni imel naslednikov – velika grobnica Oroslovih na pokopališču v bližnji Puščavi je danes pozabljena in žalostno razpada. Odvetniško
pisarno je po smrti dr. Orosla prevzel njegov mlajši odvetniški sodelavec, progermansko usmerjeni Otto Blanke, kasneje pa je pristopil še znani advokat
Brandstetter.
Orosel je od mesta terjal, da za tako pomemben projekt, kot je gradnja mreže
in oskrba z električno energijo, mesto ustanovi lastno podjetje. Za vodjo mestne
službe za elektrifikacijo je bil povabljen in 28. novembra postavljen inženir Karl
Ruprecht iz Salzburga (kasneje direktor podjetja).

Mestno elektriško podjetje je na Štajerskem odigralo podobno vlogo kot KDE na zahodu
države. Še danes je eno največjih mariborskih podjetij. (Foto: PAM)

1918: ustanovljeno je bilo podjetje Staedtische Elektrizitaets Unternehmung
Marburg (V knjigi »130 let …« je na 5. strani zapisana zmotna trditev, da je bilo
podjetje, kasneje imenovano Mestno elektriško podjetje, ustanovljeno že leta 1917,
in da je bil že takrat za direktorja postavljen Karl Ruprecht).
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Po tem je bilo podjetje nekajkrat reorganizirano in drugače poimenovano, združeno v tridesetih letih v enovito podjetje vseh mestnih javnih služb110 in končno od
okupatorja zaplenjeno.
1941: 1. decembra EV – Sued, okupacijska nemška organizacija za upravljanje
električnega sistema pri nas, zapleni Mestno elektriško podjetje, še prej odstavi
direktorja ing. Julija Uršiča, podjetje pa takrat prevzame komisar, Švicar Emil
Scherer.111
1945: po osvoboditvi prevzem slovenskega elektro sistema s strani nove oblasti.
1946: 7.1. ministrstvo za upravnika podržavljenega podjetja postavi inženirja
Josipa Kšelo. Podjetje kasneje hitro raste in se krepi, razvija se v eno pomembnejših podjetij povojnega razvoja regije. Vse »vajeti« so ostale v rokah politike –
od takrat naprej državne.
Mariborska razdelilna-distribucijska mreža
Ko govorimo o prenosu električne energije in začetkih tega prenosa, se zopet
srečamo s K. Scherbaumom. Bil je prvi lastnik elektrarne pri nas, a vse elektrike
ni potrošil na samem mestu proizvodnje, torej v mlinu. Elektrarna posledično ni
bila izključno industrijska, pač pa mešana. Elektrika iz nje se je uporabljala tudi
za javno razsvetljavo. Scherbaum jo je prenašal, kot piše J. Praper112, na Grajski
trg in osvetljeval pekarno ter prodajalno kruha. »Priključeno je bilo 36 žarnic …
Čez pet let je naredil tudi razsvetljavo dela sedanjega Grajskega trga. S tem je pričela elektrifikacija Slovenije (poudaril VR) … Prvo slavnostno javno električno
razsvetljavo Grajskega trga v Mariboru si je ogledal leta 1888 sam avstro-ogrski
prestolonaslednik …«113
Publikacija »130 let …« navaja še nekaj zanimivosti. Tam najdemo zapis, da
je mlinar Franz v Melju leta 1886 uporabljal električni tok za pogon. Gledališko
in kazinsko društvo v Mariboru je istega leta uporabilo električno razsvetljavo za
svojo prireditev, zasvetile so luči v Ljudskem vrtu (v Langerjevi vili), elektrika pa
110

111

112
113

V statutu lahko preberemo, da so bili za prenos premoženja v novo ustanovo z nazivom »MESTNA
PODJETJA – Maribor« določeni Mestni vodovod, Mestna klavnica, Mestna plinarna (v last občine je
prišla leta 1915), Mestno elektriško podjetje, Mestni pogrebni zavod, Mestni avtobusni promet, Mestno
kopališče in Mariborski otok ter tudi Uprava mestne imovine in gradbeni sklad ter Gradbena uprava.
Določeno je bilo, da je podjetje samostojno, ločeno od upravno politične in skrbstvene sfere. Mestna
občina ima seveda vse pravice ustanovitelja.(PAM, fond MOM, AŠ 140).
V knjigi Razvoj elektrifikacije v Sloveniji lahko preberemo, da je podjetje EV – Sued (Podjetje za preskrbo
Spodnje Štajerske z energijo) ob okupaciji zaplenilo premoženje Elektrarne Fala, Trboveljske premogokopne družbe, Kranjskih deželnih elektrarn, Državnega rudnika Velenje, Mestne elektrarne v Mariboru
in Celju ter proti koncu leta 1941 še 36 distribucijskih zadrug na Spodnjem Štajerskem. (s. 179)
Drava, Dravčani, s. 25.
Prav tam. Verjetno je pravilneje trditi, da se je elektrifikacija pričela že s samim obratovanjem in uporabo
električnega toka v mlinu, ne šele z njenim začasnim prenosom na trg v mestu in v sosednje ulice. Ko
je prestolonaslednik odšel, so vrnili tudi izposojene žarnice madžarskemu podjetju Ganz in zadržali le
eno v spomin na njegov obisk.
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je leta 1887 razsvetljevala še prireditve Olepševalnega društva in tiste prireditve v
Goetzovi pivovarni, na katerih so v dvorani nastopali različni umetniki.114
Leta 1900 je menda Plinarna, ki jo je leta 1869 ustanovil podjetnik Draš in jo
nato prodal družbi Vereinigte Gaswerke in Augsburg, prenašala tok v različne
objekte v centru mesta (bogatim meščanom, ki so si drago elektriko sploh lahko privoščili, ter javnim ustanovam, sodišču, kaznilnici, okrajnemu glavarstvu).
Franc Neger, proizvajalec šivalnih strojev in koles, je bil morda prvi nekoliko
večji prodajalec električnega toka, gotovo pa ne (časovno) prvi.115 Podatek, da
je prodajal elektriko že leta 1902 ni najbolj zanesljiv. Omenimo še, da so leta
1908 namestili dizlov agregat za šolo in razsvetljavo samostana šolskih sester.
Tudi pivovar Goetz je transportiral manjši del svoje elektrike leta 1912 bližnjemu sosedu, dr. Fillaferju, ki je elektriko uporabljal v medicinske namene – za
rentgenski aparat.116
Mesto Maribor pa ni bilo prav pretirano aktivno v zvezi s pripravami na elektrifikacijo. Pogodba s StEG iz leta 1914 je predvidevala, da bo mesto gradilo mrežo,
okvirni načrt za elektrifikacijo pa so sprejeli šele leta 1915 in naslednje leto zaupali izvedbo načrta graški firmi Franc Pichler. Leta 1919 je mesto gradnje mreže zopet prevzelo nase. Vmes pa je dovolilo StEG še brezplačno uporabo javnih
površin za položitev kablov za železniške delavnice. Takratni župan, dr. Johann
Schmiederer, zadnji župan v Mariboru pred razpadom AO117, je bil zelo naklonjen
avstrijskim podjetjem. Pravi zagon pa se je na področju elektrifikacije pričel šele
leta 1919, ko je Fala zgradila 10 kV daljnovod do Maribora. Gospodinjstva so se
kljub vsemu lahko priklapljala na javno mrežo šele od drugega oktobra 1920 dalje, ulična razsvetljava je zasvetila v centru mesta … V našem širšem okolju se je
izvedba javne razsvetljave s pomočjo električnega toka omogočila že veliko prej
(v Lovrencu leta 1901, v Marenbergu 1902, v Slovenj Gradcu 1903, Vuhredu in
Vuzenici pa leta 1910). To so bili sicer manjši sistemi, pa vendar, zgrajeni že skoraj dve desetletji prej kot v Mariboru, kar je bila predvsem zasluga podjetnikov
in malih, podeželskih občin. Plinarna, ki je za javno razsvetljavo mesta imela
koncesijo, je elektrifikacijo (v lastnem interesu) zavlačevala. Plinska razsvetljava je bila z električno postopoma zamenjana šele leta 1920 in v naslednjih letih.
Mestna občina, ki je skupaj z mestom Graz pridobila koncesijo za gradnjo elektrarne in distribucijske mreže (oziroma njena služba za elektrifikacijo) je pričela
z izgradnjo razdelilnega omrežja že leta 1914 v sodelovanju z Gesellschaft fuer
114
115
116
117

»130 let …«, s. 12.
J. Praper piše, da je njegov dinamo pričel delovati v tovarni dvokoles v Slovenski šele leta 1902. (Drava,
Dravčani, s. 28).
Drava, Dravčani, s. 27.
Prvi Slovenec na čelu Maribora je bil dr. Vilko Pfeifer, ki ga je po prvi vojni ustoličil Narodni svet Slovenije
kot državnega komisarja. Maribor je vodil dobro leto. V tem letu si je neuspešno prizadeval najti »formulo« za amortiziranje napetosti med nemško in slovensko etnično skupino, Maribor pa je bil v njegovem času povezan s HE fala. Po letu dni se je umaknil.
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elektrische Industrie in StEG iz Graza, vendar je vojna te aktivnosti močno zavrla.
Po vojni se je elektrifikacija vršila nekako v kampanjah – v posamičnih časovnih
obdobjih na različnih lokacijah v mestu in v primestju, nato v širši okolici, v odvisnosti od gradnje daljnovodov.118 Prednost je imela »luč« pred »močjo«, pred
pogonskimi motorji na elektriko. Za razvoj mesta pa je bila bistveno pomembnejša, sicer nekoliko zakasnjena elektrifikacija industrije, ki je hitro prevzela primat
pri potrošnji električnega toka.
1920 (tačas ravnatelj podjetja ing. Gostiša): javno razsvetljavo dobijo Gosposka,
Slovenska ulica, Glavni trg (levi breg). Meščani desnega brega protestirajo, saj se
v procesu elektrifikacije počutijo zapostavljene. Glavni val širitve javne razsvetljave v mestu se zgodi leta 1924/25.
Že leta 1922 je omrežje premoglo 22 TP in nizkonapetostni razvod. Javna razsvetljava je takrat štela 25 mest, na katerih je bila nameščena »luč«. Leta 1930 je
bilo takih že 648 mest, 1941. leta pa 1399.
1925: število transformatorskih postaj se poveča na 36.
1926: elektrifikacija se širi na Studence, Razvanje, Pobrežje.
1927: širitev mreže v Radvanje, Novo vas, na Tezno.
1929: elektrifikacija Košakov. Takrat je bil zgrajen še drugi daljnovod Fala – Maribor.
1930: obratovati prične nova RTP Radvanje.
1931: elektrifikacija Kamnice (delno že leta 1922), Brestrnice.
1935: število transformatorjev se poveča na 55 v 72 TP.
1940: elektrifikacija Rošpoha, Kungote, Svečine. Pred vojno že 65 TP in 87
transformatorjev, daljnovodno omrežje dolžine 58, nizkonapetostno pa 149 km.
Med drugo svetovno vojno, ko je elektro preskrbo prevzela Energie-Versorgung
Sued-Steiermark, se je elektrifikacija večjih mest, zlasti Ljubljane in Maribora
ustavila in se preselila na podeželje – zaradi potreb preskrbe vojske z živili itd.
Takrat je bila na primer elektrificirana Pesniška dolina, tudi del Koroške. Sicer pa
je oskrba z elektriko v zadnjih dveh letih vojne močno trpela zaradi bombnih napadov zaveznikov, poškodovane ali uničene razdelilne mreže in tudi partizanskih
diverzantskih akcij. Količina proizvodnje se močno zmanjša, na Fali pa po napadu
partizanov septembra 1944 skoraj povsem ustavi. Podobno je bilo v Dravogradu,
kjer so Nemci leta 1941 začeli graditi elektrarno, prve kW pa sta dva agregata proizvedla že leta 1943. Začeto gradnjo HE Mariborski otok so Nemci proti koncu
vojne ustavili. Leta 1945 so HE Dravograd bombardirali zavezniki, kmalu nato
pa se je vojna končala.
118

Podrobneje glej v knjigah Razvoj elektrifikacije Slovenije, Spominski zbornik Slovenije, Elektrarna Fala/
Elektro Maribor-mesto – 40 let; Fala – 90 let; Drava, Dravčani; »130 let elektrifikacije …«, od koder je
za to knjigo zbrana večina podatkov o rasti daljnovodne in razdelilne mreže.
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Poslovanje Mestnega elektriškega podjetja
V poslovanju MEP so se pojavljale težave od samega začetka naprej, zaradi česar
je tudi mreža rastla počasneje kot v primerljivih okoljih. Za to niso bile krive le vojne
razmere, pomanjkanje materiala in kapitala, pač pa tudi različni nasprotujoči si interesi ter »nezainteresiranost« lokalne oblasti – načrti elektrifikacije niso bili pravočasno
pripravljeni. Deželna vlada v Grazu iz razumljivih razlogov ni bila posebej motivirana za elektrifikacijo Maribora. Že takrat, ko sta Graz in Maribor skupaj kandidirala
za koncesijo (1913) je bilo dogovorjeno, da dobi Maribor eno, Graz pa tri četrtine
»mariborske« elektrike. Kot rečeno se mariborska oblast ni preveč intenzivno zavzemala za elektrifikacijo, razen tega pa se je po vojni zapletala še v spore z vodstvom
podjetja in ljudmi, ki niso bili zadovoljni s prioritetami v gradnji mreže. Za nameček
je občina leta 1915 kupila Plinarno, kateri je naložila elektrifikacijo, Plinarna pa je
bila poslovno bolj zavezana lastnim interesom, prodaji plina, plinski razsvetljavi kot
elektriki. Razen tistega nekaj malega električnega toka, ki ga je proizvajala sama.
Poraba elektrike v Mariboru zaradi preskromne mreže torej ni rastla, kot bi
lahko glede na razpoložljiv električni tok s Fale. Pa vendar: zaradi nizke izhodiščne
osnove so se številke v zvezi z odjemnimi mesti in porabo toka na območju podjetja hitro dvigale. Poraba toka je bila sicer precej manjša kot v Rušah, a le zaradi
izredno velike porabe TD Ruše, ki je sama trošila več kot »ves Maribor skupaj«.
Nekaj primerjav med Mariborom in Ljubljano je zelo pomenljivih. Tako je
ljubljansko območje na začetku tridesetih let imelo dobrih 14.000 odjemalcev,
Maribor pa manj kot 10.000. Kljub temu je bila poraba električnega toka v Ljubljani
v tistem času dobrih 7 GWh, v Mariboru (brez Ruš) pa dobrih 10 GWh. Na osnovi
teh podatkov lahko sklepamo, da je bila poraba na odjemalca v Mariboru velika
zaradi boljše gospodarske, industrijske razvitosti, saj je bilo v Ljubljani priključenih več prebivalcev. V Mariboru je k porabi toka največ prispevala zelo razvita
tekstilna industrija. Če te številke primerjamo še s tistimi, ki zadevajo potrošnjo
električne energije v Rušah, so razlike res ogromne. Samo TDR je v istem obdobju trošila 6 krat več kot Maribor in Ljubljana skupaj, povprečno okoli 100 GWh
letno!119 Poraba na območju mestnega podjetja v Mariboru120 je sicer rastla vse do
leta 1940 in se je v dvajsetih letih podeseterila (na preko 22 GWh), med vojno pa
je nenehno padala na najnižjih 17 GWh v letu 1945. Ko je EV – SUED prevzela »južnoštajersko mrežo«, so naše največje elektrarne imele sledeče kapacitete:
• HE FALA 43,4 MVA instalirane moči
• TET 21,5 MVA instalirane moči
• TEV 10,0 MVA instalirane moči.121
119
120

121

Več v Spominih na razvoj Tovarne dušika v Rušah (Ludvik Šolar) in Razvoj elektrifikacije Slovenije.
Vsa električna energija ni bila prodajana preko mestnega podjetja. Veliki industrijski odjemalci so dobivali elektriko neposredno od HE Fala. Največji »mestni« odjemalci so bila komunalna podjetja, zavodi,
uprava, šole.
Razvoj elektrifikacije Slovenije, s. 180.
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V primerjavi z razvitejšim svetom je elektrifikacija tekla počasi, a za jugoslovanske razmere v Sloveniji še vseeno hitro. Gradile so se tudi naprave v mariborskem
območju, rastlo je število odjemalcev in rastla je poraba. Čeprav govorimo o zaostajanju, se je rast dvigala strmo. Za vse to je poskrbel predvsem kader Mestnega
elektriškega podjetja. Ob vse večji konkurenci petroleja in kljub pomanjkanju
materiala, zlasti bakra in aluminija. Tehnične težave, nihanja napetosti, neredne
dobave elektrike, prekinitve ob nevihtah itd. so ovirale razvoj. Ker zaradi težav
v dobavi mnogi odjemalci niso hoteli več plačevati računov, so se pridružile še
težave z denarjem, a te in druge slabosti v poslovanju so zlagoma odpravljali in
normalizirali oskrbo.
Vodenje različnih subjektov elektrifikacije v Mariboru so imeli v rokah dr.
Oskar Orosel kot ključni mož, predsednik elektrifikacijskega odbora122, nato pa
ing. Karl Ruprecht in ob priključitvi javne razsvetljave na električni tok ravnatelj
ing. Gostiša. Kasneje so sledile razne reorganizacije, spremembe imena, lokacije
sedeža, združitve in razdružitve oziroma zaplembe, ko je okupator odstavil direktorja Jurija Uršiča in še ducat drugih (narodno zavednih) sodelavcev ter postavil
za vodjo komisarja, Švicarja Emila Schererja. Vodstvo mestnega podjetja nato ni
več toliko zanimala civilna oskrba s tokom, pač pa redna in zadostna dobava za
vojaške, okupacijske sile.
Glede zaposlovanja lahko rečemo, da je med obema vojnama podjetje zaposlovalo relativno malo število za tiste razmere dobro izobraženih ljudi. Leta 1940
jih je bilo zaposlenih 59, kakor poroča zbornik Razvoj elektrifikacije Slovenije.
Številni med njimi naj bi se izognili okupatorjevi roki ter izgnanstvu, nekateri so
bili kasneje pripadniki osvobodilnega gibanja. Zaposleni kader je bil po strukturi
dokaj primeren za dejavnost gradnje mreže in izvajanje distribucije. Največ je bilo
poklicnega, strokovnega kadra, nekaj tehnikov, zaposleni so bili tudi tri inženirji. Ob velikem številu potrošnikov električnega toka pa je jasno, da je moralo biti
zaposlenega še precej administrativnega ter računovodskega osebja. Zaposleni so
dobivali ustrezne plače, imeli so sklenjeno kolektivno pogodbo in kakšnega razburljivega mezdnega ali delavskega gibanja, revolta ne beležimo.
Drugi podatki, ki bi omogočali verodostojno oceno o tem, kako je podjetje skrbelo za družbeni standard zaposlenih, kako je sodelovalo z lokalnimi skupnostmi, civilno družbo v krajih, kjer je bilo prisotno … doslej še ni bilo predstavljenih.
Vedenje o etnološki podobi, ki jo je podjetje soustvarjalo oziroma o vplivu podjetja
nanjo ni razvito, poglobljeno in raziskano. Morda kaj več o tem skrivajo arhivski
viri, ki jih hrani Elektro Maribor. A če pomislimo le na to, kako je podjetje »prišlo«
v nek kraj, kako je gradilo mrežo, postavljalo drogove, transformatorske postaje in
122

Dr. Oskar Orosel je bil sicer, tako kot takratni mariborski župan, izrazito pro germansko usmerjen, hud
nasprotnik deklaracijskega gibanja. O njem je več pisal na primer dr. Gregor Jenuš, številne arhivske
vire v zvezi z njegovim delom v mestnem svetu v Mariboru pa hrani PAM. Nekaj najdemo tudi na spletnih straneh.
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drugo, se postavi vprašanje, kako so to sprejeli domačini, kakšni socialni kontakti, odnosi so bili vzpostavljeni, kako in koliko se je posegalo v kmetijska in druga
zemljišča, lastništvo, kakšni so bili okoljski vplivi. Takšna in podobna vprašanja
so smiselna, takoj ko želimo celoviteje oceniti razvojni potencial elektrifikacije in
posledice le-te za življenje ljudi. Demografske posledice, problemi zagotavljanja
stanovanj, družinskega življenja itd. niso proučeni. Videli smo pa že, da pri gradnji elektrarn ni bilo vse čisto enosmerno in progresivno, v prid razvoju, ljudem.
Vidimo še danes, da so odnosi v okolju ob elektrifikaciji lahko tudi konfliktni.
Da bi dobili bolj celostno, poglobljeno in koherentno predstavo o razvoju
Mariborskega električnega podjetja, ki je odigralo zelo pomembno vlogo v razvoju širšega mariborskega okoliša in velikega dela severovzhodne Slovenije,
bi bilo treba vložiti še veliko raziskovalnega napora. Strokovne raziskave bodo
morale biti zasnovane na temeljitem pregledu sedaj še nedostopnih arhivskih virov, saj je literatura v zvezi z MEP/Elektro Maribor zelo skromna. Zlasti tista, ki
govori o bolj oddaljeni preteklosti, o pred socialističnem obdobju. Za sodobnost
lahko najdemo podatke, nekatere, ne vseh, ki bi bili potrebni za bolj družboslovno
obravnavo, v številnih publikacijah, ki serijsko izhajajo v režiji Elektra Maribor in
GIZ distribucije električne energije. Če za obdobje MEP, za začetke mariborske
elektrodistribucije lahko rečemo, da je bila precej sporadična, brez ustrezne strateške usmeritve, moramo hkrati ugotoviti, da je bila strategija »sestrske« kranjske
električne družbe jasno zasnovana in tudi v izvajanju te »državne ekonomske politike« ni bilo odstopanj. O sistemu in razvoju zadnjega obdobja pa se lahko informiramo s prebijanjem skozi strokovno literaturo, ki je, kot rečeno, že precej bogata.
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»POLITIČNA FABRIKA« TDR

L

eta 1914 so mnogi pisali kroniške zapise v prepričanju, da je napočil čas nove,
pravičnejše ureditve sveta ali so pa opisovali vojno, ki so jo napovedali, kot
obrambno. Branili so svoj »naravni interes«, pravico do »življenjskega prostora«. Politiki so znali razvneti domoljubna čustva in jih vpreči v voz svojih interesov.
Pričakovanja, da bo vojna kratka, predvsem pa zmagovita, in da bo omogočila nov
gospodarski vzpon ter na njem utemeljen družbeni razcvet, so bila seveda napačna.
Tako kot so vedno »napačna« vsa sredstva in načini reševanja problemov, konfliktov z vojaško silo. Kronisti so štiri leta kasneje zopet pisali stavke, ki so pri ljudeh
vzbujali upanje. Tokrat z grozo in s priznanjem, da so se pred štirimi leti motili. In z
novim upanjem, da bo po končani svetovni moriji nastopilo obdobje olajšanja, obnove, življenja v pravičnem miru in blagostanju za ljudi. Tako je bilo širom po svetu
in nič drugače ni bilo v našem bližnjem okolju. Za Ruše, Maribor ter mnoga druga
okolja je moč povsem upravičeno govoriti o tem času kot o prelomnem obdobju.

Zapis iz ruške župnijske kronike. (Foto: Gregor Rezman)

Tragika balkanskih vojn, ki so izzvenele kot nekakšna prolegomena za prvo svetovno vojno, ki je terjala še bolj dramatične izgube za človeštvo, je v spominu ljudi,
zlasti pa »gospodarjev« sveta, hitro zbledela. Svet se je začel »vrteti na novo«. Tudi
v Rušah. Masa dravske vode, ki je vrtela turbine v elektrarni na Fali, preobrazba
tovarne dušika iz vojne v mirnodobno proizvodnjo, prav tako pa daljnovodno ter
distribucijsko električno omrežje, ki je omogočilo »luč« ter »moč« mariborskemu
»bazenu«, so bili gospodarski temelj temu prelomnemu obdobju elektrifikacije in
industrializacije pod Pohorjem, temelj novemu življenju. Nova ekonomija, nova
politika, nova država … je odzvanjalo po deželi.
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Ugibanj o osnovnih vplivih, razmerjih med politiko in gospodarstvom v tem
smislu, da bi se spraševali, ali sploh so ali jih ni, oziroma kdo bolj vpliva na koga, ali
politika na gospodarstvo ali le-to na politiko, ni smiselno razvijati. Tako v časovnem
zaporedju kot drugače je gospodarjenje, proizvajanje temelj življenja. Politični in
drugi subjekti, države, transnacionalne povezave ga skušajo regulirati, spodbujati,
usmerjati. V različnih zgodovinskih, družbenih okoliščinah lahko dobijo vzajemne
relacije zelo različne poudarke, pojavne oblike, včasih tudi pervertirane. Tako zelo
izkrivljene, da lahko govorimo o »politični biti« družbenih, gospodarskih odnosov,
ki tečejo drugače, kot bi terjala »običajna historična logika«. Politika lahko postane
alfa in omega gospodarstva, najsi bo strankarska ali državna, tako da s posrednimi
ali bolj direktnimi sredstvi, metodami, odločitvami prevzame vlogo tistega, ki vihti
dirigentsko palico tako, da sploh ne dovoli »ugovora«. V primeru našega razmišljanja o preteklosti Tovarne dušika Ruše in z njo neposredno povezane HE Fala
ter poizkusa razumeti njun kasnejši razvoj, pa moremo na samem začetku postaviti
sledečo tezo: da so bili motivi za gradnjo elektrarne povsem gospodarski ter
motivi za gradnjo tovarne dušika povsem politični. Kasneje je politika postajala
dominantna značilnost obeh podjetij. Elektrarna je tudi postala »politični faktor«.
Zaradi vojne, potreb avstro ogrske vojske in ruške proizvajalke razstreliva, Tovarne
dušika Ruše. V nadaljevanju bo ta trditev argumentirana. Zdi se, da argumentacija
ne bo preveč zahtevna.
Časovno sta si ustanovitvi obeh podjetij zelo blizu. Tudi svetovne razmere, naj
gre za znanstveni razvoj, procese elektrifikacije, industrializacije, kemizacije …
gospodarstva v podobi imperialnega, državnega kapitalizma … so bile za obe
družbi praktično identične.
Razlogi za ustanovitev podjetij in njuni cilji pa so že dramatično vsaksebi.
Odgovora na vprašanje »Zakaj ta dramatična različnost?« ne smemo iskati morebiti
pri nosilcih posla, kapitalistih, ki so sledili kapitalskemu interesu, pač pa v politiki.
Falska elektrarna je povsem običajen kapitalistični investitorski podvig.
Elektro energetski sistemi so dolgoročno obetali zanesljive, zadostne profite vlagateljem. Energetika je bila panoga v začetnem vzponu, panoga z veliko prosperiteto in
nesluteno perspektivo. Noben poseben političen motiv ni bil potreben za tovrstna vlaganja. Večje elektrarne so gradili v svetu že precej prej kot na Slovenskem. »Švicarji«,
ki so igrali glavno vlogo pri falski investiciji, so si izkušenj nabrali v bolj razvitem
svetu, denarja za investicije pa jim tudi ni manjkalo. Kapital je »igral« svojo lastno kapitalsko logiko, v našem primeru, kot smo videli, že precej pred prvo svetovno vojno.
Tovarna dušika Ruše ima nekoliko drugačno »življenjsko pot«. Že zamišljena in na dunajskem vojnem ministrstvu je bila »spočeta« kot politična fabrika.
Čeprav so po Evropi in drugod po svetu, tudi v AOM že delovale podobne tovarne
karbida in cianamida in čeprav je tudi ta elektrokemična industrija bila v vzponu
zaradi vedno večjih, čisto običajnih, vsakdanjih potreb človeštva (razsvetljava,
umetno gnojenje, tehnični plini itd.), se je k izgradnji TDR in nekaterih drugih
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evropskih tovarn karbida pristopilo z drugačnim namenom in zaradi drugačnih
potreb – z namenom in s potrebo predelave karbida v razstrelivo. V času, ko se je
svet že zapletal v vojno. Iz potreb po uničevalskih sredstvih, po eksplozivu, orožju, iz potreb, ki so jih porodile osvajalske politike, iz potreb uničevanja, ubijanja,
prisvajanja novih ozemelj. To so eklatantno politične in ne gospodarske potrebe.
Tudi glavne odločitve so sprejemali politični in ne gospodarski, poslovni gremiji. Slednji so potem te odločitve vešče implementirali in pri tem sledili kajpak
predvsem svojim kapitalskim, poslovnim, profitnim motivom.
Odločitev o gradnji tovarne dušika v Rušah (najprej je bilo sicer nameravano
graditi tovarno na Fali, na levem bregu) je bila par excellence politična. »Vojna,
vojska, naši hrabri vojaki potrebujejo orožje, razstrelivo …, dajte jim ga!«, so odločile avstrijske politične oblasti in angažirale gospodarski sektor. Pravzaprav so
mu tudi garantirale »trg in dobro ceno«. In ker so proizvajalci eksplozivnih sredstev
po tedaj že zastareli in dragi Frank Carojevi metodi, za kakršno je bila projektirana
TDR, potrebovali še veliko električne energije, je dala politika garancijo tudi zanjo.
Na politiko se lahko zanesete, če je to v njenem interesu. Ko je med gradnjo zaradi
vojne pričelo sredi vsesplošnega pomanjkanja primanjkovati še vsega tistega, kar
je bilo nujno za dokončanje investicij, je politika vse to zagotovila in gradnja se je
lahko nadaljevala. Zato je politika kasneje lahko tudi določala cene in drugače
vršila intervencije.123
Tisti, ki so se kasneje ukvarjali s pisanjem o preteklostjo TDR, so to sprevideli,
opazili, vedeli, čeprav tega niso preveč očitno izpostavljali. Najbrž tudi niso imeli
povsem enakih virov v rokah, saj se njihovi zapisi v podrobnostih razlikujejo, a
so v bistvenem podobni. TDR je bila politična fabrika. O tem so eni zapisali:
»Svetovna vojna je dosegla svoj vrhunec, ko je avstrijski vojni minister … pozval industrijo, naj zgradi na območju južnoalpskih vodnih sil veliko tovarno za
karbid in dušik …«124
Drugi so zapisovali tudi drugače: da je »izgradnjo TDR … vodil generalštab
AOM …«125, tretji, da »je meseca novembra leta 1915 zasedal Gospodarski svet
avstro ogrske vlade na Dunaju,126 nepodpisani avtor pa, da je odločalo dunajsko
gospodarsko ministrstvo.127 Te in druge razlike v zapisih so nepomembne in vse
obenem potrjujejo resnico o tem, kdo je bil glavni akter. Po vojni so se razmere
spremenile. Oblastni organi vojaško političnih poražencev so morali predati
vajeti v druge roke. Razmere so se počasi »normalizirale«, tako falska elektrarna
123

124
125
126
127

Stanislav Bokszczanin je zelo nazorno predstavil, kako je na primer Elektrobosna zbrala investicijska
sredstva, ko je bila prisiljena v prodajo svojih sicer donosnih kapitalskih vložkov v evropska podjetja. In
prav tako jasno je zapisal, kako dobičkonosno je bilo poslovati s politiko (erarjem) – tako, da so morali
»ogromne dohodke na kakršen koli način skriti.« (Glej Kratka zgodovina TDR, s. 1.)
Kronika slovenskih mest, 1935, s. 82.
Slavko Majcen, Poročilo o TDR, s. 5.
Josip Teržan, Petdeset let TDR, s. 2.
Kratek opis razvoja proizvodnje TDR, s. 1.
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kot TDR sta se vrnila v poslovne, tržne kolesnice. Tukaj ne smemo izpostavljati
posegov države z ekonomsko politiko ter s spremembami zakonodaje – sodijo v
dopustno zakonodajno sfero, ki ni tako direktivno, neposredno in konkretno vplivala »na posamičen primer«. Predvsem pa, poslovni subjekti so vsaj nekaj časa
lahko zasledovali poslovne, gospodarske interese. Do nove svetovne vojne, ko se
politika zopet odloči o vsem odločati sama – tudi o gospodarstvu.

Ko je TDR prišla pod okrilja IG Farbenindustrie in pod fašistično/nacistično komando,
je bil »pozdrav« zastavi s kljukastim križem nekaj povsem običajnega. (Foto: PAM)

Obdobje nove Jugoslavije je ponovilo prenekatero učno uro političnega poseganja v gospodarstvo. Z nacionalizacijami, postavljanjem delegatov (direktorjev)
na čelo fabrik in drugih družb, s centralno planskim sistemom, direktivno vlogo
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politične partije itd. Temu se ni mogla izogniti ne HE Fala in ne Tovarna dušika
Ruše. TDR je bila ustanovljena na državno (politično) pobudo,128 večji del
časa delovanja je živela pod strogim nadzorom in po direktivah politike ter
je končno ugasnila po (para)državni, politični volji. Falska elektrarna je imela
več sreče. Začela je kot klasični gospodarski subjekt, zasnovan pred vojno. Med
vojnama je seveda bila povsem podrejena politiki, v mirnodobnem času med vojnama pa je živela v pogojih tržne kompeticije in nekoliko razrahljanega državnega (banovinskega) objema. V času socializma je dobila mesto v gospodarskem
in političnem sistemu kot druga podjetja, v »ponovljeni vaji« kapitalizma samostojne Slovenije pa ni pristala na trgu, pač pa v strankarskih, precej spremenljivih
lobističnih krempljih in nasedla na čereh odlivanja ustvarjene vrednosti. O tem v
poglavjih, ki bodo obravnavala (po)osamosvojitveno obdobje Slovenije.

128

Ruše v tistem času niso bile kak posebej razvit kraj. V urbano gradbenem smislu niso bile urejene kot
strnjena vas ali trško naselje z večjim številom prebivalstva in veliko gravitacijsko privlačnostjo – dominirali so predvsem sakralni objekti, cerkev, župnija, kaplanija, župnijska latinska šola in župnijske
gospodarske zgradbe. V središču, blizu cerkvenega kompleksa, kjer je stala občinska zgradba, je bilo
še nekaj javnih služb, orožniška, zdravstvena in poštna na primer, nekaj kmetij in obrtnikov. Šola je bila
nekoliko izven samega centra. Vsa večja podjetja so bila locirana ob potoku Lobnica, dober kilometer
zahodneje, kjer je bila lokacijsko »matica« ruškega industrijskega razvoja. Vprašamo se torej lahko, kako
bi se razvijale Ruše, ko bi po volji državnega, vojaškega vrha AO monarhije, politike, ne bila sprejeta
odločitev za gradnjo tovarne karbida?
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TVORNICA ZA DUŠIK RUŠE USTANOVITEV IN GRADNJA
(skice za »prazgodovino« tovarne)

K

onec devetnajstega stoletja in začetek dvajsetega sta med drugim prinesla interese, želje po svetovni ideološki, politični, gospodarski »preureditvi« in
slutnje, da se bodo narodi in države zapletli v velike konflikte, vojne, s katerimi
bodo skušali potešiti svoje apetite. Seveda je bil v ospredju politični in kapitalski
interes, interes velikih in ne morda interes »malega človeka«, malih narodov, prebivalstva. »Mali človek« si je želel predvsem socialnih sprememb, izboljšav svojega vsakdanjega življenja. Politično, nacionalno niti slovenski ključni politiki niso
bili enotni, zadovoljevali so se (na Dunaju, v poslanskih zbornicah, kulturniških in
drugih srenjah …) večinoma predvsem z nekaj več avtonomije slovenskih dežel
znotraj obstoječe politične ureditve. O takrat še skromnih poizkusih gospodarske,
socialne, politične, kulturne reformacije, duhovnih razhajanjih in nacionalnih, bolj
»trialističnih« usmeritvah v tej knjigi ne bo govora, je pa prav, da jih vsaj omenimo
zaradi lažjega razumevanja napovedujočega se prelomnega časa.
V precej turbulentnih časih tiste dobe, gnanih od izkoriščevalskih oblastnikov
vseh vrst, so se taisti veljaki zavedali tudi tveganj, ne le morebitnih priložnosti in
vojnih zaslužkov. Zavarovati je bilo potrebno kapital, ki se je po lastni, ekonomski,
profitni logiki »razlezel« preko domačih, državnih meja. Razmišljanja o dezinvestiranju so postala del vsakdana, tovarne, zemljišča ter druge oblike kapitala, ki
je bil angažiran v tujini, so matične družbe, lastniki transferirali v bolj mobilno
(denarno) obliko, denar od prodaj pa kajpak ni mogel ždeti na zapečku. Potrebno
ga je bilo investirati, vlagati v nova podjetja, ustanovljena na domačih tleh.
To so terjali tako čisto finančni, poslovni interesi kot interesi držav, ministrstev,
vojaških kompleksov ter deloma interesi realnega gospodarskega sektorja, ki se je
pričel obračati za priložnostmi, ki jih je obetala bližajoča se vojna.

V svetu so se množično ustanavljala nova podjetja, ki so lahko producirala blago za vojaške potrebe, obstoječa pa so se tem novim potrebam prilagajala. Obeti
velikih profitov so preusmerjali tako finančne kot trgovinske tokove. Vojne za
mnoga podjetja pravzaprav niso ovira za poslovanje, bolj nove in večje priložnosti, tveganjem navkljub. Moralnih, etičnih zadržkov v takih okoliščinah običajno
tudi ni prav veliko, da so le ohranjeni poslovni tokovi, da se le denar še naprej vrti
in kopiči na računih lastnikov. Mali ljudje že zopet nimajo nič od tega, prilepi pa
se na ta finančni tok država z vsem svojim aparatom, pa naj bo ta aparat davčni,
fiskalni ali vojaško politični. Država pobira davke, jih usmerja v vojno industrijo
in panoge, neposredno povezane z njo. Ko meni, da je to potrebno, pa tudi sama
ustanavlja podjetja ali z drugimi intervencijami spodbuja gospodarski tok, kakršnega si želi in kakršen ni nujno v interesu množic, navadnih državljanov.
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Tovarna dušika Ruše129 je nastala in je večinoma obratovala kot tipična »politična fabrika«. Inženir Stanislav Bokszczanin (SB)130 je v svojem tipkanem
zapisu z naslovom Kratka zgodovina Tovarne dušika Ruše leta 1957 zapisal:
»Nekako proti koncu leta 1915 se je vršil v prostorih na Dunaju, Tegetthoffstrasse
7, v direkciji‚ Bosanskog društva za elektrinu, Jajce‘131 odločilni sestanek …
Na omenjenem sestanku je bilo sklenjeno: da začnejo avstrijski partnerji koncerna
z gradnjo – za potrebe avstrijskega vojnega ministrstva in z njegovo pomočjo132 – tovarne amonijaka na Fali pod imenom ‚Stickstoffwerke Faal‘«.133 Ključni
osebi projekta sta bili Heinrich Rosenbaum in Karl Platzer, generalni in tehnični
direktor v direkciji na Dunaju.
V tipkopisu »Poslovno poročilo …« lahko preberemo tudi sledeče: »V istem
času je gradil drugi koncern, povezan s Caro-Frank, dve drugi tovarni v AvstroOgrski z malimi karbidnimi pečmi in košastimi pečmi za apneni dušik v Bruecklu
na Sudetskem in v Disco-Szent-Martin na Sedmograškem.«134 Očitno je, da so
vojne razmere ekstremno poživile investicijske ambicije in zaslužkarske, profitne motive.
Navedbe S. Bokszczanina nam dajo vedeti, kako pomembna je bila tisti čas
Elektrobosna v Jajcu ob rekah Pliva in Vrbas, v katere prostorih (na Dunaju)
so bili sprejeti ti »usodni« sklepi. »Elektrobosno Jajce« je osnoval SiemensSchuckert iz Nuernberga s firmo Bosnische Elektricitaetsgesellschaft Jajce in
z upravo s sedežem na Dunaju. »Iz Nuernberga je prišel Kommerzienrat Heinrich
Rosenbaum, pridružil se je medicinec Hopfgartner (iz Slovenj Gradca ali s tamkajšnjim sorodstvom? …), Švicar Helfenstein.« Tako piše v svojih pripombah k poslovnemu poročilu za leto 1949 nepodpisani avtor (leta 1954), verjetno Stanislav
129

130

131

132
133
134

Takšno kratici za ime (TDR) tovarne na splošno uporabljamo v okviru te knjige, čeprav se je v različnih okoliščinah in časih ime spreminjalo in so zapisane tudi te različne variacije. Tovarna dušika Ruše,
skrajšano TDR, torej ni v vseh primerih docela natančno poimenovanje, pač pa je bolj sinonimno za
podjetja, vrsto proizvodnje, lokacijo … z značilno »skupno življenjsko potjo«.
Stanislav Bokszczanin, Poljak, je bil v času študija oblastem nekoliko sumljiv študent. Inženir Knez
kot njegov dolgoletni sodelavec je zanj napisal, da je bil kot »kot mlad inženir že med prvo svetovno
vojno … po kazni dodeljen vojaški upravi, ki je gradila tvornico v Rušah« (L. Knez o tem v svoji Kratki
zgodovini … na strani 11.)
Bosansko društvo za elektrinu (njegova tovarna karbida v Jajcu poimenovano tudi Elektrobosna) je bilo
pomemben konzorcij, povezan z družbo Halske v Nuernbergu (generalni direktor Heinrich Rosenbaum)
in s Consortium fuer Elektrochemie v Muenchenu (direktor dr. Alexander Wacker). Poslovne deleže je
Elektrobosna imela še v A. S. Hafslund (Norveška), v Bozel-Maletra (Francija) in »neki mali nemški tovarni, katere obratovodja je bil Švicar Johannes Hess, pozneje pod Hitlerjem ‚Beauftragter des Fuehrers fuer
die chemische Industrie.‘ Društvo je posedovalo … še tovarne ferosilicija in klora v Bruecklu (Mostišče)
na Koroškem pod Celovcem, v Toellu pod Meranom in v Deutch-Matreiu na Brennerju«. (Bokszczanin,
Stanislav, Kratka zgodovina tovarne dušika Ruše, s. 1, 2.)
Poudarki VR.
SB, ibidem, s. 2.
Pripombe k poslovnemu poročilu TDR za leto 1949, nepodpisan tipkopis, datiran »dne 4.12.1954«,
SI_PAM/0969, fond TDR, AŠ 241.
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Bokszczanin.135 Avtor nadaljuje: »Rosenbaum je – na kakšen način ne vem – skoncentriral na Dunaju celo vrsto predprijetij, med njimi: Dr. Alexander Wacker –
elektrokemični laboratorij v Muenchenu, elektrokemični laboratorij v Nuernbergu
z dr. Kuflerjem, malo kemično tovarno pod Dunajem, katere imena se ne spominjam. Zgradil je elektrolizo v Bruecklu pod Celovcem, tovarno Hafslund na
Norveškem (direktor Karl Platzer), tovarno Bozel na Francoskem (elektroliza in
male peči), malo tovarno s pečmi na enosmerni tok v Nemčiji (obratovodja Švicar
Johannes Hess), tovarno Deutsch-Matrei na Tirolskem, tovarno ferosilicija Toell
pri Meranu na južnem Tirolskem … Vse to je dobilo po upravi na Dunaju neoficielno ime‚ Elektrobosna Konzern‘«.136 Heinrich Rosenbaum je umrl 17.12.1928
v Mentonu. Na 12. občnem zboru leta 1929 so se prisotni priklonili njegovemu
spominu tudi z besedami »velezaslužni, dolgoletni podpredsednik (skupščine –
op. p.) in generalni ravnatelj …«137
Dodatno pa Bokszczanin ta vtis okrepi z navajanjem drugega sklepa z omenjenega sestanka na Dunaju. Ta govori, da »nemška grupa zgradi dve tovarni: eno za proizvodnjo acetilenskih derivatov … v Burghausenu na Bavarskem. Za proizvodnjo
potrebnega karbida in klora bi zgradila hidrocentralo na strmem padcu reke Alz v
neposredni soseščini tovarne«. Zgradili bi naj še eno »tovarno samo za proizvodnjo
karbida na bazi odpadne energije v Tschechnitzu pod Vroclavom.«138 Ključni osebi
za ta, »nemški« projekt sta bili dr. Alexander Wacker in Johannes Hess.
Sprejeti so bili še drugi sklepi, a so za naš prikaz manj pomembni, zato jih ne
navajamo podrobno.139 Že navedeno pa usmeri pozornost na relevanco gospodarskega kompleksa Elektrobosna, na to, kako velike investicije si je naprtil pod patronatom avstro ogrskega vojnega ministrstva in na to, kje je imel svoje deleže in
jih je bil primoran prodati. »Izbruh vojne avgusta leta 1914 je prisilil društvo, da
proda svoje deleže izven meja A-O, vsled česar je nastal precejšnji neizkoriščeni
kapital. Razen tega so dale prodaje proizvodov vojnemu eraru v Avstriji obstoječih tovarn ogromne dohodke.« Tako piše o tem Bokszczanin.140

135

136
137
138
139
140

Pripombe k poslovnemu poročilu TDR za leto 1949, nepodpisan tipkopis, datiran »dne 4.12.1954«,
SI_PAM/ 0969, fond TDR, AŠ 241. Po stilu pisanja in poznavanju tematike kaže na to, da je avtor skoraj
zagotovo Stanislav Bokszczanin. (op. VR)
Ibidem.
SI_PAM/0645, Fond Okrožno sodišče Maribor, 9 HRB 15, AŠ 1053.
S. Bokszczanin, Kratka zgodovina TDR, s. 3.
Sklep o ločenih, povsem samostojnih vodstvih obeh skupin in o delitvi tehničnega kadra ter sklep o
skupnem projektiranju peči v projektni pisarni na Dunaju. (Ibidem, s. 1.)
Ibidem, s. 1.
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Elektrobosna Jajce, podjetje v lasti Bosanske električne družbe s sedežem na Dunaju,
je bila prva tovarna karbida na področju kasnejše države Jugoslavije. (Foto: Google)

Pozorni pa moramo biti na še dve dejstvi, ki sta v prejšnjih citatih razkriti: da je bila
namera investitorja, graditi tovarno na Fali, in na to, da so bile vse tovarne načrtovane
v neposredni bližini večjih elektroenergetskih naprav, hidrocentral. Stickstoffwerke
Faal ob Dravi je bila na levem dravskem bregu načrtovana tovarna, tako rekoč vis-a-vis
hidroelektrarne Fala, ki je stala, oziroma se je takrat že gradila, le malce zahodneje od
predvidene lokacije tovarne, in leta 1863 zgrajene železnice, ki je tekla onkraj Drave,
na ruški, pohorski strani. Ko so si predstavniki investitorja ogledali lokacijo, so sprejeli
presenetljivo odločitev: da tovarna ne bo tam, kjer so jo predvideli, na Fali, v današnji
občini Selnica, temveč v Rušah (Stickstoffwerke AG Maria-Rast), ob Dravi, na gozdnih parcelah, sadovnjaku in gramoznici na desnem bregu, ki so jih odkupili od ruških
kmetov.141 Menda je k tej odločitvi prispevala geološka neprimernost prej izbranega
terena, še bolj pa dejstvo, da bi za dostop do železnice bilo potrebno zgraditi most čez
Dravo. To ne bi bilo le drago in logistično manj ugodno, pač pa bi (predvsem) časovno
odmaknilo pričetek proizvodnje. To pa za vojsko ni bilo sprejemljivo – vojska, politika
je strelivo potrebovala »takoj!«. Omenimo, da je tovarna, vsem prizadevanjem navkljub, pričela z obratovanjem tik pred zaključkom I. svetovne vojne, po kateri so investitorji in lastniki bili »deležni« statusa poražene centralne vojaško politične koalicije.
141

Prodajalci so bili kmetje Friedrich, Lingelj, Jurše, Zajc, Zidarič, Kocek, p. d. Rauš. (SB, s.3.) Ruški župnik je v kroniko zapisal, da je nekaj zemlje dala tudi cerkev. Cena je bila ugodna, kmetje se niso obotavljali, domačega
pesnika Janka Glazerja (takrat še Glaserja) pa je tedaj ta prodaja tako »zmotila«, da je o teh kmetih napisal
sramotilno pesem, češ da so izdali svojo vas. V svoji nekoliko pretirani rodoljubnosti je literarno izrazil svoj srd
do »tujcev« in do ruških kmetov, »izvržencev« v pesmi »Rojakom« s podnaslovom Ki so tujcem prodali rodno
zemljo. (Glej Glazer, Janko, Pesmi, s. 199, in Alenka, Glazer, K branju Glazerjeve poezije, v isti knjigi s. 313.)
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Projekti za gradnjo, zlasti pa za strojno in elektro opremo so bili pripravljeni v
neki meri že prej142, saj so se peči in drugi glavni deli projektirali v istem projektantskem timu, ki je projektiral podobne, že delujoče tovarne.143 Zelo kmalu, že
6. januarja 1916 se prično količenja terena, kmalu se je začela še gradnja144, ki je
bila oddana podjetju Union Bau Gesellschaft z Dunaja. Osnovni projekt in maketo
(tudi za Burghausen) je izdelal arhitekt dr. Polifka tako, da je bila tovarna zgrajena
potresno varno. Za vodjo gradnje je bil postavljen ing. Hengerer, na terenu pa sta
gradnjo vodila dva inženirja, ki sta bila v Ruše prestavljena iz Jajca: ing. Mader
ter ing. Houdek. Robert Mader je bil kasnejši dolgoletni direktor tovarne – vse do
konca druge svetovne vojne, po kateri je storil samomor.145

Na dravskem obrežju, na zgornji terasi, je pričela rasti ruška tovarna dušika,
ki je kasneje »narekovala« tempo razvoja okoliških krajev. (Foto: PAM)
142
143
144

145

To razkriva projektna dokumentacija, najdena po stečaju TDR in predana Občini Ruše. Navajali smo to
že v zborniku Knji(ga)žnica, Ruše 2013.
Karl Platzer, glavni projektant, prejšnji direktor Toella in nato Hafslunda, inž. Reisher, strojni del projektov, inž.
Faehnrich, elektro oprema; naštevamo jih, ker se nekateri še kasneje pojavljajo kot ključni ljudje tovarne.
Ing. Slavko Majcen, prvi povojni direktor tovarne v svojem rokopisnem Poročilu o TDR leta 2005 piše,
da se je gradnja pričela 1.8.1916. (tipkopis str.5), ing. Leo Knez v svoji tipkopisni Kratki zgodovini nastanka in razvoja Tvornice dušika Ruše od ustanovitve do leta 1941 na strani 4 piše, da so »z izkopom
prvih temeljev začeli že leta 1915«, ing. Ludvik Šolar pa v tipkopisu Spomini na razvoj Tovarne dušika
Ruše spet nekoliko drugače, da se je gradnja pričela 6.6.1916.
Ing. Robert Mader je bil edini vodilni človek tuje, nemške nacionalne pripadnosti v TDR, ki po osvoboditvi ni takoj zapustil nove države in je bil zaprt v kletnih prostorih ruške občine, kaplanije(?), nato pa
v mariborskih zaporih, kjer je storil samomor. Njegov grob na mariborskem pokopališču na Pobrežju
je bil opuščen šele pred nekaj leti. O korektnosti njegovega življenja, tudi med vojno, o njegovem dobrem osebnem značaju pričajo še živeči ljudje (Anica Seršen, Danica Aigner …), ki so ga poznali, pa
tudi dokumentacija, dopisi, odobritve dotacij raznim društvom ter posameznikom, ki so zašli v težko
rešljive življenjske situacije …, ki jih hrani PAM, to potrjuje.
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Gradnja v vojnih razmerah je bila zahtevna in je terjala mnogo državne pomoči.
Primanjkovalo je namreč gradbenega materiala, tudi cementa, zlasti pa bakra, železa in jekla. Slednjega, potrebnega na primer za gradnjo zelo zahtevne, po Bokszczaninovih ocenah prezahtevno projektirane strehe nad kanalskimi pečmi za cianamid (kar je bilo delo
»svetovno-znanega strokovnjaka iz prvih časov železo-betona, profesorja Empergerja«),146
je primanjkovalo povsod. Ruška tovarna se je zato gradila z »močnim betonom« in malo
železa, pri gradnji in montaži opreme pa so bile angažirane mnoge znane tvrdke. S.
Bokszczanin našteva: Wahlberg Dunaj, Burckhardt Basel, AEG in Siemens Dunaj, Škoda
Plzen, Linde Hoellriegelskreuth, Hafslund, Toell, Elektrobosna … Da je bila tovarna res
trdno grajena, so se lahko prepričali vsi, ki so se lotili njene rekonstrukcije in na koncu
»razgraditve«. Vodstvena, visoko strokovna, projektantska, konstrukcijska, montažerska
itd. dela so vodili v glavnem (z današnjega stališča) tuji strokovnjaki, mojstri. Realizacija
projekta se je v odvisnosti od potreb in možnosti med vojno tudi spreminjala. Tako so
bili načrti za nameravano proizvodnjo kalcijevega cianamida kot osnovo za izdelavo
amonijaka in cementa iz odpadne brozge opuščeni, čeprav so bili pripravljeni projekti in
nameščen inženir z ekipo mojstrov, saj so Nemci razvojno prehiteli avstro ogrsko stroko
in pričeli proizvajati amonijak z bistveno nižjimi stroški po Haber-Boschovem postopku. Avstrijske firme so še zmeraj (za)ostajale z dražjo metodo Frank-Caro. Tovarna je
reagirala tako, da se je cianamid iz Ruš prevažal v tovarno Blumau v Woellersdorf pri
Wiener-Neustadtu (glej S. Majcen) in se je tam v avtoklavih proizvajal amonijak.
Druga, nekvalificirana, pomožna, težaška dela so opravljali zato, »ker se je vršila
gradnja oficielno po nalogu in v interesu vojnega ministrstva na Dunaju«147 predvsem
»takozvani ‚komandirani‘ stanovalci Ruš in Selnice ter italijanski in deloma ruski ujetniki«148. Ker je bil inženir Bokszczanin med vojno neposredno na gradbišču, lahko
štejemo njegove navedbe za verodostojne, čeprav si je zelo težko predstavljati »logistiko« tega velikega podviga, gradnje, organizacije dela, nastanitve, prehranjevanja,
higiene … množice ljudi, ki so govorili različne materine jezike, tuje pa verjetno bolj
redki. Josip Teržan je v tipkopisnem članku z naslovom Petdeset let TDR na strani 4
zabeležil, da so »vojni ujetniki morali delati v izredno slabih pogojih, ob bedni hrani
in stanovanju, oboje globoko pod normo za vojne ujetnike«. Ob vseh težavah pri gradnji in deloma spremenjenih načrtih se je proizvodnja 1.8.1918 v TDR le pričela. V
pogon sta bili dani obe karbidni peči. Teržan je zapisal: »Prvi izliv karbida 1. avgusta 1918. Z obratovanjem karbidne peči so zavlekli do avgusta, dasi je bila karbidna
peč dograjena sočasno z montažo prvih dveh generatorjev v elektrarni Fala. Težave so
nastopile pri nabavi in dovozu surovin. Železniški promet je bil vso pomlad pretežno
zavzet s prevozom vojaških transportov.« (Tipkopis, stran 6.) Slovenski delavci niso
bili angažirani pri tem začetku. »Posadka peči je sestojala iz Italijanov iz province
Bergamo – odlično moštvo. Mojstri so bili iz Hafslunda, Jajca in Deutsch-Matreia«,

146
147
148

SB, Kratka zgodovina TDR, s. 4.
Ibidem.
Prav tam, s. 4.
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je zapisal Bokszczanin.149 Nekoliko drugače je v svojem prispevku Kratka zgodovina
nastanka in razvoja TDR na strani 5 poročal Leo Knez, ki pravi »… že leta 1917 je pritekel iz karbidne peči … prvi curek karbida.« Ni pojasnjeno, zakaj razlika v navedbah,
verjetno pa gre za to, da je imel inženir Knez v mislih kakšno poizkusno obratovanje.
Bokszczanin nadaljuje: »Kratko zatem150 sta bili po dr. Ehrlichu in dr. Tetmajerju iz
Belišča, ki sta prakticirala v tovarnah Lonza A.G., Gampel in Visp, zakurjeni dve cianamidni peči.«151 Po obeh »zagonih« bi lahko nekoliko emfatično rekli: »Nova doba
v Rušah se je pričela!«. Res da z veliko zagonskimi težavami, ki jih Bokszczanin podrobno opisuje; a tudi zmeraj znova z uspešnim reševanjem problemov, na katere so
zaposleni naleteli. Pri tem se je lastni kader po besedah glavnega inženirja izkazal za
iznajdljiv, sposoben inovativnih rešitev. Bokszczanin ni skoparil s pohvalami svojih
iznajdljivih, sposobnih podrejenih delavcev!
Po prvi svetovni vojni, po razpadu Avstro Ogrske in v novi državi SHS so se nekatere
razmere dramatično spremenile, pa naj gre za državne meje, oblastni režim, gospodarski sistem ali na primer lastništvo podjetij. Ruška tovarna se je pri sodišču registrirala
kot Tvornica za dušik, Ruše, d.d. Bokszczanin piše: »V novi državi … direkcija na
Dunaju ni mogla več opravljati svojega posla. Ostala pa je kot svetovalni – praktično edini rešujoči – organ z generalnim direktorjem … Heinrichom Rosenbaumom in
tehničnim centralnim direktorjem inž. Karlom Platzerjem. V Rušah je bil postavljen
za tehničnega direktorja inž. Robert Mader, za vice direktorja dr. Viktor Ehrlich, po
njegovem odhodu leta 1925 pa inž. Stanislav Bokszczanin. Kot komercialni direktor
in zvezni organ z vlastjo v Beogradu je bil nastavljen Anton Krejči …«152
TDR je bila dobro vodena, poslovala je uspešno, povečevala obseg ponudbe, uvajala
nove proizvodne programe in prodajne produkte. Kalcijev karbid je TDR uspešno proizvajala/prodajala od samega začetka. Naslednji proizvod so bila gnojila, apneni dušik,
cianamid – kot tehnični plin se je v ponudbi pojavil dušik. Namera o proizvodnji amonijaka in cementa je bila izvedena do faze priprave projektne, gradbene dokumentacije.
Celo inženir in ekipa mojstrov za proizvodnjo amonijaka so bili, kot je bilo povedano,
že pripravljeni, a je bila namera zaradi predragega postopka opuščena. Po vojni pa se
je paleta proizvodov širila.153 Razlogi so bili različni, a nesporno je na prvem mestu
politični razlog: stara centralna zveza z AO vred je izgubila vojno. Obetal se je dolgotrajnejši svetovni mir. Potreb po razstrelivu, orožju je bilo manj, predvsem pa Avstrija
in Nemčija nista imeli ne denarja in ne »mednarodnega soglasja«, da bi razvijali svoje
oborožene sile. Nastopil je čas obnove med vojno uničenega evropskega okolja.
149
150
151
152
153

SB, ibidem, s. 6.
2.11.1918 (op. p.)
Prav tam, s. 6.
Prav tam, s. 7.
Najprej so pričeli izkoriščati plina dušik in kisik, ki sta bila stranska proizvoda, nato pa so v zagati zaradi
zastoja prodaje glavnih produktov že sredi dvajsetih let pričeli z uspešnimi poizkusi proizvodnje ferosilicija, ferokroma, korunda … Prvi produkti TDR, karbid in cianamid so bili (mnogo kasneje) opuščeni,
tudi ferokrom in ferosilicij, proizvodnja nekaterih drugih ferolegur, tehničnih plinov in abrazivov pa se
je ob pomembnih posodobitvah ohranila do danes.
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SPREMEMBA REGISTRACIJE TVRDKE

C

entralne sile se niso zlomile čez noč in nepričakovano. Že lep čas pred koncem vojne je vse kazalo na to, da je vojna izgubljena in da bodo sankcije drastične. Kapital se je pričel pripravljati na to, kako reševati slabe izglede in v
primeru TDR je poiskal rešitev v spremembi registracije firme. O tem je v svojem
članku Petdeset let TDR pisal inženir Teržan.

»V letu 1918 se vojni dogodki na frontah niso razvijali v korist avstro-ogrske
monarhije. Vojna sreča se je nagnila na stran zavezniških sil … Zmagovalci so
predvidevali gospodarske sankcije in razkosanje monarhije … Kapital se je začel
pravočasno izmikati … Že 27. junija 1918 so delničarji družbe Oesterreichische
Stickstoff – Werke A.G., Wien sklicali izredno skupščino in pripravili vse formalnosti za spremembo registracije tvrdke … Na seji 21. januarja 1919 je izdelal
upravni svet družbe v smislu sklepa izredne skupščine delničarjev spremembo imena in sedež družbe. V register so vpisali tvrdko Stickstoff – Werke A.G. Maria Rast
ter slovenski naziv Tvornica za dušik d.d. Ruše, s sedežem v Rušah … Dunajsko
finančno ministrstvo je vpisalo pred zlomom monarhije dva in pol milijona kron
delničarskega kapitala. Deset tisoč delnic ruške tovarne so si razdelili štirje delničarji konzorcija … v proporcu:
•
•
•
•
•
•

33 % Elektrobosna Jajce
33 % Dynamit – Nobel Bratislava
20 % Niederoesterreichische Kreditanstalt – Wien
11 % Halske – Nuerenberg
4 % delnic so razdelili med posamezne vplivne osebe zunaj konzorcija
2 % delnic neznanim delničarjem.«154

Tako je torej teklo lastninjenje ob spreminjanju tvrdke. Kljub povojni »napol
nacionalizaciji« v škodo slovenskih interesov – iz razlogov, ki smo jih že omenjali – tudi v primeru HE Fala in drugih družb. Tuj kapital je obdržal »vse niti« v
svojih rokah in marionetni scenarij »naših« delničarjev, svetnikov, direktorjev, ki
so ga napisali tujci, se je kot vrtiljak nemoteno vrtel naprej. Vse dotlej, ko je bil
novi sedež resnično vpisan v register in sprejet statut družbe. Ne eno ne drugo ni
spremenilo vloge, pomena, vpliva slovenskega kapitala – in ne vodstvenih, odločevalskih pozicij.

PRAVILA TDR IZ LETA 1924
Tvornica za dušik Ruše, d.d.: »Delniška družba je ustanovljena na podlagi
dovoljenja, ki je bilo izdano Nižjeavstrijski Eskomptni družbi, Dunaj, Splošni
Depozitni banki, Dunaj, Bosanski Elektriški delniški družbi, Jajce, Delniški družbi
154

Josip Teržan, s. 7.
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Dynamit Nobel, Dunaj in Praški Železoindustrijski družbi, Dunaj.« Tako je zapisano v paragrafu ena »pravil/statuta« družbe155 iz leta 1924 (v nemščini in v slovenskem jeziku), ko se je sedež družbe na osnovi odločitev o spremembi sedeža,
ki so bile sprejete že proti koncu prve svetovne vojne, v resnici prenesel v novo
državo.156 (Glej Zapisnik 2. redne generalne skupščine 1919: sklep o spremembi
firme v Tvornico za dušik … in prenosu sedeža … Podpisan pod zapisnik je bil
predsednik skupščine Wilhelm Kestranek, ravnatelj iz Dunaja).157
V paragrafu dva sledi določba o namenu poslovanja: »Namen družbe je pridobivati, predelovati in vnovčevati poljedelska gnojila in druge kemične produkte
kakor tudi vse izdelke, ki se iz teh ali v zvezi z njimi pridobivajo, nadalje trgovati
s poljedelskimi gnojili in kemičnimi produkti ali kemičnim blagom vsake vrste.«158
V pravilih se naštevajo še druge dejavnosti, katerih izvajanje je družbi dovoljeno:
zlasti izraba vodnih sil, gradnja naprav za le-to izrabo ter udeležba pri rudarstvenih
pravicah … Pridobivanje karbida ni izrečno omenjeno, čeprav je bila ta proizvodnja
predpogoj za pridobivanje dušikovih gnojil, apnenega dušika. Omenjena nista niti
pridobivanje tehničnih plinov in ne morebitna proizvodnja kakšnih drugih metalurških izdelkov, ki jih je tovarna kasneje masovno proizvajala. Izrazito pa je poudarjena mednarodna usmerjenost. Izrecno je v drugem paragrafu zapisano: »Družba
je tudi upravičena, udeleževati se pri tujih podjetjih enake ali sorodne stroke, bodisi
z nakupom delnic bodisi na drug način, ter ustanavljati podružnice v vseh krajih tu
in v inozemstvu«.159 Pripomniti velja, da je ta mednarodna usmerjenost, naravnanost
na svetovni, ne le evropski trg, tako rekoč samoumevna. Že prej je bila družba vpeta
v svetovni trg tako glede nabave surovin kot prodaje svojih izdelkov, prav tako pa
ji je tako naravnanost dajal vodstveni kader, ki je sodeloval širom po svetu na različnih strokovnih, znanstvenih dogodkih, črpal znanje in ga bogatil, ne oziraje se
na »provenienco«. Na nov, domači, po prvi vojni že jugoslovanski trg, ni bilo moč
prav veliko računati: inženirski kader na primer je bil izredno redek – izobražen
je bil na tujih univerzah in z izkušnjo srednjeevropskega življenja. Podobno je bilo
s strokovnim, »mojstrskim« osebjem in višjimi uradniki, uslužbenci. Po znanje je
bilo torej treba »na tuje«. Po nekatere surovine, zlasti pa tehnologije, opremo, stroje, naprave prav tako. Tam, preko domačih meja pa je bila tudi glavnina prodajnega
trga, saj sta takratno jugoslovansko (in slovensko) kmetijstvo nasploh in poljedelstvo
posebej bila na sila skromni razvojni stopnji. O kakšni moderni ekonomiji, uporabi
umetnih gnojil, sodobne strojne opreme, uporabi znanstvenih spoznanj itd. takrat
na slovenskih tleh ni bilo mogoče govoriti. Se je pa perspektivno odpiral tudi nov,
velik potencialni trg, zlasti v vzhodnih predelih nove države.
155
156
157
158
159

Pravila tvornice za dušik d.d., Ruše, Ljubljana 1924 (SI_PAM, fond Okrožno sodišče Maribor, 9 HRB 15,
AŠ 1053.)
SI_PAM, fond Okrožno sodišče v Mariboru, 9 HRB 15.
Prav tam.
Ibidem.
Ibidem.
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V paragrafu štiri preberemo: »Tvrdka družbe, ki se je prvotno glasila ‚Avstrijska
tvornica za dušik d.d.‘, se glasi odslej slovensko: Tvornica za dušik d.d. Ruše …«160
Sledi še naštevanje imen (firm) v drugih jezikih: hrvaškem, srbskem, nemškem,
češkem, poljskem, madžarskem, francoskem in angleškem. Ne oziraje se na to izpostavljenost slovenskega in obeh drugih državnih jezikov takratne Jugoslavije je
bilo vse drugo v družbi še povsem »nemško/avstrijsko«, pa naj gre za vodstveni in
inženirski kader, tehnično in siceršnjo kulturo, lastništvo ali upravljanje podjetja.
Le Anton Krejči, komercialni direktor je bil ob sekvestratorju Hinku Pogačniku
takoj po koncu vojne Slovenec. Inženir Leo Knez, kasneje eden ključnih strokovnjakov tovarne, je v svojem tipkopisu takratne razmere opisal tako: »Kapital in
vodstvo Tvornice dušika v Rušah je ostalo tudi po 1. svetovni vojni v nemških
oz. avstrijskih rokah. Tovarna je bila spočetka sekvestrirana pod upraviteljstvom
ruškega industrialca Hinka Pogačnika, bolj formalna nacionalizacija pa je bila
izvršena tako, da so bili v upravni odbor, ki je imel svoj sedež pri Kreditnem zavodu v Ljubljani, kooptirani nekateri Jugoslovani161. Strokovno vodstvo je ostalo
še nadalje v nemških rokah, le komercijalo so poverili novemu komercijalnemu
direktorju Slovencu Antonu Krejčiju, ki je pa vse direktive dobival od dunajske
centrale.«162 Podobno je zapisal Stanislav Bokszczanin: »Kot komercialni direktor in zvezni organ z vlastjo v Beogradu je bil nastavljen Anton Krejči, poznejši
poslanec skupščine«.163
Dodajmo, da so pravila določala, da mora vsak član za dobo svoje funkcije založiti določeno količino delnic in da je zanje veljala konkurenčna klavzula.

160
161

162
163

Ibidem.
Kreditni zavod Ljubljana je v podjetju zastopal Anton Krejči. Domnevamo lahko, da je za avstro ogrskega majorja to izposlovala družinska naveza – oče je bil bogat trgovec, brat, dr. Viljem Krejči zelo
ugleden advokat iz Wolfove v Ljubljani …
Leo Knez, Kratka zgodovina nastanka in razvoja Tvornice dušika Ruše od ustanovitve do leta 1941,
neobjavljeni tipkopis, s. 5.
Stanislav Bokszczanin, Kratka zgodovina Tovarne dušika Ruše, neobjavljeni tipkopis, s. 7.
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INVESTITORJI – LASTNIKI – FINANCIRANJE

Ž

e predhodni prikaz razvojne poti TDR nas prepriča o tem, da gre v resnici za
mednarodno pomembno družbo. TDR je bila pravi »svet v malem«. O tem
govorijo lastniška (delničarska) mreža, zapleten sistem financerjev ter investitorjev, pa tudi pomembnost, izkušenost projektantov, inženiring ekip, obratnih
vodstev, upravnih svetnikov, nadzornikov, znanstvenikov, raziskovalcev, ne nazadnje mojstrskih ekip in izurjenih delavcev ob pečeh … Ta značilnost »ruškega
Babilona«, če pogojno tako imenujemo fabriko, ki je bila pravi »svet v malem«,
je tipična tako v diahronem (razvojnem, časovnem) kot v sinhronem (strukturnem, prostorskem, organizacijskem) smislu. Vsa ta zapletenost zelo zamegljuje
preglednost v celostnem poslovanju in niti neposredni udeleženci prvega razvojnega obdobja niso o tem zapisali povsem identičnih poročil ter pojasnil poslovnih
razmerij.164 V nadaljevanju teksta se bo ta mreža, prepletenost še stopnjevala, a le
tako lahko predstavimo kompliciran sistem, »svet v malem«, kakršen se je z leti
razvijal. Danes, v sodobnem »tajkunskem« svetu bi bilo to moč imenovati tudi
»poslovna hobotnica«.
Elektrobosna, Donau Chemie, kasneje IG Farbenindustrie so bili pravzaprav
industrijski velikani, povezani (v različnih časovnih obdobjih) v vertikali. Slavko
Majcen navaja nekaj ključnih podjetij, asociacij, ki so bila v letih med vojnama
ves čas močno povezana s TDR.
Najprej Donau Chemie,165 ki je bila močan podjetniški konzorcij in katere direkcija je bila pravzaprav glavnini odločevalec o vsem, kar je bilo pomembnega za
poslovanje TDR. Dnevne povezave, kontakti in navodila so prihajali v TDR s strani
Platzerja in Rosenbauma, torej z vrha centralne direkcije. Zmeraj in samo v nemščini. Našteva še druga s TDR močno povezana podjetja. Dobesedno piše, da je treba
vedeti, »da je TDR bila od leta 1920 do 1940 povezana v raznih oblikah s sledečimi podjetji in ustanovami166: »Bosansko društvo za elektrino Jajce, Tovarno laka i
boja (Zagreb-Mostar), Kreditanstalt Wien, Kreditni zavod Ljubljana, Karbidwerk
Deutsch Matrei s Tirolske, Elektrokemijsko tovarno Lanbeck s Tirolske in Tovarno
klora Brueckl. Opozori tudi na to, da so bili slovenski delniški deleži večinski
164

165

166

Inženir Knez piše, da je »vsa gradbena dela nadzirala avstrijska vojaška komanda, ki se je pobrigala
tudi za delovno silo, samo vodstvo podjetja pa so poverili novoustanovljeni firmi ‘Stickstoffwerke A.G.
Maria Rast’, ki je prevzela pod svoje okrilje tudi že obstoječo ‘Bosnische Elektrizitaetsgesellschaft’, ki je
upravljala karbidno tovarno v Jajcu«. (s. 4) Slavko Majcen o tej »Stickstoffwerke« zapiše: »Ta delniška
družba je dobila svoj sedež v kemijskem koncernu ‘Donauchemie’ … Wien, Heumarkt 10. TDR delniška
družba je imela nadzorni svet, ki je poveril nadzor poslovanja TDR centralni direkciji kemijskega koncerna ‘Donauchemie’ na Dunaju … Leta 1924 se je sedež delniške družbe TDR prenesel iz kemijskega
koncerna DC na Dunaju v Ruše«. (s. 6)
S. Majcen v svojem Poročilu o TDR piše, da so bili člani koncerna Donauchemie razen Tovarne dušika
Ruše tudi Bosansko društvo za elektrinu, zagrebška Tovarna laka i boja, tirolska Karbidwerk Deutsch
Matrei in Elektrokemijsk tovarna, tovarna Landeck ter koroška Tovarna klora Brueckl. (s. 6)
Ibidem s. 3.
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(51 %)167, dokler niso Nemci ob okupaciji prevzeli tega večinskega dela delnic
Kreditnega zavoda Ljubljana, ki ga je predstavljal Anton Krejči.
Generalna direkcija s sedežem na Dunaju, Univerzitaetstrasse 11 (generalni ravgnatelj je bil do smrti 1928 Heinrich Rosenbaum, takrat generalni direktor
Elektrobosne Jajce, prej družbe Halske; na mestu gen. direktorja (ravnatelja) direkcije ga je nasledil do konca leta 1939 Erwin Philippe; tehnični direktor v generalni direkciji je bil ing. Karl Platzer, generalni direktor tovarne karbida Deutsch
Matrei; poslovodeči član upravnega sveta pa je bil še dr. Sandor Spitzer, odvetnik
z Dunaja. Generalna direkcija (Donau Chemie) je bila mogočen sistem lastniških,
upravljavskih, nadzorstvenih povezav. Donau Chemie je še zmeraj aktivni, seveda
že v veliki meri spremenjeni poslovni subjekt v lasti Alaina de Krasnnyja, ki se je
šele pred dobrim letom umaknil iz operativnega vodstva.

Donau Chemie je bila koncernska povezava, ki je preko Centralne direkcije na Dunaju,
v kateri sta bila vodilna Rosenbaum in Platzer, v celoti obvladovala poslovanje TDR.
Posluje še danes, v bistveno manjšem obsegu. Na posnetku obrati tovarne
(Tulln v Avstriji). (Foto: Google)

»Za časa nemške okupacije od 6.4.1941 do 9.5.1945 je bila TDR poslovno vezana na takrat največji kemijski koncern na svetu, t. j. IG Farbenindustrie«, dodaja Majcen.168 »Ta koncern je bil večinoma prisilno združen za časa nacizma …
Poslovanje TDR je bilo za časa druge svetovne vojne pod nadzorom IGF, ker je
dotakratna generalna direkcija TDR – kemijski koncern ‚Donauchemie Wien‘ prišla
po priključitvi Avstrije Nemčiji 13.3.1938 pod vodstvo koncerna IGF, ki je TDR
priskrbela status vojno važnega podjetja. TDR je za časa druge svetovne vojne bila
167

168

Ob tej navedbi je potrebno ponovno spomniti, kako so se formalno spreminjale relacije v jugoslovanskih družbah po prvi svetovni vojni (po »nacionalizaciji«), ko so postajali delničarji »naši« gospodarski
subjekti in so bili po sili oblasti nameščeni v vodstva tudi mnogi marionetni direktorji, upravni svetniki
itd. V teh družbah so najpogosteje še naprej vedrili in oblačili tujci, firme, ki so zvenele »slovensko«, pa
so imele v svojem delničarskem portfelju večinoma tuj kapital. Natančnejša lastniška razmerja bi bilo
moč predstaviti samo z analizo lastniške strukture teh družb, kar še posebej velja za finančne, bančne
asociacije. Do ustanovitve države SHS pa so tako in tako bile to »naše«, avstro ogrske družbe z nemškim/avstrijskim kapitalom.
Majcen, ibidem s. 4.
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preko Donau Chemie Wien posredna članica tega velekoncerna … TDR je v tem
velekemijskem koncernu dobila sličen status, kot so ga imela nemška velekemijska
podjetja, ki so proizvajala v prvi in drugi svetovni vojni kalcijev karbid in kalcijev cianamid … To so bila … ugledna kemijska podjetja Leuna, BASF, Trostberg,
Knappsack in Oppau.« Ker je IGF »poveril nadzor nad poslovanja TDR centralni
direkciji kemijskega koncerna ‚Donauchemie‘ na Dunaju«169, se v personalnem smislu za vodstvo TDR ni nič spremenilo: Karl Platzer je »oblačil in vedril« še naprej.
Inženir Slavko Majcen, ki mu je bila TDR »življenjska preokupacija«, v letu
2004 zabeleži še svoja razmišljanja o IGF. Tako je zapisal: »IG Farbenindustrie
obstaja še danes … kot delniška družba v likvidaciji. Za časa hitlerizma v Nemčiji
je ta kemijski velekoncern zakulisno soodločal o vojaških posegih hitlerizma in je
izkoriščal deset tisoče zapornikov za vojno proizvodnjo. IGF je bila za časa hitlerizma večja od velekemijskega koncerna Du-Pont v ZDA … Za časa hitlerizma je
bila IGF udeležena pri načrtovanju invazije na Poljsko in Češko. IG Farbenindustrie
je vodila zunanje lagerje v bližini koncentracijskih taborišč Auschwitz in Birkenau.
IGF podjetje Degusch (proizvodnja sredstev za borbo proti poljedelskim škodljivcem) je dobavljala koncentracijskim taboriščem za ubijanje za delo nesposobnih
taboriščnikov zelo strupen plin ‚Ziklon B‘«. (Majcen, s. 31.) Po vojni so IGF zavezniki prevzeli in začeli leta 1952 postopek likvidacije, ki je bil končan šele leta
2012. Nasledniki IGF so še danes delujoča, velika in pomembna kemična podjetja
Agfa, BASF, Bayer, Hoechst/Sanofi. Kakšen industrijski, kemijski, farmacevtski
in znanstveno raziskovalni, a demonični velikan je bila družba IGF, pove podatek,
da so iz njenih vrst izhajali tako Nobelovi nagrajenci kot za vojne zločine obtoženi
in obsojeni zlikavci.
V takšnih konstelacijah se je bolj ali manj neprostovoljno znašla tudi ruška tovarna, ustanovljena najprej kot avstrijsko podjetje za proizvodnjo dušika. Bila je
»konzorcialni otrok«. Konzorcij Oesterreichische Stickstoffwerke Wien, ki so ga
sestavljali Elektrobosna Jajce, Dynamit Nobel Bratislava, Niederoesterreichische
Kreditanstalt Wien, Consortium fuer Elektrochemie Muenchen in podjetje Halske
Nuernberg, je bil ustanovljen decembra 1915. Kasneje se ob različnih statusnih,
lastniških spremembah navajajo dodatni, drugi ustanovitelji, delničarji, spreminjajo se firme in sedež družbe.
Sklep o ustanovitvi delniške družbe (Stickstoffwerkwe AG Maria Rast) za
proizvodnjo karbida je bil sprejet na občnem zboru na Dunaju 27.11.1916, dovoljenje za ustanovitev je z odlokom dalo Ministrstvo za notranje zadeve (6.11.1916).
Stickstoffwerke AG Maria Rast se leta 1922 zopet nekoliko spremeni, prenos sedeža z Dunaja v Ruše pa je z odlokom dovolilo Ministrstvo trgovine in industrije
169

Ibidem, s. 6. Slavko Majcen, ki se je vse do svoje smrti posvečal »problemom TDR in nato Metalurgije
d.d.«, je leta 2005 sklenil svoje misli o Donau Chemie tako: »Kemijski koncern Donau Chemie ima še
vedno svoj sedež na Dunaju … Generalni direktor dipl. ing. Alain F. de Krassny … Donau Chemie ima
danes sledeče vodilo: Bodočnost potrebuje inovacije ob tradiciji. Kdor želi uresničiti sanje, mora imeti
hrabrost za spremembo.« (s. 30)
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1.8.1924. Nemška firma se posloveni. Sklep o tem je bil na občnem zboru sprejet že
leta 1919, saj sta z nastankom novih držav bila proizvodnja in sedež podjetja v različnih državah. Zaradi pravnih razlogov, pozno sklenjenega sporazuma med Avstrijo
in Jugoslavijo, pa je bil sklep realiziran šele pet let kasneje. Vpis v jugoslovanski
sodni register je bil opravljen 9.10.1924. Leta 1940 se firma spremeni v Tvornico
za dušik d.d. Ruše, leta 1942 v Stickstoffwerke A.G. Ruše. Leta 1945 (25.8.) je bil
razrešen upravni odbor, firma je bila brisana iz registra, 11.9. pa se je vpisala v sodni register Tvornica za dušik d.d., Ruše. Direktor je postal inženir Slavko Majcen,
»delegat Ministrstva za industrijo in rudarstvo Narodne Vlade Slovenije«.170
Kronika slovenskih mest pa o tem piše sledeče: »Avstrijski vojni minister je
leta 1916 pozval industrijo, naj zgradi na območju južnoalpskih vodnih sil veliko
tovarno za karbid in dušik. V jeseni 1916 so se zbrali na Dunaju zastopniki industrij: ‚Bosansko d.d. za elektrino v Jajcu‘, ‚Aussiger chemische A.G. Prager Eisen‘,
Dinamit Nobel‘ in dveh dunajskih bančnih zavodov. Od oktobra 1916 do aprila
1917 so na Dunaju izdelovali načrte.«171
Financiranje: Gradnja se je financirala preko »bankovne zveze …
Niederoesterreichische Kreditanstalt, Wien, katere glavni delničar je bila ‚Prager
Eisenindustrie‘ z direktorjema Kestranekom in Stranskym«, je zapisal Stanislav
Bokszczanin.172 V SHS je »spremljal« tovarno Ljubljanski kreditni zavod pod vodenjem A. Tostija.
Za celovitejšo predstavo o finančni »hobotnici«, ki je obvladovala TDR, navajamo po abecednem redu najpomembnejše finančne, bančne in druge poslovne
institucije z velikim vplivom na poslovanje TDR.173 Omenjene bodo še nekatere
vodilne osebnosti teh družb ali njihovi zastopniki na zasedanjih skupščine lastnikov. Med njimi je bilo tudi kar nekaj takšnih, ki so bili člani upravnih svetov in
upravnih odborov. Finančne institucije so imele v rokah največ delnic in so seveda
imele svoje predstavnike v upravnem svetu ter prevladujoč vpliv:
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Depositenbank, Wien (dr. Erich Mayer-Malenau).
Deutsche Laenderbank, Berlin/Wien.
Jadransko-Podunavska banka, Podružnica Ljubljana (Svetislav Jovanovitsch).
Kmetijska posojilnica, Ljubljana (ravnatelj dr. Janko Kersnik).
Kredit Anstalt, Wien.
Kreditni zavod za trgovino in industrijo, Ljubljana (Avgust Tosti).
Ljubljanska kreditna banka (Richard Schwinger, ravnatelj).

170

PAM, Okrožno sodišče Maribor, 9 HRB 15, AŠ 1053.
Kemična industrija v Mariboru, Tvornica za dušik d.d., Ruše, Kronika slovenskih mest 1935, št. 4, s. 82.
S. Bokszczanin, Kratka zgodovina …, s. 4.
V različnih arhivskih virih in v literaturi so firme navedene v različnih jezikih – predvsem v nemškem,
slovenskem in srbsko hrvatskem … Posledično se to pojavlja tudi v našem navajanju. Pomembno je
opozoriti tudi na to, da se različne institucije pojavljajo v različnih časovnih obdobjih, ne zmeraj vse
hkrati.

171
172
173
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• Niederoesterreichische Escompt Gesellschaft, Wien (dr. Berthold Sprung).
Ravnatelj je bil Maxime Krassny Krassien.
• Proštediona (po povojnem zapisniku o vojnih dobičkih – pred drugo vojno se
Proštediona v pregledanih dokumentih omenja prvič leta 1941).
• Zadružna gospodarska banka, Ljubljana (ravnatelj dr. Ivan Slokar).
Pomembni odločevalci so bile tudi druge asociacije, različne povezave poslovnih subjektov, ki so imele svoje predstavnike v upravnem svetu/upravnem odboru:
• Stickstoff – Syndikat G.m.b.H., Berlin (predsednik dr. Heinrich Oster, upravni
svetnik IGF A.G., Berlin).
• Zveza industrijcev v Ljubljani (predsednik Praprotnik Avgust).
• Zveza slovenskih zadrug (dr. Fran Windischer, tajnik Trgovske zbornice
Ljubljana).
Pomembna podjetja (»realni sektor«) in njihovi predstavniki pri odločanju,
vodenju, upravljanju TDR:
• Bosnische Elektrizitaetsgesellschaft A.G. (direktor Heinrich Rosenbaum).
• Dynamit Nobel A.G., Wien (generalni direktor Erwin Philipp) (dr. Gatineau
Heinrich, ravnatelj v Bratislavi; dr. Karl Meyer, ravnatelj v Pressburgu/
Troisdorf.)
• Prager Eisenindustrie, (ravnatelja Felix Stransky in Wilhelm Kestranek).
Absolutno dominantni sta bili krovni Donau Chemie in v času druge svetovne
vojne IG Farbenindustrie.
Zelo pomembni so bili tudi posamični vlagatelji, ravnatelji, upravni svetniki, odborniki, prokuristi – zaradi svojih družbenih, poslovnih vlog, vpliva …
Dr. Ernst Hackhofer, direktor, Deutsch Matrei, prof., Wien; dr. Hugo Koller,
industrialec, Wien; dr. Sandor Spitzer, odvetnik, Wien; dr. Josip Bohinjec; Kubic
Artur; dr. Žitko Stanislav, odvetnik, Ljubljana; Ivan Avsenek; dr. Josip Ažman, odvetnik, Ljubljana; Adalbert Niemczanowski, Ruše; dr. Heinrich Buetefisch, direktor Ammoniak Werke Marseburg, Leunawerke; dr. Hans Kuehne, upravni svetnik
IGF A.G. Leverkusen; dr. Otto Blanke, odvetnik, Maribor; Ludwig Hopfgartner,
direktor tovarne Deutsch Matrei, Wien, Pressburg; Andrej Šarabon, veletrgovec,
Ljubljana; Dragan J. Tomljanović, direktor, Beograd; Stefan Doboczky, Ruše;
dr. Žitko Stanislav, odvetnik v Ljubljani; Karl Meyer, direktor, Pressburg; dr.
Janko Berce; Richard Jug; Ivan Mohorič; Alfred Ansorge; Anton Kleibel; Moritz
Leitendorf; Paul Goldstein, generalni direktor.
Med prokuristi sta bila nekaj časa tudi dva Slovenca, Anton Krejči ter Fedor
Šlajmer. Drugi prokuristi so bili še Karl Platzer, Adalbert Niemczanowski, Ludwig
Hopfgartner … Že bežen pogled na imena oseb, ki so bile vplivne v TDR nam pokaže, da je bilo med njimi prav malo Slovencev in še manj tistih Slovencev, ki so
bili v resnici vplivni in ne zgolj slovenski predstavniki nemškega kapitala.
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Posamezne osebnosti so imele pomembno navzkrižno vlogo in vpliv tudi v zelo
uspešni družbi AGA – Ruše d.d., ki so jo ustanovili kot koncesionarji TDR (ravnatelja Anton Krejči in Robert Mader), Svenska Aktionbolaget Gasaccummulator,
Stockholm (ki jo je predstavljal dr. Krejči Viljem), in Kreditni zavod za trgovino
in industrijo v Ljubljani (ravnatelj Avgust Tosti). O tem več v poglavju o družbi
AGA Ruše, d.d., ki je bila lastniško, upravljavsko, poslovno neposredno povezana s TDR.
Naštevanje številnih imen, priimkov, funkcij, podjetij itd. ni zgolj pikolovsko
drobnjakarstvo. Tega naštevanja se je bilo potrebno lotiti, da bi ponazorili pomen
TDR, prepletenost razmerij, vlogo tujega kapitala in lastne države, pa tudi, da bi
predstavili skorajda nepojmljivi preobrat po končani drugi svetovni vojni in spremembe v »značaju podjetja«. Številni »nosilci razvoja« v Tovarni dušika v Rušah
in njihovi somišljeniki, zlasti tisti germanskega izvora, so bili obsojeni s strani
revolucionarnih sodišč na drastične kazni. Pa tudi vsem Slovencem usoda ni bila
najbolj naklonjena. Nekateri so bili, bolj ali manj hudo sankcionirani za svojo preteklo življenje in politično prepričanje, angažiranje.
Delničarji so bili institucionalni in individualni, osebni. Iz zapisnikov skupščin
je razvidno, da so odločali neposredno ali po svojih zastopnikih, v svojem imenu in
za svoj račun, ali pa v interesu družb, katere so zastopali. Ker so se zapisniki pisali
precej skopo, iz njih ni moč razbrati, o čem vse in kako je tekla beseda. Jasno pa
je, da se ni razpravljalo o razvojnih, vsebinskih, tehničnih, tehnoloških rešitvah.
O teh zadevah je odločala ali dajala soglasje k predlogom centralna direkcija. Na
skupščinah se ni diskutiralo o morebitnih spornih zadevah, ni bilo preglasovanj.
Odločalo se je tako rekoč zmeraj enoglasno – predloge sklepov, ki so jih posamezniki dajali na glasovanje, so udeleženci sprejemali »plebiscitarno«. To pomeni, da
so morala biti vsa usklajevanja opravljena poprej in da se je glavnina dela opravila
pred sklicem rednih delničarskih skupščin. Na njih pa se je odločalo predvsem o
poslovanju, delitvi dohodka in o personalnih sestavah organov družbe. Drugi zaposleni na vse to seveda niso imeli nikakršnega vpliva.
Kdo je odločal (glasoval) na zasedanjih, je razvidno iz seznamov delničarjev.
Nekaj jih bomo predstavili. Reprezentativni so tisti iz leta 1924, ko je bil sedež
družbe prenesen na slovenski teritorij, pa tisti iz časa tik pred prvo veliko svetovno krizo, in tisti iz časa vojnih prevratov, ko se je zgodila popolna dezavuacija
»slovenskih interesov«.
1924: Delničarji so bili po notarskem zapisu dr. Evgena Schenka dne 24.6.1924174
sledeči:
• Niederoesterreichische Escompte-Gesellschaft................18.500 delnic
• Dr. Fran Windischer..........................................................10.375
• August Tosti......................................................................10.350
174

SI_PAM, fond Okrožno sodišče Maribor, 9 HRB 15, AŠ 1053.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jadransko Podunavska banka, podružnica Lubljana..........9.225
Aktiengesellschaft Dynamit Nobel.....................................6.245
Bosnische Elektricitaetsgesellschaft A.G...........................4.875
Ljubljanska kreditna banka.................................................4.000
Allgemeine Depositenbank................................................3.032
Zveza slovenskih zadrug, Ljubljana...................................1.000
Alfred Ansorge.........................................................................75
Maxime Krassny Krassien.......................................................50
Kommerzienrat Heinrich Rosenbaum.....................................50
Dr. Hugo Koller.......................................................................50
Ewin Philipp............................................................................50
Wilhelm Kestranek..................................................................50
Generaldirektor Paul Goldstein...............................................50
Dr. Janko Kersnik....................................................................50
Ivan Mohorič...........................................................................50
Richard Schwinger..................................................................50
Dr. Ivan Slokar.........................................................................25
Moritz Leitersdorf....................................................................25
Dr. Berthold Sprung.................................................................25
Regierungsrat Anton Kleibel...................................................25
Dr. Berce Janko........................................................................25
Jug Richard..............................................................................25

1929: Prezenčni seznam delničarjev firme Tovarna za dušik d.d. Ruše v kriznem
valu na XII. rednem občnem zboru dne 16. maja 1929 v Mariboru175:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Karl Platzer.....................................................27.475 delnic
Avgust Tosti......................................................................22.853
Viktor Reich......................................................................20.050
Svetislav Jovanovič............................................................9.250
Dr. Ivan Slokar....................................................................2.000
Dr. Janko Kersnik...............................................................1.250
Anton Krejči..........................................................................100
Dr. Šandor Spitzer....................................................................50
Dr. Fran Windischer.................................................................50
Dr. Janko Berce........................................................................25

175

Ibidem.
~ 105 ~

TDR - vlozek2.indd 105

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

1941: Delničarji tik pred drugo svetovno vojno (razvidno iz zapisnika, sestavljenega 27. marca 1946, in iz prezenčne liste občnega zbora v MB)176:
nemški komadi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrobosna Syndikat, Jajce............................................25.500 kom.
Deutsche Laenderbank, Berlin/Dunaj..............................19.827
Na Hrvatskem.....................................................................8.325
Generalni direktor Platzer, Dunaj.......................................2.600
Razni...................................................................................1.232
Direktor Alexander Tiefenbach, Zagreb................................750
s Spodnje Štajerske................................................................425
Kredit Anstalt, Dunaj.............................................................395
v Češki...................................................................................250
Proštediona............................................................................207
v Slovaški................................................................................10
slovenski komadi:

•
•
•
•
•
•
•

Kreditni zavod, Ljubljana........................................25.500 kom.
Kreditni zavod – proste.......................................................5.294
Razne..................................................................................1.750
Zveza slovenskih zadrug....................................................1.000
Nepoznani...........................................................................6.610
Madžarska..............................................................................225
Švica......................................................................................100

1942 - po otvoritveni bilanci (Eroeffnungsbilanz) na dan 1.1.1942, določeni po upravnem odboru (Spodnja Štajerska je bila takrat pod oblastjo »Chef der
Zivilverwaltung in der Untersteiermarkt«.)177
Uprava družbe je predlagala sledečo lastniško strukturo:
• Deutsche Laenderbank A.G., Berlin (54,9 %) (v skupni vsoti je poprejšnjih
33,3 % slovenskih deležev)
• Bosnische Elektricitaet A.G., Jajce (34,6 %)
• Neznani delničarji (7,9 %)
• ing. Karl Platzer (2,6 %).
Lastniško strukturo so odsevali organi nadzora, upravljanja, vodenja TDR.
Poglejmo, kakšno sestavo so imeli v posamičnih obdobjih upravni sveti družbe.
1924 - na osnovi predloga sklepa se je v trgovski register družba vpisala
9.10.1924178 s sledečo sestavo upravnega sveta:
176
177
178

SI_PAM/0969, fond TDR, AŠ 34
PAM, Okrožno sodišče MB, 9 HRB, AŠ 1053
PAM, Okrožno sodišče MB, 9 HRB, AŠ 1053
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• Dr. Fran Windischer, predsednik upravnega sveta, tajnik Trgovske zbornice,
Ljubljana.
• Dr. Ivan Slokar, ravnatelj Zadružne gospodarske banke.
• Rihard Schwinger, ravnatelj Ljubljanske kreditne banke, Ljubljana.
• Dr. Janko Kersnik, ravnatelj in prokurist Kmetske posojilnice, Ljubljana.
• Avgust Tosti, ravnatelj Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo, Ljubljana.
• Svetislav Jovanovič, ravnatelj, Dunaj.
• Heinrich Rosenbaum, komerčni svetnik (Kommerzienrat) in generalni ravnatelj, šef Centralne direkcije (generalni ravnatelj), Wien, generalni direktor
Elektrobosne d.d., generalni direktor Halske Nuernberg.
• Erwin Philipp, generalni ravnatelj od 1929 do 1939 (po smrti H. Rosenbauma),
generalni ravnatelj Dynamit Nobel Bratislava.
• Dr. Hugo Koller, industrijalec, Dunaj
• Feliks Stransky, ravnatelj, Dunaj, ravnatelj Prager Eisenindustrie, glavnega delničarja dunajske Kreditanstalt, Dunaj.
• Maxime Krassny Krassien, ravnatelj Nižjeavstrijske eskomptne družbe
(Niederoesterreichische Eskomptbank, Dunaj.
• Viljem Kestranek, član upravnega sveta, tudi predsednik, ravnatelj Niederoesterreische
Kreditanstalt, Dunaj (po smrti ga leta 1925 nadomesti Karl Platzer).
Kot prokuristi so bili vpisani Anton Krejči, tovarniški ravnatelj, Ruše, Robert
Mader, tovarniški ravnatelj, Ruše, Ludwig Hopfgartner, Dunaj in Karl Platzer, Dunaj.
1929 - Ludwig Hopfgartner, dir. tovarne za karbid Deutsch Matrei d.d., Wien,
direktor v Pressburgu, član upravnega sveta, nadzornega odbora, prokurist, je bil
izvoljen l. 1929 namesto umrlega Heinricha Rosenbauma.
Za prokurista in ravnatelja sta bila imenovana Robert Mader in Anton Krejči.
1938 - iz upravnega sveta so izstopili dr. Bohinjec Josip, dr. Slokar Ivan, dr.
Spitzer Sandor, Kubic Artur, kot nova pa sta bila imenovana dr. Žitko Stanko in
Avsenek Ivan.
1939 - 29.12.1939 so bili iz registra izbrisani svetniki:
•
•
•
•

Jovanović Svetislav, ravnatelj, Dunaj
Krejči Anton, tov. dir. v Rušah (ostal je direktor in prokurist)
Dr. Žitko Stanislav, odvetnik v Ljubljani
Stransky Feliks.

Robert Mader, ki je sodeloval pri pripravi projektov na Dunaju, zaposlen v
Elektrobosni, tehnični vodja gradnje TDR, nato tehnični direktor TDR, član načelstva, prokurist, direktor AGA - Ruše d.d., medvojni župan občine Ruše … ostane
direktor, razen njega pa je bil v upravni odbor nameščen še dr. Ernst Hackhofer,
član načelstva-poslovodstva po 1939, ravnatelj na Dunaju.
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1940 - 4. januarja vpisani v sodni register leta 1939 predlagani novi upravni
svetniki179:
• Dr. Gattineau Heinrich, direktor A.G. Dynamit Nobel, Bratislava/Pressburg,
član upravnega sveta, član nadzornega odbora.
• Tomljenović J. Dragan, direktor, Beograd, po letu 1939 nadomesti E. Philippa
kot poslovodeči član upravnega odbora, predstavnik IGF.
• Šarabon Andreas, veletrgovec v Ljubljani.
• Praprotnik Avgust, predsednik Zveze industrijcev v Ljubljani.
• Dr. Buettefisch Heinrich, dir. tt. Amoniak Werke Merseburg G.m.b.H., predsednik upravnega sveta, član nadzornega sveta, direktor Ammoniakwerke/
Leunawerke Merseburg G.m.b.H.
• Dr. Ažman Josef, odvetnik v Ljubljani.
Anton Krejči, komercialni direktor TDR, član upravnega sveta, prokurist, delničar, direktor AGA – Ruše d.d., izvoljeni ljudski poslanec v Beogradu, predsednik
Zveze industrijcev, rotarijanec, je bil ponovno imenovan za direktorja in prokurista
družbe. Naslednje leto so ga Nemci izgnali v Srbijo, kjer je bolj ali manj »anonimno« ostal do smrti. Šlajmer, Fedor, ing., kasneje direktor v Jajcu, prokurist TDR,
nekaj časa pred drugo svetovno vojno soravnatelj ob Maderju in Krejčiju, je bil
prav tako razrešen leta 1941 – skupaj s Krejčijem.
Med zgoraj navedenimi vodstvenimi osebami je bilo po vojni tudi več obsojenih. Obsojeni so bili tudi člani nadzorstvenega sveta TDR dr. Otto Blanke,
Maribor, dr. Hans Kuehne podpredsednik upravnega sveta, član nadzornega odbora, član uprave I. G. Farbenindustrie A.G. Leverkusen, dr. Karl Meyer, član
upravnega sveta, nadzornega odbora, direktor A.G. Dynamit - Nobel v Pressburgu
(Bratislava/Troisdorf), dr. Heinrich Buettefisch, ravnatelj, predsednik upravnega
sveta, dr. Heinrich Oster, podpredsednik upravnega sveta, nadzornega odbora,
vodja Stickstoff-Syndikat G.m.b.H. Berlin, član uprave I. G. Farbenindustrie A.G.,
Leverkusen, dr. Heinrich Gattineau in ing. Karl Platzer Platzer, tehnični direktor
Centralne direkcije, Wien, prokurist, član upravnega sveta, nadzornega odbora.
Kakor so Nemci med vojno etnično »počistili« vodstvo tovarne, tako so bile
po vojni tudi nemške ekipe deležne hudih reperkusij.180
Med vodilne, vodstvene, upravne, nadzorne može je bil izbran in z njihovega
položaja razrešen še marsikdo, ki tu še ni bil naštet. Na primer Mohorič Ivan, član
upravnega sveta, Avsenek Johann, član upravnega sveta, Sonnevald, Karl, obratovodja Apnenika Celje (apnenice v Pečovniku) … Zanimivo bi bilo raziskati,
kako je bilo mogoče, da je med drugo vojno bil nekaj časa skupaj z Madrom na
direktorskem mestu celo dr. Schadinger Rudolf ?! Zaman bi bilo, jasno, iskati med
tistimi z vrha ženske. Več desetletij je bil »svet TDR« povsem moško obarvan.
179
180

Ibidem.
Glej Sodbo v imenu narodov Jugoslavije z dne 22.8.1945, SI_PAM/0969, fond TDR, AŠ 34.
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Ženske so sicer lahko dobile tudi kakšno bolje plačano delovno mesto, a ne takšnega položaja, ki bi mu lahko rekli vodstveni. Celo kakšnih dosegljivih strokovnih
položajev za ženske v »sistemizaciji« ni bilo. O njih, o ženskah v TDR nekaj več
v nadaljevanju. V TDR so nekaj »šteli« le moč kapitala, moških odločevalskih
pozicij, najvišja izobrazba, ženskam večinoma nedosegljiva, politične preference,
rokodelska usposobljenost ter groba fizična sila. Prav groteskno odzvanja v mislih
dejstvo, da so »pravo enakopravnost« nekatere ženske dočakale šele po osvoboditvi: na revolucionarnih sodiščih, kjer so jim sodili bolj kot »ženam uradnikov«
in manj za zločinsko početje!?
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ZAPOSLENI V TDR181

T

ovarna je zaposlovala veliko delovne sile najrazličnejših profilov, strok, saj je
bila ena izmed tistih, ki so bile tako kapitalno kot delovno intenzivne. Investicije
so bile za tiste čase ogromne, stroji, naprave in oprema zahtevni, tudi tehnološki
postopki (večinoma je šlo za prenos tehnologij, znanja iz razvitejših okolij) so bili
takšni, ali pa so jih »hišni« strokovnjaki sami razvijali. Ker je bilo celotno poslovanje
zelo internacionalizirano, je tudi to terjalo določene posebnosti pri zaposlovanju: precej administrativnega, komercialnega, propagandnega, prevajalskega dela … je bilo
potrebno opraviti. Proizvodnja je tekla nenehno, pojavljale so se težave in okvare,
veliko je bilo potrebno graditi na novo ter obnavljati. Gradilo, investiralo se je skorajda permanentno, saj so to zahtevali ostra mednarodna konkurenca, potrebe po novih
produktih na trgu in stalna racionalizacija stroškov. Da bi vse to uspeli zagotoviti, so
vodilni ljudje podjetje primerno organizirali. Organizacija podjetja se je seveda s
časom in novimi potrebami spreminjala, temeljno fizionomijo pa je ohranjala in je
bila prepoznavna do prenehanja proizvodnje – še danes so posamične organizacijske
enote vitalne – pač v novih razsežnostih, lastniških in drugih konstelacijah.

Ogenj, vročina in znoj – razpoznavni znaki tovarne dušika. (Foto: PAM)
181

Podatki so povzeti predvsem iz matičnih, evidenčnih knjig in drugih virov, ki jih hrani PAM. Točnost podatkov ni stoodstotno zanesljiva. Odvisna je od natančnosti vpisov v te knjige, od tega, kako so vpisani
priimki, od prepisov itd. Niso bile podrobno pregledane vse številne knjige, tisoči podatkov. Kakšna podrobnejša strokovna analiza podatkov o »personalu TDR« doslej ni bila opravljena – terjala bi dolgotrajno in minuciozno delo, vredno doktorata. Zlasti, če bi hoteli proučiti še »življenjepise« pomembnejših
in »zanimivejših« osebnost, ki so opazne tako v strokovnem, političnem kot tudi v povsem običajnem
»življenjskem« smislu. Zelo instruktivna bi bila prav tako analiza podatkov o tem, kdo vse, komu, zakaj …
je pomagal v življenjskih težavah, stiskah, kdo je »izsiljeval« v zvezi z osebnimi interesi, kdo in v kakšnih
osebnih stanovanjskih razmerah (težavah) je živel, kakšna razmerja so med sabo razvijali ključni ljudje,
poslovna in civilna, zasebna … Kakšna resna sociološka, etnološka … kadrovska študija se tem navrženim (in drugim) vprašanjem ne more izogniti. Gradiva, virov za takšno študijo hrani PAM precej.
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Vse se je vrtelo okoli elektro peči, v katerih so proizvajali karbid, cianamid, kasneje
različne ferolegure in abrazivna sredstva. Pomembna je bila tudi proizvodnja tehničnih plinov. In potrebno je bilo zelo veliko električne energije – dobra služba elektro
energetike je bila eden temeljnih predpogojev. Ker je bila ruška proizvodnja količinsko izredno obsežna, je tovarna za dovoz surovin, za notranje premike in odpremo
končnih produktov v rinfuzi, v leseni, pločevinasti embalaži, vrečah, razvila robusten
sistem transporta; zunanjega in notranjega: železnica, cestni transport in viseča železnica so bili nepogrešljivi – sprva še celo živinske vprege. Za proizvodnjo različnih
polproizvodov in izdelavo v proizvodnji potrebnih sredstev, za vzdrževanje, reparacije
in izvajanje investicij so bile tako postavljene najrazličnejše delavnice (žagarske, mizarske, pleskarske, zidarske, kleparske, za izdelavo elektrod …); še pomembnejše so
bile mehanične delavnice (ključavničarska, varilska, strugarska, delavnica za izdelavo
ventilov, varilnih garnitur …), ki so imele v svoji sestavi razne enote, oddelke, kot so
bili kovaški, orodjarski, vodovodni, finomehanični, usnjarski …; podobnega pomena
je bila še druga reparaturna delavnica, elektrikarska. S širitvijo so se pojavljali še posamični obratni oddelki izven matičnih delavnic, pa nujno potrebna skladišča, sanitarni
prostori, umivalnice, ki so jim nekoč rekli kar »kopališča«, jedilnice.

Obrat Linde za destilacijo zraka in v svojem času (konec dvajsetih) največja karbidna peč
s Soederberg elektrodami na svetu. (Foto: PAM)

Ker je bila tovarna močno angažirana na področju razvoja, se je morala še za to,
za znanstveno in raziskovalno področje adekvatno organizirati. Od samega začetka
je vzpostavila različne laboratorije, delavnice za poizkusne proizvodnje, izvajala
vzorčevanje, kontrolo kvalitete, knjižničarsko, raziskovalno službo, zaposlovala je
znanstvenike in drug visoko izobražen kader, se vključevala v svetovne znanstveno
raziskovalne tokove, vzgajala ter usposabljala je v lastnih, internih izobraževalnih
procesih, »šolah« ter vajeniških delavnicah, pošiljala svoje strokovnjake na razna
dopolnilna izobraževanja, seminarje, znanstvena, strokovna srečanja po svetu …
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Glavni vhod - ko so konjske vprege še bile nepogrešljive tudi za TDR … (Foto: PAM)

Brez uprave in zanjo potrebnih pisarn seveda ne gre … Za nameček je bila
ves čas prisotna razvita skrb za družbeni standard, gradnjo stanovanj, zdravstvene storitve, prosti čas (bazen z ogrevano vodo, objekte za izobraževanje, kulturo,
šport …) itd.
TDR je bila organizirana tako, da je lahko za »vse poskrbela sama«. Ob tem, da
smo deloma prikazali ta »vse«, se takoj izkristalizira stališče o potrebni organizacijski, upravljavski, kadrovski itd. perfekciji. In ker nihče ne zmore res vsega sam,
je družba razvijala še dobre povezave z zunanjimi strokovnjaki. Najznamenitejši
strokovnjak, ki je bil občasno angažiran za pripravo študij, strokovnih mnenj, predlogov, je bil znani univerzitetni učitelj, dr. Milan Vidmar, ki je s svojim delom
segel ne le v vrh elektroenergetike, pač pa tudi v vrh svetovnega šaha.
Večina ljudi od tistih, ki so bili v kakršnikoli povezavi s stroko, povezano s
TDR, je bila v njej tudi zaposlenih – a ne prav vsi. »Fabrika« niso bili samo »položajni šefi«. Številni vodstveni kadri so bili odlični strokovnjaki, raziskovalci,
znanstveniki, organizatorji itd. Nekateri precej politično eksponirani. Z vidika
»slovenskih političnih interesov« jih je bilo več deset takšnih, ki jih je sodišče
v letu 1945 obsodilo zaradi »zločinskega delovanja«. Nekateri pa so bili sankcionirani, ker so bili preveč narodno zavedni ali so bili za oblastnike »preveč na
levi«. Politične kvalifikacije ne zamajejo ocene o njihovi strokovnosti, poslovni
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sposobnosti, prispevku k razvoju TDR. Na tem mestu razprava še ne bo tekla o
tem. Predstavljenih, pravzaprav le bolj skopo omenjenih pa bo cela vrsta takšnih,
ki so nesporno prispevali svoje strokovno znanje in izkušnje. Brez njih stalnega
(in občasno eksponentnega) razvoja TDR in Ruš ne bi bilo.

Stroka Tovarne dušika Ruše
Robert Mader, ing. gradbeništva, ki tudi po skoraj treh desetletjih življenja v
Rušah ni znal govoriti slovenskega jezika182, ter ing. Adalbert Houdek, oba nekdaj
inženirja Elektrobosne, sta po premestitvi v Ruše sodelovala že v času gradnje
TDR. »Dodeljena« sta bila inženirju Fritzu Hengererju, glavnemu gradbenemu
inženirju na terenu bodoče tovarne. Ob drugih, projektantih na primer, sodita med
njene »pionirje«. (Prof. Emperger je bil projektant železobetonskih zgradb, dr.
Polifka, Union Bau Gesselschaft, je bil izdelovalec makete TDR in avtor zasnove
protipotresne gradnje za TDR in Burghausen, ing. Reischer, prejšnji direktor Toella
in nato Hafslunda je bil projektant strojne opreme, prav tako ing. Karl Platzer,
generalni direktor družbe Deutsch Matrei, sicer glavni projektant peči in drugih
tehnoloških naprav v TDR, ing. Faehndrich pa je bil projektant elektro opreme za
ruško tovarno.)
Mader, Herbert, ing., ravnateljev sin, je bil od leta 1942 vodja oddelka za ferokrom. Deležen usposabljan v nemških tovarnah je prinesel v TDR njihov način
izdelovanja ferokroma – ruški postopek izdelave ferokroma suraffine je bil vseeno
ohranjen kot primernejši.
Bokszczanin, Stanislav, Poljak, glavni inženir, tehnični svetnik, vodja proizvodnje kalcijevega karbida … Slavko Majcen piše o njem, da je kot »samouk …
prispel na delo iz Poljske v TDR kot maturant, da se je izognil mobilizaciji v vojsko AOM«, in da mu je bil naziv inženirja podeljen s strani Donau Chemie kot
»naziv ‚obratni‘ inženir leta 1929, t. j. po uspešnem spuščanju v pogon nove peči
182

R. Mader je bil zelo kontroverzna oseba. Nekateri iz vrst delavstva in levo usmerjenih časnikov ter narodno zavednih okolij ne zanj ne za Rosenbauma ali Krejčija niso izbirali besed. Maderju so zlasti očitali,
da je bil pripadnik Kulturbunda in celo, da je vplival na sestavo seznamov tistih, ki so morali v izgnanstvo, in da je omogočal vzpon nacistične miselnosti ter arogance v tovarniškem okolju. Pripisovali so
mu hladnokrvno nemško poštenje in mu priznavali, da je sicer rad pomagal ljudem v stiski, nesreči,
raznim društvom, lokalni cerkvi itd. Lastne otroke je poslal k Sokolom, sam je podpiral tovarniško godbo
na pihala in si celo prislužil naziv častnega predsednika. Za Rosenbauma, zelo spoštovanega v poslovnem svetu, so se našle besede, ki so ga označevale za cinično kreaturo in antisemita. Krejči, drugače
zelo cenjen tudi med domačini, dolgoletni vodja lokalnega Sokolskega društva, ki so ga Nemci takoj
ob okupaciji poslali v izgnanstvo, pa si je prislužil oceno, da je tudi kot avstrofilski direktor še vedno
ostal avstrijski major, ki nadira uradnike kot regrute. Drobce iz takih protislovnih ocen lahko prebiramo
v prispevkih Franceta Filipiča v Ruški kroniki, pa tudi v prevedenem članku Stinkende Atmosphaere
in den Stickstoff Werken A.G. Ruse (Naprej, 4. marec 1921.) in v prevedenem članku Bewegung der
Beamterschaft in Ruse bei Maribor (Uradnik, 28. februar 1921.). Oba citirana članka sodita v korpus
»mezdnega gibanja«, ki so ga v TDR sicer »dobro obvladovali«.
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za proizvodnjo kalcijevega karbida s Soederberg kontinuiranimi elektrodami …«183
Drugi navajajo nekatere drugačne biografske podatke: Ludvik Šolar, da je bil študent interniranec; Leo Knez, da je bil Bokszczanin mlad levičarski inženir, politično »sumljiv«, in kot tak po kazni dodeljen vojaški upravi, ki je vodila gradnjo
tovarne; Srečko Kotnik, da je bil ruski ujetnik; Josip Teržan, da je bil kot študent
tehnike, dodeljen ruškemu projektivnemu biroju …
Po odhodih dr. Ehrlicha in dr. Schadingerja iz TDR je »vso proizvodnjo v TDR
uspešno vodil z nečloveškimi napori inž. Bokszczanin ob pomoči odličnih mojstrov
proizvodnje.«184 Majcen je pristavil, da ob pomoči Ludvika Šolarja. »Nikoli več
niso vodili proizvodnje doktorji kemije, kot je to običaj v kemijskih koncernih.«185
Ko je Bokszczanin v tovarni prevzel vlogo dr. Ehrlicha in dr. Schadingerja, je
uvajal proizvodnjo ferokroma, korunda, karborunda, prevzel je še delo vodje proizvodnje dušika in kalcijevega karbida. Bil je tudi mentor sodelavcem, mojstrom,
preddelavcem, vajencem v vajeniški šoli.
Dr. Rudolf Schadinger, rojen 1891 v Soteski, je bil Nemec. Dr. znanosti, kemik
in filozof, vodja proizvodnje kalcijevega cianamida, inovator v proizvodnji umetnih gnojil, kakor je zapisal S. Bokszczanin na strani 14 svoje Kratke zgodovine
TDR; med I. svetovno vojno na fronti, 9 mesecev v italijanskem ujetništvu, sicer
artilerijski »Oberleutnant«, nadporočnik. Med drugo svetovno vojno najprej pobegnil, nato že med vojno ponovno sodeloval s TDR. Iz Ruš se je preselil v Meran
na Južno Tirolsko.
Ehrlich, Viktor, dr., kemik, pomočnik tehničnega direktorja v Rušah, vodja proizvodnje dušika in kisika, vodil je tudi laboratorij. Slavko Majcen je o dr. Ehrlichu
zapisal, da je bil, čeprav je sam uvajal številne novitete in proizvode, odrinjen od
novih razvojnih projektov (ferokroma suraffine, silikokroma, ferosilicija, korunda
in karborunda), ki so se uvajali, zato je »dal odpoved (tudi zaradi bližajoče priključitve Avstrije k Nemčiji, ker je bil Žid). Dr. Ehrlich se je preselil v New York, kjer
je odprl svetovalni projektantski biro za organsko kemijsko tehnologijo. Kmalu je
obogatel. Še 10 let je imel pismene kontakte z uslužbenci TDR.«186
Doboczky, Aladar, dr., kemik, vodja analitskega laboratorija, tudi poslovodeči
župan ruške občine med drugo svetovno vojno, Ortsgruppenfuehrer v Rušah, se
je politično kompromitiral; prav tako kot njegov brat, Doboczky Stefan, ing. (brez
fakultetne izobrazbe, kot piše S. Majcen187), vodja tehničnih delavnic, izpostavljeni
kulturbundovec v Rušah, sodelavec gestapovca Schusterja, namestnik Kreisleiterja
Štajerske. Majcen piše, da je odločal o streljanju Rušanov.188
183
184
185
186
187
188

Glej Majcen, Poročilo o TDR, s. 8.
Ibidem, s. 16.
Ibidem. Majcnova trditev ne drži v celoti. (op. p.)
Majcen, Poročilo o TDR …, s. 15.
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 3.
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Dr. Bruno Tetmeyer iz Belišča je bil strokovnjak za proizvodnjo cianamida. Dr.
Bayer strokovnjak za postopek proizvodnje glinice. Skoumal, Karl, ing., kemik,
po zapisu v Orjuni tudi z doktoratom, Nemec, je bil vodja agronomskega laboratorija, Niesner, Josef, Čeh, vodja obrata Linde, Schoenekerl, Robert, obratovodja,
Grieb, Franz, mojster, mojstra tudi Zahnder in Hermann …
Razni strokovnjaki ruške tovarne so bili različnih državljanstev in nacionalnosti. Večinoma so bili Nemci, Avstrijci, Čehi, Poljaki. Brata Doboczky pa sta bila
na primer jugoslovanska državljana nemške narodnosti. A vse več strokovnjakov,
pretežno državljanov SHS in nato Jugoslavije, je bilo z leti slovenske narodnosti.
Mednje se je sredi tridesetih let vmešal nek neimenovani »dr. ing.«, ki je za neko
tuje podjetje izvajal poizkuse na račun TDR, o čemer je zapustil kratko informacijo v svojem članku Bokszczanin. Bil je pravzaprav industrijski špijon, ki je »imel
nalogo preiskati načine proizvodnje ferokroma suraffine na stroške neuspehov tovarne v Rušah. Dr. inženir je bil takoj brez hrupa odpuščen.«189

Domača tehnična inteligenca
Šlajmer, Fedor, v Ljubljani rojeni inženir, je bil sploh prvi slovenski inženir v
tovarni – vodja elektro strojne službe, strokovnjak za avtogeno varjenje in rezanje,
prvi predavatelj za pline v Jugoslaviji, šef mehanične delavnice, kasneje (po letu
1929) tehnični direktor Elektrobosne v Jajcu … Moral je imeti res visoko ceno pri
vodstvu, v centralni direkciji, da je v Bosni po Rosenbaumovi smrti bil imenovan
na direktorsko mesto.
Knez, Leo, v Mokronogu rojeni inženir, kemik, vodja oddelka za tehnične pline,
avtogeno varjenje in rezanje, laboratorija, organizator tečajev, na katerih je varjenje demonstriral najboljši varilec Krušic, direktor AGE v Beogradu, vojni ujetnik,
pisec strokovnih člankov, po vojni je imel svoje lastno podjetje.
Teržan, Josip, inženir agronomije, vodja agronomske in komercialne službe,
vodja oddelka za propagando in pospeševanje uporabe umetnih gnojil, avtor številnih člankov s svojega strokovnega področja, močno vpet tudi v lokalno društveno
in politično življenje.
Šolar, Ludvik, elektrostrojni inženir, študiral v Brnu kot Šlajmerjev sošolec.
Šlajmer ga je za svojega naslednika predlagal po odhodu v Jajce (Šolar je prišel
iz železniških delavnic v Skopju), kar je direktor Mader sprejel. Postal je glavni
energetik, glavni inženir po drugi vojni, vodja nekdanje vajeniške šole v tovarni,
v kateri so predavali tudi njegovi sodelavci, tehniki Čuček, Sonnenwald, Stani …
Kasneje, po smrti sina, ki je izgubil življenje v gorah, je bil goreč ljubiteljski fotograf, svetovni popotnik ter »do konca planinec«.

189

Glej SB, Kratka zgodovina …, s. 22.
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Majcen, Slavko, »domačin« s Svetega Duha na Kozjaku, inženir, kemik (po
drugi svetovni vojni prvi delegat/direktor TDR). Bil je narodno zaveden. Že med
vojno čutil trdo roko Doboczkyja, ki ga je »pregnal« v Brueckl. Vključil se je v
partizansko vojsko, v politično življenje, a je v novi državi še sam prišel v nemilost, nato je bil zaposlen v različnih podjetjih in se je končno ponovno vrnil v TDR.
Drugi tehnični izobraženci so bili še Rekar Ciril, kemik, inženir Rudolf
Vladimir, iz Konjic, vodja laboratorija. Inženirja sta bila tudi Johann Pogačar
(diplomiral v Brnu, zaposlil ga je, kot strokovnjaka in propagandista še pred svojim
odhodom v Beograd Leo Knez), ter Anton Mastnak, strokovnjak za agrokemijo.
Velikega ugleda so bili še drugi zaposleni Slovenci, čeprav niso imeli fakultetne izobrazbe. Omenimo Adolfa Pečarja, šefa oddelka za prodajo plinov, ki je logistično izboljšal kroženje jeklenk, ko so postale ozko grlo v prodaji. Letni obrat
jeklenk je s svojimi rešitvami povečal skoraj za trikrat. Srečko Sonnenwald, tehnik,
je postal vodilni človek konstrukcije, Ivan Ulaga, kleparski mojster je reševal probleme s pločevinastimi bobni, Gjuroković Štefan je bil zelo dobro plačan varilski
strokovnjak, demonstrator varjenja po vsej Jugoslaviji, Čuček, Feliks, delovodja,
Ivan Fuerst, vodja žerjava, Franc Golob …
Ko je inženir Leo Knez je v svojem članku razmišljal o strokovnem razvoju v
TDR, je zapisal:
»Omenili smo že, da je bilo strokovno vodstvo Tvornice dušika Ruše tudi po letu
1919 v nemških rokah. Med obema vojnama je podjetje zaposlovalo 6 Nemcev, 5
inženirjev in 1 kemotehnika ter 1 Poljaka – inženirja in 6 Slovencev, od katerih sta
bila 2 elektroinženirja, 1 strojni inženir, 2 kemika in 1 agronom. Trije od le-teh so
medtem že umrli, štirje pa so že dosegli svojo pokojninsko dobo ter tudi kot upokojenci še prenašajo svoje znanje in bogata iskustva, ki so si jih pridobili za časa
službovanja v ruški tvornici na mlajše kadre, da bi lahko z uspehom nadaljevali
50 letno tradicijo tega podjetja.
Ker se danes toliko povdarja, kako važno je za obstoj vsakega industrijskega
podjetja, da se le-to bavi tudi z znanstvenim raziskovalnim delom190, ki naj poboljša in poceni proizvodnjo ter dvigne storilnost, ne bo odveč, če se ob jubileju
ruške Tvornice dušika omeni tudi to, da je bil ta princip v ruški tovarni že od
njene ustanovitve vseskozi uveljavljen z dejanji in ne samo na papirju.
Največ zaslug za tako vodstvo tehnično-znanstvenega dela in mišljenja ima brezdvomno njen prvi šef – kemik Dr. Ing. Victor Ehrlich, ki se je pa žal kot Dunajčan
židovskega porekla že leta 1928191 umaknil iz Ruš v Paris in potem v Ameriko,
potem ko je zaslutil, kaj ga vse čaka v bodočnosti z uveljavljanjem hitlerizma. To
je bil velik strokovnjak, teoretik in praktik, ki ni nikoli miroval in ki je bil poln
190
191

Vsa mesta pri L. Knezu poudaril VR.
Prava letnica je najbrž 1925, ko je Ehrlicha po njegovem odhodu iz podjetja na mestu pomočnika tehničnega direktorja zamenjal Bokszczanin. Glej SB, Kratka zgodovina TDR, s. 7.
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novih idej. Stalno je zasledoval strokovno literaturo, študiral tuje patente in
je vse to tudi zahteval od svojih ožjih sodelavcev, Nemcev in Slovencev. Takrat
nismo poznali inženirje „za prakso“ in še posebej inženirje „za znanstveno-raziskovalno delo“, ker je bil povsodi uveljavljen zdrav princip, da mora biti vsak
inženir, ki je fakultetno izobražen, in ki vodi neko proizvodnjo, tudi svoj lasten
teoretik in raziskovalec problemov svoje stroke. Le tako je sposoben, da razume vse tehnološke procese do kraja in da s takim poglobljenim znanjem tudi sam
ugotavlja vzroke raznih napak in jih tudi takoj odstranjuje. Kemičen laboratorij ruške tvornice je istočasno služil rednim kontrolnim analizam kot tudi novim
raziskavam. Rezultati raziskovalnega dela pa so bili takoj sporočeni nižjemu
strokovnemu kadru, da so potem laboranti in priučene delavke iz dneva v dan
ponavljali preizkušnje po enkrat ugotovljeni in vsestransko preverjeni metodiki
dela. Tako so imeli kemiki vedno dovolj časa, ki so ga lahko posvečali ali pogonom ali pa novemu delu v laboratoriju.
V kemičnem pogledu niso nikogar pošiljali na prakso in tudi niso najemali tujih
instruktorjev, ampak so bile vse kemične raziskave za pripravo industrijske proizvodnje novih artiklov, kot so bili ferosilicij, ferokrom, silikrom, korund, karborundum, nitrofoskal, karbamid, ogljikova kislina, dissous-plin in kisik izvršene v
tovarniškem laboratoriju z lastnim trudom.
V kemičnem laboratoriju ruške tvornice so bili do kraja izdelani tudi docela novi
postopki proizvodnje cijankalija, ferocijanidov, sečnine in raznih karbamidnih lepil
iz apnenega dušika kot izhodne surovine, četudi vsi ti postopki takrat niso mogli biti izkoriščeni za industrijsko proizvodnjo, ker za te proizvode ni bilo dovolj
povpraševanja na domačem tržišču. Prav tako so se med rednim delom delale raziskave za postavitev materialne in energetske bilance karbidnih in azotirnih peči,
rektifikacijskih kolon, rotacijske peči za žganje apna, naprave za regeneracijo lužine, ki je čistila zrak od vsebovane ogljikove kisline i.t.d. Študiral se je tudi vpliv
dodatkov kalcijevega klorida in jedavca na temperaturo azotiranja karbidne moke,
četudi so bile te recepture že dane od iznajditeljev Frank-Caro postopka. Na podlagi originalnih aparatur, ki so bile izdelane doma, so se tako našle še bolj ustrezne mešanice, ki so proizvodnji apnenega dušika prinesle znatno nove prihranke.
S takim delom se je po eni strani opravljala drobna racionalizatorska in novatorska dejavnost, po drugi strani pa so inženirji dobivali nova znanja in nova izkustva,
ki jih ni bilo mogoče dobiti iz nobene strokovne literature.
Prav zaradi te povezanosti med znanostjo in prakso ni bilo v tvornici nikoli dolgočasno in monotono, vedno je bilo zanimivo in je vse sodelujoče tako pritegnilo,
da fluktuacija najvišjega strokovnega kadra sploh ni bila poznana. Kdor je odšel
iz Ruške tovarne na novo službeno mesto, je ostal v koncernu in je tako še naprej
ostal vsaj v posrednem stiku s tovarno.
Drugi kemik tovarne je bil danes že pokojni Dr. Rudolf Schadinger. Bil je sicer
Nemec po rodu, toda vseeno koncilijanten in so ga sami Nemci po okupaciji Ruš
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pregnali v tujino, ker se ni mogel strinjati z njihovo novo ideologijo in z njihovimi
postopki. Vodil je skoraj 20 let proizvodnjo apnenega dušika in je vložil mnogo
truda za novo proizvodnjo nitrofoskala. Ob jubileju se ga lahko spominjamo samo
s spoštovanjem in pieteto.
Umrl je tudi dolgoletni šef laboratorija Slovenec Ing. Vladimir Rudolf, ki so mu
pa tragične okoliščine predčasno iztrgale epruvete iz rok.
Prav posebno pa se moramo spominjati ob 50 letnem jubileju Tvornice dušika
Poljaka Ing. Stanka Bokszanina, ki je bil kot mlad inženir že med prvo svetovno
vojno politično osumljen in je bil po kazni dodeljen vojaški upravi, ki je gradila
tvornico v Rušah. Ostal je tovarni zvest polnih 45 let do svoje smrti, ki ga je zatekla na svojem starem delovnem mestu, četudi je bil že upokojenec. Prisostvoval
je izlivu prve karbidne šarže v Rušah, preživel je vse krize in vsa ponižanja tekom
okupacijskih let in je doživel tudi še zgraditev novih modernih pogonov za proizvodnjo abracivov, ki so mogli nastati le po zaslugi njegovega dolgoletnega študija
in izkustva. Obiskal je še svojo osvobojeno Poljsko, potem pa je legel v grob na
slovenski zemlji v Rušah, ki so mu postale druga domovina.
Umrl je tudi prvi slovenski inženir, ki je bil sprejet v ruško podjetje, Ing. Fedor
Šlajmer. Uveljavil se je pri rekonstrukcijah karbidnih peči in transformatorske postaje, aktivno je sodeloval tudi pri postavitvi tovarne za proizvodnjo dissous-plina
in pri varilni propagandi, potem pa je že leta 1929 odšel na novo službeno mesto
kot tehnični direktor tovarne karbida v Jajcu.
Ostali nemški strokovnjaki, še živi ali mrtvi, so se ob okupaciji Jugoslavije izneverili svojemu pravemu poklicu in so potem med okupacijo Ruš pokazali toliko
sovraštva do tistih, ki so jim bili vedno naklonjeni, da niso več omembe vredni v
tem zgodovinske prikazu. Zakrivili so smrt upravitelja sekvestra iz leta 1919/20
pok. Hinka Pogačnika, ki jim je takrat velikodušno prizanašal, da so lahko ostali
na svojih delovnih mestih, v smrt pa so pognali tudi dolgoletnega komercijalnega
direktorja Slovenca Antona Krejči-ja, ki je onemogel in duševno strt umrl v pregnanstvu v Srbiji.
Za vsemi temi je ostalo samo njihovo delo, ki ga sedaj novi rod nadaljuje še z
večjim elanom, odkar je naša domovina svobodna in je tudi ruška tvornica dušika naša družbena last, obenem pa tudi glavni realizator dohodkov ruške občine.
Tvornica dušika Ruše ni več naše največje slovensko kemično podjetje. Toda
njen 50 letni obstoj je združen s tradicijo slovenske elektrokemične industrije, ki
je dala po osvobojenju naši industrializaciji močan impuls, oznaka RUŠE pa je
postala simbol za kvaliteto njenih proizvodov, ki so dobro poznani tako doma, kot
tudi v tujini.«192

192

Leo Knez, Kratka zgodovina nastanka in razvoja TDR od ustanovitve do leta 1941, s. 9.
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Dr. Rudolf Schadinger, kemik in filozof, tudi oficir, se je umaknil iz tovarne v predvojnem
času pred antisemitizmom. Ob dr. Ehrlichu je bil vodilni strokovnjak tovarne. (Foto: PAM)

Ing. Stanislav Bokszczanin – brez dvoma najuglednejša in najbolj spoštovana osebnost
tovarne dušika. Polnih štirideset let predan TDR. (Foto: PAM)
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Uradniki, nameščenci … v TDR
Tipične značilnosti sestave doslej predstavljenih gremijev se v skupini »uradnikov, nameščencev …« ponovijo. Zopet najdemo med njimi tuje državljane, Nemce,
Avstrijce, Čehe, Poljake, na bolje plačanih delovnih mestih. Vse bolj se uveljavljajo tudi tisti nameščenci, ki so bili slovenskega etničnega izvora. Pogosto je za
te ljudi pomembna še njihova politična, ideološka pripadnost, pojavi pa se, sodeč
po priimkih, sorodstvenih povezavah, že nekaj nepotizma. Najlaže za to »uradniško«193 in druge skupine zaposlenih opazimo, da so večinoma na nižjih položajih
ter najslabše plačane ženske. Opazno je še, da med ženskami ni tistih iz »razreda
visoko izobraženih« kadrov. A v primerjavi z večinskim »razredom dela« je položaj
nameščenk vendarle izobrazbeno, položajno, socialno in ekonomsko privilegiran.
Sledi navajanje samo nekaj uradnikov, uradnic, nameščencev in drugega strokovnega osebja v začetnem obdobju poslovanja TDR (visoko izobraženih tehničnih
in drugih, položajnih, vodstvenih uradnikov v tej skupini ne navajamo):
Kuehn Alfred, Jurschitz Alojz, oba blagajnika; Gugl Wilhelm, knjigovodja;
Janko Bernhard, skladiščnik.
Scheragg Franc, Leinschitz Gottfried, Wenko Richard, Stanek Jaroslav, Dolinšek
Johann, Grioni Rudiger, Rank, Konrad, Patermann Johanna, Skoumal Friderika,
Stanek Berta, Kolar Angela, Stani Zora, Hape Ivana, Dolinšek Viktoria, Ratej
Johanna, Janko Teresie, Jug Maria, Turk Johanna, Majcen Stefanija, Sonnenwald
Rosi, Pokrivač Ludmila, Bečela Josefine … kot uradniki (ce), nameščenci (ke),
administrativni, strokovno bolj usposobljeni (tehniki, mojstri …) zaposleni.
Novak, Marija (v dokumentarnih virih seveda zapisana čisto »po nemško«,
Nowak Marianne), zasebna učiteljica Maderjevih otrok, je na spisku zaposlenih
v TDR od leta 1924.

»Proto« zaposleni
S sintagmo »proto« zaposleni označujemo tisto skupino zaposlenih v TDR, ki
so se zaposlili v času od ustanovitve družbe pa do začetka dvajsetih let prejšnjega
stoletja. Gre torej za približno obdobje štirih, petih let, v katerih se je projektiralo, gradilo in pričelo redno poslovati na prostem trgu. V to skupino ne vštevamo
193

Služba, zaposlitev v TDR je takrat bila zelo zaželena. Zlasti uradniška. Pomožna delovna sila najbrž ni
bila tako zadovoljna, zato je bila fluktuacija med pomožnimi delavci na začetku zelo velika. Zanimivo
pa je, da so bili uradniki, tudi tisti na zelo visokih položajih, bolje od drugih pripravljeni za uveljavljanje stanovskih interesov. Ruški uradniki so bili politično-sindikalno organizirani, svoje zahteve pa so
naslavljali zlasti na vodstvo tovarne in na Centralno direkcijo na Dunaju. V seznamu organov Društva
zasebnih uradnikov Slovenije v Ljubljani najdemo tudi člane iz TDR, na primer dr. Rudolfa Schadingerja,
Josefa Niessnerja, med podpisniki različnih na vodstvo naslovljenih dopisov pa na primer Stanijevo,
Bokszczanina in druge različnih narodnosti. Zdi se, da sta bila osebni interes ter stanovska pripadnost
močnejša od drugih determinant.
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tistih »2400 ljudi, pretežno italijanskih ter ruskih ujetnikov in domačih komandiranih delavcev«, ki so gradili leto dni, kakor navaja Kronika slovenskih mest iz
leta 1935. Zanesljivost navedb iz Kronike ni preverjena. Ne vštevamo niti tistih,
ki so bili zaposleni na Dunaju, v centralni direkciji in v inženirskem, projektnem
timu takrat še Oesterreichische Stickstoffwerke.
Med prvimi zaposlenimi tako najdemo vodstvo, strokovnjake, ki so organizirali, vodili gradnjo, mojstre, kvalificirane delavce z izkušnjami, tiste, ki so bili
neposredno povezani z ruško tovarno in ki so bili tudi fizično prisotni na lokaciji.
Pomožnih delavcev, pisarniškega osebja, žensk čisto na začetku skorajda ni bilo.
Nekvalificirani, pomožni kader se je zaposloval ob zagonu proizvodnje in po tem,
ženske so se pričele kot uslužbenke bolj množično pojavljati po vojni.
Robert Mader je bil najbrž prvi zaposleni član ruškega kolektiva (1.11.1916).
Takrat so ga najbrž postavili za direktorja. Za Madra se navaja tudi drug datum
zaposlitve (4.9.1917). Ta datum verjetno pomeni datum kakšnega kasnejšega vpisa
ali prepisa njegove zaposlitve v TDR (prišel je iz Elektrobosne), saj je bil skupaj s
Houdkom vodja gradnje tovarne, ki se je seveda pričela prej. Tudi ni verjetno, da
bi bil direktor zaposlen kasneje kot številni drugi. »Dokončno« rešitev vprašanja
Madrovega datuma zaposlitve v Rušah bi dala samo podrobnejša raziskava dokumentacije, virov, biografije …, kar pa ni predmet te knjige.
V letu 1917 so se zaposlili194 Adalbert Niemczanowsky, Wilhelm Gugel, Houdek
Adalbert, Alfred Kuehn, Bernhard Habetler, uradniki. Franz Grieb, mojster, Fritz
Hengerer, obratovodja, Schoenekerl Robert, obratovodja, Jozefine Bečela – še mladoletna, uslužbenka, Nowak Marianne (zanjo se pojavljata dve letnici zaposlitve,
1917 in 1924 – bolj verjetna je slednja), Franc Duck, zidarski palir, Berčič Jožef,
elektrikar, Beno Verhovnik, tesar, Žunko Jakob, tesar, Volfgang Jurij, pomožni delavec, Dobaj Roza, pomožna delavka … Pomožne delavke sprva niso bile delavke
v proizvodnji, bile so predvsem služkinje, čistilke, strežnice …, nato nameščenke
v kantinah in pisarnah ter v laboratorijih.
V letu 1918 so se zaposlili Viktor Ehrlich, dr. kemije, dr. Bruno Tetmeyer,
Stanislav Bokszczanin (1.4.18) Grioni Rudiger, Kuehn Herbert, oba uradnika,
Josef Niessner, mojster, Cassagrande Emil, obratni mojster, Edvard Schlichting,
vratar, Trinker Jožef, skladiščnik, Celan Karl, elektrikar …
V letu 1919 so se zaposlili Anton Krejči (1.1.19), dr. Beyer, Rankl Konrad, trgovec, Čuček Feliks, delovodja, Juršič Alojz, uradnik, Buchmeister Jožef, kovač,
Jarc Franc, mojster, Franc Fabiani, Friderich Hoffmeister, pomožna delavca …
V letu 1920 so se zaposlili dr. Rudolf Schadinger, Janko Bernhard, Karl
Sonnenwald, oba uradnika, Rozika Bečela, Rosi Sonnenwald, uradnici …

194

Število vseh zaposlenih se je vrtelo že okoli 350 – upoštevati pa moramo, da je bilo zaposlitev zaradi
odhodov, fluktuacije še prevej več, kot samih delovnih mest.
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Nekateri (pomembni, javnost bolj znani,
izpostavljeni) zaposleni od 1920. do 1930. leta.
Karl Skoumal, kemik (1920), Ernest Habetler, šofer (1921), dr. Aladar Doboczky
(1922), Rudolf Piščanec, pomožni delavec, kasneje postal pomemben levičarski
politik, prišel iz Trsta (1923), Štefan Dobocky, kasneje izraziti hitlerjanec, nacist …
(1923), inženir Fedor Šlajmer, Ivan Frangeš, šofer, Richard Wenko, uradnik (1923),
Krušec Štefan, mojster, Karel Angel, elektrikar, politično levo angažiran (1924),
Berta Skoumal, uradnica (1924), Ciril Rekar, kemik (1925), Stani Zora, uradnica
(1925), Josip Ajd, pisar (1925), Stjepan Gjuroković, varilec demonstrator (1925),
Vladimir Rudolf, inženir, obratovodja (1926), Leo Knez, inženir kemije, vodil oddelek za razvoj in propagando plamenskega varjenja, Bogomor Leinschitz, uradnik
(1927), ključavničar Happe, inženir Herbert Mader, volonter (1928), ing. Ludvik
Šolar, pride na izpraznjeno mesto ing. Šlajmerja, Srečko Sonnenwald, tehnik, volonter (1929), Stani Branko, tehnik, praktikant (1930), Josip Teržan, inženir, ki je
vodil agrokemični oddelek (1930) …
V tem »proto« obdobju, zanimivo, Rušani niso tvorili večine zaposlenih.
Čeprav je bilo precej delavcev-delavk iz Ruš, Lobnice, Smolnika, Bistrice,
Loga …, jih je bilo bistveno več iz Slemena, Selnice, Činžata, Lovrenca, Kamnice,
Maribora in še bolj oddaljenih krajev Dravske doline, ter iz drugih, »polanskih«
krajev izpod Pohorja, pa tudi tujcev iz drugih, z današnjega vidika »nekdanjih jugoslovanskih republik«. Nekaj domačinov pa le naštejmo, čeprav ne zvenijo vsi
priimki prav »po domače«:
Ramšak Peter, Miglič Jožef, Kožič Jožef, Miha Magrl, Ivo Ozim, Pistotnik Jožef,
Reš Franjo, Mernik Leopold, Marinšek Alojz, Reich Rudolf, Anton Jurše, Ferdo
Stanz, Schaffner Rudolf, Seifrid Franc, Tarkuš Jurij, Jelenko Ivo, Lampreht Ivo,
Preinc Josip, Marko Josip …

Služkinje
V matičnih, evidenčnih knjigah so se ohranili zelo zanimivi seznami žensk, ki so
bile zaposlene kot služkinje, strežnice, kuharice, postreškinje, sobarice, kot zaposlene v kantini195 … To niso bile morda večinoma čistilke v današnjem pomenu besede, pač pa dobesedno služkinje, ki so služile pretežno po domovih pomembnejših
zaposlenih v TDR, začenši z direktorji, pa navzdol do ranga inženirjev ter višjih
195

Nekaj priimkov od več kot dvesto »služkinj« v različnih časovnih obdobjih po prvi svetovni vojni do
konca druge svetovne vojne glasi tako: Pečar, Marin, Kramberger, Tekavc, Breznik, Černe, Pečovnik,
Skudnik, Fras, Brečko, Mavrič, Spengar, Bukovnik, Fric, Rauš, Kopitsch, Knez, Forstner, Lečnik, Ramšak,
Repolusk, Habianitsch, Stupan, Gornik, Kreuh, Tancer, Veber … Danes so nekateri priimki deloma
spremenjeni iz nemškega v slovenski zapis, deloma tudi zaradi kasnejših porok in sprememb priimka.
Starejše, poročene, družinske matere so bile v manjšini, take, ki bi bile dolgoletne služkinje pri kakšnem
gospodarju, pa so bile sploh redke.
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uradnikov. Naštevamo le priimke tistih, ki so bili deležni tega privilegija: Mader,
Krejči, Bokszczanin, Niemczanowsky, Doboczky, Skoumal, Schadinger, Wenko,
Gugel, Ehrlich, Stromar, Veit, Leinschitz, Prach, Tschertschek, Sonnenwald,
Jakobitsch … Tudi povsem slovenski priimki se najdejo na teh seznamih: Juršič,
Kolar, Janko, Roškar, Teržan, Knez, Šafarič, Šolar, Robič, Šlajmer … Nepopolnost
seznama je za bistvene ugotovitve nepomembna. Ob doslej povedanem seznami
govore še naslednje: svoje delo so zaposlene opravljale kot služabnice družin in
varuhinje njihovih otrok, skrbele so za vrtove, hiše, stanovanja, torej so čistile, pospravljale, kuhale, prale, likale, skrbele za udobje svojih gospodarjev. Nekatere,
zelo redke, so bile zaposlene kot delavke v tovarni (v kantini, skrbele so tudi za
čiščenje pisarn). Pretežno so bile to mlade ženske, neredko mladoletne deklice,
skoraj same Slovenke. Bile so slabo plačane, od 150 do 450 dinarjev mesečno,
pogosto sta jim bili k plačilu v denarju dodani še pravica do stanovanj in prehrane. Podatki iz seznamov ne dajejo možnosti, da bi ugotovili, koliko ur dnevnega
dela so opravile in koliko dni v mesecu so bile v službi – vsekakor pa so bile na
plačilnih seznamih TDR. Iz teh evidenčnih, matičnih knjig je moč ugotoviti tudi,
da so zelo redke vztrajale dlje časa. Najbrž je bila fluktuacija v tovarni zaposlenih
najbolj intenzivna prav pri tej skupini zaposlenih. Nič neobičajnega ni bilo, če so
služkinje odhajale že po nekaj tednih, pogosto po nekaj mesecih, še v letu zaposlitve, takšnih z večletnim stažem beležijo knjige zelo malo. Slab družbeni položaj,
ki je bil ponižujoč, malo cenjen in ki, kar se paradigme tiče, ni odstopal od takratnega družbenega položaja žensk nasploh. Življenjska situacija, ki je ženske silila
v položaj podrejenosti, nenehno stisko in iskanje rešitev iz okoliščin bede, je bila
najbrž tisti razlog, zaradi katerega knjige beležijo neverjetno pogosto menjavanje
služkinj. Nekatere so služile pri več gospodarjih, so tako rekoč »krožile«. Veliko
je bilo število služkinj, zaposlenih v TDR: krepko čez dvesto v dvajsetih letih!
Posamični vodilni so zamenjali več služkinj, kot so imeli na primer svojih otrok.
*
Ob sklepu poglavja o personalni strukturi in demografskih trendih lahko
zapišemo nekaj splošnih ugotovitev. V času gradnje in v prvem obdobju delovanja
TDR Slovenci in Rušani niso bili prevladujoči med zaposlenimi. Nasprotno. Če
verjamemo podatku iz že navajane Kronike slovenskih mest, da je tovarno gradilo 2400 delavcev, pretežno italijanskih in ruskih ujetnikov, potem vidimo, da je
v demografskem smislu, tudi, če je šlo za dnevne migracijske tokove, to dejstvo
dnevne prisotnosti številnih beguncev, vojnih ujetnikov, migrantov močno »pretreslo« takratno nekoliko »zaspano« kmečko vas. V Rušah je namreč leta 1900
živelo le 862 prebivalcev, po demografskem vzponu, ki je sledil izgradnji TDR, pa
že leta 1931 več kot dvakrat več, 1788. Organska rast prebivalstva in krajev v čisto
urbanističnem smislu česa takega takrat ni omogočala. Zgodil se je torej pravi demografski in urbano gradbeni »šok«. Zlasti, če upoštevamo, da je v času vojne
bilo več sto moških v najboljših letih iz našega okolja mobiliziranih, vpoklicanih
v nesmiselno vojno, v kateri so umirali na tujem.
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Ruše so bile v tistih časih »preplavljene« s tujerodno populacijo. Veliko
je bilo ljudi germanskega izvora, Avstrijcev in Nemcev, prav tako Čehov ter
Jugoslovanov neslovenskega etničnega izvora. Poljakov, pripadnikov italijanske,
madžarske in ruske etnični skupnosti je bilo manj, a jih je tudi mogoče zaslediti
na seznamih. Ta struktura prebivalstva, bolj ali manj, pravzaprav skoraj v celoti
začasno naseljenega, se je hitro spremenila po vojni, ko so pričeli prevladovati
Slovenci in tudi Rušani. Lahko bi rekli »rušani«, če v to skupino vštejemo še tiste
delavce iz okoliških zaselkov. Takrat so se sosednje vasi in bližnje občine hitro
razvijale, razen Lovrenca v prvih dveh desetletjih dvajsetega stoletja, ko je ta
kraj doživljal hitro depopulacijo, nato pa se je zopet hitreje demografsko razvijal.
Veliko prebivalcev iz soseščine je našlo zaposlitev v Rušah in posledično je to
pomenilo precejšnje dnevne migracijske tokove. To, koliko tistih, ki so prihajali
od drugod, se je nato trajno priselilo in integriralo v ruško okolje, si tu ustvarilo
družino, »novo življenje«, lahko sklepamo po rasti števila prebivalcev. Ta rast je
bila tako velika, da brez pomislekov lahko rečemo, da je bilo kmalu prišlekov
več kot avtohtonih Rušanov. Kakšnih posebnih nasprotij, konfliktov ta rast v
lokalnem okolju ni povzročila. Prišleki so se preprosto vključili v krajevno dogajanje in razvijali medsebojne odnose, ki so se prepletali že v okviru časa, prebitega v tovarni. Druženje v društvih in odnosi med društvi niso bili konfliktni,
tako kot ponekod drugod, v Lovrencu na primer. Res je, da so se vključevali eni
bolj v »napredna«, drugi v »konservativna« društva, na primer eni v Sokolsko
društvo, drugi v društvo Orel, eni v Svobodo, drugi v Prosveto … A vidimo, da
je to bolj ideološko kot demografsko pogojen pojav. Tako ideološko, nacionalno
so se ločevali na tiste, ki so se vključevali v športno društvo Maraton (tujerodni krajani), in na tiste, ki so bili vključeni v Planinsko društvo, ki je veljalo, ob
Kmečkem bralnem društvu, Sokolih … za narodno prebudno, zavedno slovensko
okolje. Vendar kakšnega zelo nestrpnega nasprotovanja med temi ljudmi ni bilo.
Pa tudi, kolikor je bilo tekmovalnosti, rivalstva, ni bilo temelječe na razliki »domačini/priseljeni«. Odnos do priseljenih se je zaostril v poznih tridesetih letih,
ko je »glavo dvignil« Kulturbund, kjer pa so bili odločilni priseljeni Nemci – a
tudi slovenski živelj v Kulturbundu ni bil kakšna velika posebnost.
Najpomembnejše položaje v TDR so še dolgo zasedali pripadniki srednjeevropskih držav. Slovenska inteligenca je bila kultivirana, socializirana v avstrijskih okoljih, kjer je študirala. Nato tudi na novi, ljubljanski univerzi. Seznami
zaposlenih, o katerih je tekla beseda na prejšnjih straneh, potrjujejo to trditev.
Slovenski strokovnjaki so pričeli prevzemati pomembne vloge v podjetju sredi
in ob koncu dvajsetih let. Bili (postali) so nosilci strokovnega, tehnološkega razvoja in počasi so se prebijali na vodstvene položaje. Drugi zaposleni, tisti z dna
socialne lestvice, pomožni, priučeni delavci so bili ves čas delovanja tovarne,
razen med gradnjo samo, večinoma Slovenci, Jugoslovani. Prisotnost slovenskega življa med nameščenci je bila z leti vse bolj opazna.
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Spolna struktura je bila že zaradi narave proizvodnje večinsko »moška«.
Ženske so se pričele številčnejše zaposlovati v času po prvi vojni, v glavnem v
»administraciji«, laboratorijih in na pomožnih položajih, kot služkinje. Pretežno
zelo slabo plačane, grobo izkoriščane. Seznam žensk na plačilnih listah pa razkriva,
da so se nekatere, sicer redke, uveljavile tudi na boljše plačanih delovnih mestih.
Najbrž ni čisto nepomemben ponovljeni podatek, da so v delovna razmerja vstopale še zelo mlade, mladoletne, da so bile številne neporočene. K temu je treba
dodati, da so bili zaposleni Rušani najpogosteje poročeni, dnevni migranti, priseljenci pa ne. Povsem verjetno je, da bi po podrobnejši raziskavi zdržala preverjanje
teza, da so se v Rušah (TDR) sklepala mnoga osebna poznanstva, ki so vodila v
kreiranje novih zakonskih zvez, družin, preselitev …, skratka poznanstva, ki so
imela pomembne demografske, socialne, kulturne posledice. Ruše in okolica
so doživeli velike demografske spremembe, ki niso bile posledica organske rasti,
pač pa so pomenile dejanske demografske »šoke«.

Danica Aigner – predvojna nameščenka – danes najbrž najstarejša še živeča nekdanja
zaposlena v TDR; skoraj »stoletnica«, s še zmeraj izrednim spominom na sodelavce,
sodelavke in tovarno. (Foto: PAM)

O tem več pove navajanje statističnih podatkov o rasti prebivalstva, pa tudi o migracijskih tokovih ter starosti zaposlenih v TDR. Najprej je tovarna zaposlovala mlajši
strokovni kader. Skoraj vsi vodstveni ljudje so bili ob prihodu v Ruše v »najboljših
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letih« ali celo še mlajši. Ob zaposlitvi tega kadra je le malokdo štel bistveno več kot
30 ali celo 40 let. Drugi zaposleni so bili iz različnih generacij, nekateri so bili že prav
v letih. Mobilizacija med prvo svetovno vojno pa je veliko mladih vpoklicala, odpeljala iz Ruš. To se je seveda poznalo tako v tovarni kot v kraju. Vendar je to bilo s politično intervencijo sanirano – vpoklicani so bili »nadomeščeni« z vojnimi ujetniki,
prav tako pretežno mlajšimi. Ujetniki so predvsem gradili tovarno. Kar nekaj je bilo
pa takšnih, ki so pomagali v kraju, pri kmečkih opravilih.
Ko govorimo o starosti ob času zaposlitve v TDR na začetku njenega poslovanja,
omenimo najprej nepreverjen podatek, da je bil najstarejši nek kovač, rojen že leta
1856. Še nekaj takšnih starejših »fabričanov« lahko naštejemo. Med njimi so bili
Tarkuš Jurij (Lobnica/Log), rojen leta 1857, pomožni delavec Schaffner Rudolf iz
Lobnice je bil rojen 1858, vratar Schlichting iz Ruš leta 1867. Tistih, rojenih okoli
leta 1860, je bilo malo in tudi takšnih, ki so bili rojeni okoli leta 1870, ni prav veliko.
Največ je rojstnih letnic po 1870 in 1880, torej starih med 30 in 40 let. Razumljivo
je, da je tistih, rojenih po 1890 zopet manj, je pa res, da so nekateri nastopili svojo aktivno kariero že, ko so bili še mladoletni. Med njimi najdemo tako moške kot ženske.
Lahko predstavimo bolj »pregledni« seznam priimkov zaposlenih in njihovih rojstnih letnic:
• Ulaga (1860), Schoeneckerl (1867), Forstner, služkinja (1869), Grieb (1871), učiteljica Nowak (1871), Kuehn (1872), Rauš, služkinja (1877), Kreuh, služkinja (1878),
Krejči (1879), Bokszczanin (1879), Pečar, služkinja (1879), Niessner (1880), Čuček
(1880), Mader (1883), Ehrlich (1888), Habetler (1889), Schadinger (1891), Gugl
(1891), Niemczanowsky (1893), Šlajmer (1894), Rudolf (1894), Ajd (1895), Juršič
(1895), Skoumal (1896), Dobocki Š. (1896), Doboczky Aladar (1899), Bečela
Rozika (1899) …
Pomembna ugotovitev, ki jo lahko zapišemo po tem, ko smo se sprehodili po tem
seznamu, je: ruško fabriko je vodil mlad, strokovno usposobljen, ambiciozen
kader. Niti oba ravnatelja ob zaposlitvi še nista dopolnila štirideset let, pa čeprav je
šlo za družbo velikega mednarodnega »dometa« in nalog. Drugo, strokovno in poslovno nosilno osebje pa je bilo še desetletje mlajše. Le nekateri mojstri, za katere
so bile pomembne operativne, praktične izkušnje, so bili nekaj starejši. Po vojni zaposleni strokovnjaki slovenskega rodu so bili še mlajši. Mlajši od trideset let so nase
prevzemali breme vodenja ter razvoja. Na primer po prelomu stoletja rojeni Knez,
pa Teržan, pa inženirji Pogačar, Šolar, Majcen. Ni najmanj pomembno, da jih je bilo
med njimi kar nekaj takšnih, ki so bili »prodelavsko« in domoljubno usmerjeni –
zaradi česar so se znašli na različnih »spiskih«.
Naslednja ugotovitev v zvezi s personalom, ki jo omogočajo predstavljeni podatki
je, da je med vodstvenim, strokovnim kadrom bila usidrana intenzivna pripadnost,
poistovetenje s podjetjem. Med temi sloji zaposlenih zelo velike fluktuacije ni bilo.
Oba ravnatelja sta bila tako rekoč »večna« ravnatelja, dokler se ni spremenila politika.
Vrhunski strokovnjaki so našli dovolj motivacije, da so bili zvesti tovarni in koncernu.
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Dr. Ehrlicha je »pregnala« politika, dr. Schadingerja tudi. Drugi so odhajali na visoke
položaje znotraj koncerna (Knez, Šlajmer).
Naslednje, kar smemo zapisati je, da je bila fluktuacija tipično slojevska in nacionalna. Da so po prvi svetovni vojni odhajali tisti, ki so bili po novem tujci, je razumljivo. Da so masovneje prihajali tisti, ki so bili po razpadu AOM pripadniki nove
države (SHS in nato Jugoslavije), je tudi docela logično. Prihajali so med »brate« in
v zanje »razviti« svet. Odhajali so iz podjetja tisti, ki so bili v novem svetu še zmeraj ponižani, izkoriščani, ki so živeli v razmerah bede in brezperspektivnosti. Mladi
pomožni delavci, tisti brez izobrazbe, tisti, ki so iskali bolj perspektivna okolja, zaposlitve bliže svojemu domu, zlasti pa ženske iz socialnega sloja služkinj, pomožnih
delavk želijo drugam, na boljše.
Fluktuacija, ki v času vojne še ni bila tako zelo problematična, je takoj po vojni »zbezljala«. Vodstvo je prepoznalo problematičnost tega fenomena. Pričelo je izboljševati stanovanjske pogoje, ki so bili pogosto nevzdržni tako za doktorje znanosti kot za navadne
ljudi. Kmalu se je veliko gradilo, kvalificiranim kadrom se je nudilo določene privilegije,
plačna politika v tovarni je v primerjavi z drugimi podjetji zagotavljala sicer skromne, pa
vendar nadpovprečne plače. Sprejeta je bila kolektivna pogodba, tovarna se je vključevala v razvoj kraja, ki je postajal vse bolj atraktiven, zagotavljala je celo procese usposabljanja in izobraževanja, ki so obetali »boljše življenje« itd. Število zaposlenih je do
svetovne krize rastlo, kriza pa je bila nekajkrat razlog za masovna odpuščanja. Profit je
bil za lastnike in vodstvo vsekakor pred blaginjo ljudi. A po krizi so se pričele razmere
ponovno izboljševati, obeti so bili veliki, napovedovale so se še druge pomembne podjetniške investicije – potem pa naenkrat zopet zlom, vojna. V zvezi z zaposlitvami je treba
povedati, da je ob zaključku vojne, 14. maja, bilo v TDR zaposlenih le še 82 ljudi.
Odhajanje iz podjetja, tudi prisilno in dogovorno196 odpuščanje je bilo v dokumentaciji TDR evidentirano in večinoma pojasnjeno. Tako lahko spremljamo razloge za to
odhajanje iz podjetja. Nekateri so preprosto odšli, iskali so boljše priložnosti. Drugi
so morali oditi. Vodstvo je to uredilo po hladni, racionalni »nemški logiki«, tako, da ni
bilo prevelikega pompa in razburjanj. Med takimi so bili na primer »težavni« Grieb,
Niessner, ki je bil domnevno kriv za veliko eksplozijo v obratu Linde, pa zaslužkar
Gjuroković, famozni »dr. ing.«. Nekaj zelo uspešnih je odšlo, ker so jih znotraj koncerna potrebovali drugje: Šlajmerja v Elektrobosni, Kneza v beograjski AGA d.d.
Odhajali so žal tudi vrhunski strokovnjaki, kakršna sta bila dr. Ehrlich in precej kasneje dr. Schadinger – bežala sta pred fašizmom in nacizmom, ki mu nič, kar je dišalo po
judovstvu, ni bilo sveto.
196

V času krize je TDR balansirala število zaposlenih tako, da je odpuščala velike skupine ljudi zaradi povsem poslovnih razlogov. Odpuščanje zaradi nediscipline, izostajanja itd. je bil permanentni ukrep.
Uveljavljena pa je bila še posebna, pogojno rečeno »dogovorna« oblika odpuščanja. V takšnih primerih
je šlo za premestitve v druga lokalna podjetja, zlasti pa v državna podjetja, k železnicam … v primerih,
ko se je odvečna delovna sila pojavila le kot kratkotrajni višek. S posameznimi strokovnimi ljudmi pa
se je vodstvo »dogovorno razšlo« tako, da so bili deležni »odpravnin« in niso zahajali v odprte in hujše
spore. Prava mera nemške pragmatičnosti.
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Zanimivi pa so še drugi vpisi o razlogih odhajanja iz podjetja, ki jih najdemo
v »kadrovskih« knjigah:
odšel prostovoljno, radi izostajanja, radi lenobe, radi tatvine, onemoglosti, brez
odjave, bil odgnan, umrl, radi razgrajanja, pijančevanja, skrčenja obrata, izginil
brez sledu, odšel na orožne vaje, v zapor, premeščen začasno k železnici, bil sezonski delavec, odpuščen …
Številni zaposleni, številne osebne zgodbe – včasih tragične. Mednje gotovo sodijo
»žrtve dela«. Mlad levičarski umetnik Lojze Šušmelj jim je po naročilu ruških delavcev, zaposlenih, včlanjenih v delavsko strokovno zvezo, izdelal spomenik, katerega
replika danes stoji na ruškem pokopališču. Menda edini spomenik žrtvam dela pri nas
so odkrili leta 1939. Original kipa je shranjen v Mariboru. Vseh žrtev dela v TDR je
bilo veliko, navajamo le tiste v povojnem času delovanja tovarne – do leta 1944.
•
•
•
•
•
•
•
•

Anton Šerc 1919
Mihael Repolusk 1923
Anton Kramer 1932
Ivan Strnad 1938
Hinko Ditmajer 1938
Leopold Robič 1939
Ludvik Rep 1943
Rupert Ulaga 1944

Spomenik žrtvam dela na ruškem pokopališču. Avtor spomenika je Lojze Šušmelj,
levičarski aktivist, tragična žrtev okupatorskih zlih sil.
(Foto: spomenik - Gregor Rezman, portret L. Šušmelja (fotografija last Umetniškega kabineta Primoža Premzla)
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V tovarni dušika so bile zaposlene še številne druge tragične osebnosti. Oba
direktorja sodita mednje. Roberta Maderja je zadela trda roka povojne revolucionarne oblasti, Antona Krejčija pa že prej okupatorjeva. Nemci so ga takoj, ko so
prišli v tovarno, izselili v Srbijo. Bil je, na z roko napisani »listi izseljenih«, ki jo
hrani PAM, na vrhu seznama. Za njim pa še Josip Teržan, Branko Stani, Johann
Pogačar, Johanna Rataj, Johann Dolinšek, Franc Zornik, Vera Šebenik. Vseh izgnancev, nekoč zaposlenih v TDR in v hčerinski firmi AGA, je bilo okoli 20.
Nekaj zaposlenih je bilo vojnih ujetnikov, taboriščnikov, tovarniški delavci pa so
odhajali tudi v partizane.

Slavko Majcen, zaveden Slovenec, leve usmeritve, prvi povojni direktor TDR,
udeleženec partizanskega upora okupatorju – prvi z leve. (Foto: last Alenke Majcen)

Direktorji
Čelni ljudje vsakega gospodarskega subjekta so (ob lastnikih, delničarjih) direktorji in strokovni, razvojni kadri. Pomembni so tudi nadzorniki, upravni svetniki/
odborniki. V kolikor slednji niso iz vrst lastnikov z »izvirnim interesom«, so to
pogosto le najeti, plačani zastopniki lastnikov, večkrat s »prikritim« osebnim interesom v ospredju. Te pomembne odločevalske funkcije nimajo kakšnega vnaprej
vgrajenega pozitivnega moralno etičnega, strokovnega, z vidika perspektiv človeškega rodu vgrajenega razvojnega potenciala, vrednot …, ali celo »predestiniranih«
družbeno zaželenih, cenjenih karakteristik. Spomnimo se številnih osebnosti iz teh
~ 129 ~

TDR - vlozek2.indd 129

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

vrst, ki so vsem znane, uveljavljene, »spoštovane«, uspešne itd., a se nihče ne bi
želel identificirati z njimi. Razen v običajno političnih procesih, ki vsaj kratkoročno
prinašajo osebne koristi. Vse ocene (pomembnih) ljudi morajo biti individualizirane, historično premišljene, kar terja podrobnejše raziskave in česar ta knjiga ne
more zagotoviti. Prav pa je, da teh pomembnih, pogosto kontroverznih osebnosti ne
izpustimo pri osnovnem prikazu z njimi povezanih dogodkov, pojavov, subjektov.
Navedeni bodo le glavni direktorji, ravnatelji, ne tudi obratni, podružnični vodilni
ljudje. Tudi kakšne celostne, vsebinske opredelitve do njihovega razvojnega prispevka ne bodo zapisane. Zgolj nekaj suhoparnih dejstev:
Heinrich Rosenbaum je bil generalni direktor, tudi generalni ravnatelj centralne direkcije Donau Chemie, generalni direktor podjetja Halske in Elektrobosne.
Po smrti ga je v generalni direkciji nadomestil Erwin Philipp, njega pa nato malo
pred drugo svetovno vojno dr. Ernst Hackhofer.
Karl Platzer, ing., je bil vsemogočni centralni tehnični direktor, ki je odločal
o zadevah ruške tovarne. V Rušah je bil tehnični direktor inženir Robert Mader.

Robert Mader, direktor TDR z najdaljšim stažem, tragična osebnost. (Foto: PAM)
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V zvezi z njegovo zaposlitvijo v Rušah se pojavlja ob dveh že zapisanih še tretja letnica: direktor naj bi bil od 1.12.1919 do 8.5.1945. Njegov namestnik, vice
direktor je bil do srede dvajsetih let dr. Viktor Ehrlich, ki ga je leta 1925 nasledil
vice direktor v Rušah, inženir Stanislav Bokszczanin.
Anton Krejči je v TDR od začetka prevzel vlogo komercialnega direktorja, zadolženega predvsem za »jugo trg«. Nekateri so pisali, da je imel zelo omejena pooblastila.

Krejči Anton, skupaj z Maderjem ravnatelj med obema vojnama, nato izgnanec. (Foto: PAM)

Več o vodilnih osebah TDR je moč najti na drugih straneh te knjige. Bolj celovita predstavitev direktorjev, tudi povojnih, sledi v drugem zvezku.
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KOLEKTIVNA POGODBA, PLAČE, REMUNERACIJE …
Kolektivna pogodba197

V

svojem tipkopisnem »Prispevku …« se je s kolektivno pogodbo najpodrobneje ukvarjal eden od povojnih direktorjev, inženir Srečko Kotnik. Zapisal
je: »V skladu z uredbo banske uprave Dravske banovine je bila sklenjena
KOLEKTIVNA POGODBA med Tovarno dušika v Rušah in Splošno delavsko
strokovno zvezo Jugoslavije kot predstavnico delavstva. Prva pogodba je bila sklenjena že 21. februarja 1920. leta, nato so jo po potrebi dopolnjevali do 29. januarja
1941. Pogodba je izredno smotrno, sistematično, in za vse pregledno napisana.«198
Najprej si bomo ogledali nekaj pogodbenih določil o plačah, v nadaljevanju pa
še določila o drugih razmerjih, izhajajočih iz zaposlitve (glede na leta zaposlitve
v tovarni …) in opravljenega dela: o dopustih, bolezninah itd.

Inženir Kotnik, po vojni tudi direktor TDR, je med vsemi avtorji popisovanja preteklosti
TDR posvetil opisu socialne problematike v tovarni največ pozornosti. (Foto: PAM)

Plače so bile v TDR natančno tarifirane. Plačevanje je teklo po individualnem
učinku, doseganju norm in akordov, zaradi težavnih pogojev dela pa so bili mnogi deležni različnih doklad. Delovodje, mojstri in drugi za to zadolženi so morali
197

198

Plačila so bila pogodbeno urejena, z individualnimi in kolektivnimi pogodbami. Razen z rednim plačilom v denarju, plačami, so bili mnogi nagrajeni še s posebnimi privilegiji, oprostitvijo plačila določenih
življenjskih stroškov, na primer elektrike, in remuneracijami/občasnimi nagradami, božičnicami, velikonočnimi, bilančnimi premijami, zlasti služkinje pa še »v naravi«, s prehrano, brezplačnim stanovanjem
oziroma bivanjem v kakšni sobici.
Kotnik, Srečko, »Prispevek …«, s. 15.
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natančno spremljati in beležiti opravljeno delo in učinke. Akordi so bili izračunani
tako, da so, ko so bili doseženi, vsaj za 20 % presegli osnovno mezdo.
Osnovne urne postavke (delalo se je takrat 48 ur tedensko, tudi ob sobotah) so
se gibale za pomožne delavce od 4 – 4,50 din na uro. Za profesioniste od 4,50 – 6
din. Doklade v višini od 20 – 50 % osnovne mezde so prejemali v delavnicah in
obratih. Vajenci so zaslužili od 1,00 – 3,00 din na uro, odvisno od tega, kako dolgo
so že bili vključeni v učni proces.

Plače, remuneracije199 …
Tudi plače nameščencev, strokovnega kadra, mojstrov, zaposlenih v upravi,
vodilnih strokovnjakov ter seveda direktorjev so bile zelo dobre. O tem se najlaže prepričamo, če pregledamo seznam plačanih letnih zaslužkov (Jahresgehalt).
Plače vodstva in inženirjev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robert Mader, Anton Krejči.....................................266.314 din
Stanislav Bokszczanin..............................................181.653 din
Adalbert Niemczanowsky........................................172.173 din
Rudolf Schadinger....................................................162.153 din
Stefan Doboczky.......................................................114.987 din
Aladar Doboczky......................................................109.218 din
Leo Knez.....................................................................97.200 din
Ludwig Šolar, Josef Teržan.........................................93.816 din
Karl Skoumal..............................................................90.930 din
Johann Pogačar...........................................................47.355 din
Slavko Majcen, Anton Mastnak..................................38.394 din
Plače nameščenk (cev), uradnic (kov), tehnikov, mojstrov

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Villi Gugel..................................................................93.156 din
Gottfried Leinschitz..........................................................70.515
Alois Jurschitz..................................................................66.603
Johann Jakobič..................................................................62.967
Franz Jarz..........................................................................62.667
Srečko Sonnenwald..........................................................62.571
Feliks Čuček.....................................................................60.525
Janko Bernhard.................................................................60.315
Štefan Krušec....................................................................59.547
Stefan Gjuroković.............................................................56.481

199

Aufstellung ueber unsere pensionsversicherungpflightigen Angestellten (Stickstoffwerke A.G. Ruše
in Maria-Rast), prepis iz leta 1967; nedatirani seznam je nastal najverjetneje leta 1940/1941 (glede na
osebe, uvrščene na seznam); SI_PAM/0969, fond TDR, AŠ 219.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johanna Ratej....................................................................56.151
Franz Žižek, Karl Happe...................................................56.091
Konrad Rankl....................................................................55.911
Franz Golob......................................................................55.791
Franz Reš..........................................................................53.721
Viktor Gašper....................................................................51.399
Johann Dolinšek...............................................................51.117
Josefine Bečela.................................................................49.809
Teresie Janko....................................................................44.343
Johanna Paterman.............................................................44.o43
Vekoslav Primo.................................................................42.342
Maria Jug..........................................................................41.142
Branko Stani.....................................................................40.362

Najbolje plačano je bilo seveda vodstvo, sledili so »starejši« inženirji, uradniki, nato starejši srednji, tehnični kader, mojstri, starejše uslužbenke, uradnice in šele nato mlajši inženirji. Njihovi premijski prispevki za penzijsko
zavarovanje so se gibali v razponu od 162 (najnižji) do 420 dinarjev (najvišji)!
Prispevek je bil tako rekoč zanemarljiv. Posebnih razlik med plačami moških in
žensk istega ranga ni bilo, vendar žensk na res visokih položajih ni najti: tehnično,
obrtno niso bile usposobljene, za knjigo in računovodsko delo so bile v primerjavi
z moškimi »pravično« nagrajene, administrativno delo pa je bilo že slabše plačano. A med tistimi, ki so prejemale med skoraj 20.000 in 40.000 din plačila, najdemo celo vrsto žensk. Najvišjo plačo sta imeli Johanna Ratej (56.151 din letno)
in Josefine Bečela (49.809 din letno), ki sta sodili v »veteranske« vrste uradnic.
Služkinje so dobile do največ ca 5.500 din letno, dodatno pogosto še stanovanje in
hrano. Toliko kot služkinja je lahko zaslužil tudi vajenec, pomožni delavec dvakrat,
profesionist je lahko dobil trikrat več. Vendar: delavci v delavnicah in v obratih
so zaradi raznih doklad lahko dobili do pol večjo mezdo, z nadurnim, prazničnim
delom pa se je njihova urna postavka, zaslužek dodatno, do stoodstotno povečal.
Nadurno delo (več kot 6 x 8 ur tedensko) ni bilo nobena redkost. Zlasti ne ob
okvarah, remontih in podobnem. Res pa je, da so takrat, ko proizvodnja ni nemoteno tekla, mnogi morali ostati doma. Imeli so nekakšen »neplačani dopust«. Dopusti
tudi drugače niso bili tako dolgi, kot smo tega vajeni v Evropi danes. Razen rednih
dopustov od najmanj 4 do največ 8 dni so ruški delavci lahko praznovali praznik
dela, 1. maj! Dopusti, ki so se zaposlenim priznali, so bili omogočeni še v primeru
smrti v družini (2 dni), rojstva, poroke in selitve (1 dan). Odsotnost z dela zaradi
vojaških vaj je bila plačana do štiri tedne, odsotnost zaradi bolezni pa največ 6 dni.
Vodilni strokovnjaki so bili odlično plačani, tako da se je Kotnik vprašal: »Ostaja
uganka, kaj so počeli tako dobro plačani vodilni strokovnjaki s svojimi plačami,
ki so bile za primerjavo tri do štiri krat višje od plač profesorja na univerzi ali na
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primer od najvišjega državnega uradnika, samega podbana. Nihče teh prekomerno plačanih ‚vodilnih‘ v tem medvojnem času ni imel svojega avtomobila, niti si
nihče ni postavil hiše, ker za to ni imel potrebe.«200
Če pomislimo še na to, da so zaposleni na nevarnih delovnih mestih dobili zaščitna sredstva in obleko, nekateri mojstri … stanovanja kar v upravni stavbi, da
so bile najemnine za sobo 60, za stanovanje pa do 150 dinarjev, da so »šefi« stanovali v tovarniških vilah, da plačevanje vode in elektrike ni bila navada, marsikomu pa so vrt uredili in kosilo skuhali brezplačno, prav tako popravili morebitne
okvare v stanovanju …, je povsem razumljivo, da je bilo poistovetenje s podjetjem, pripadnost tovarni izredno trdna. Takšne so bile razmere vse do 1941. leta,
saj se kolektivna pogodba skorajda nič ni spremenila. Inženir Kotnik je zapisal:
»Kolektivna pogodba je bila očitno tako skrbno sestavljena, da nikoli ni bilo potrebe po vznemirljivih pogajanjih in ni bilo potrebe po delavskih nemirih.«201
Čisto točna ta njegova zapisana misel sicer ni, saj smo že govorili o mezdnih in
drugih zahtevah »beamterjev« in združenih pod okriljem socialne demokracije.
Pravih delavskih stavk pa ni bilo, to nedvomno drži. Služkinje pa itak niso imele za
sabo kakšnega združenja, ki bi jih podpiralo. Le uradniki, med njim top »aktivisti«,
tisti res z vrha (Schadinger, Ehrlich, Bokszczanin) niso skrivali svojega nezadovoljstva – a izražali so ga bolj proti »zunanjemu« svetu in centralni direkciji kot
proti Madru in Krejčiju. Slednja sta imela med zaposlenimi celo ugled gospodarja,
kakršnega bi si lahko le želeli – podobno kot je to veljalo na primer za Hutterja v
Mariboru. Odobravala sta draginjske dodatke (Teuerungszulage), razne
priložnostne pomoči (Aushilfe), remuneracije (posebne nagrade, ki bi jim danes rekli božičnica ali trinajsta plača), darovala društvom, ustanovam (v imenu
tovarne in iz lastne denarnice), za številne prošnje ovdovelim, osirotelim itd. sta
našla naklonjenost. Pravzaprav bi lahko rekli, da bi ju bilo treba dati v tem oziru
za zgled mnogim sodobnim lastnikom in menedžerjem.
Remuneracije, ki so bile določane »na osebo«, so pomembno vplivale na življenjski standard posameznih »upravičencev«. A pri nekaterih vplivnežih (na
primer upravnih svetnikih) so v relativnem smislu pomenile skromen delež njihovih celotnih prihodkov, tako da so se jim celo zlahka dobrodelno odrekali v korist
drugih. Nam pa zopet razkrivajo ozadja, zaradi katerih vztrajamo pri navajanju
seznamov oseb, povezanih s TDR. Silna socialna razlikovanja prav »nesramno«
silijo v ospredje. Ponujajo sliko socialne mreže, družbenih pozicij, vlog, vlivov,
moči. In četudi so bili zaposleni v večini primerov dovolj zadovoljni s svojim življenjem, vsaj toliko, da niso čutili potrebe po množičnem in odločnem rebeliranju, si ne smemo zatiskati oči pred ekstremno socialno nepravičnostjo. V času
krize tako vodstva niso reagirala z morebitnim zavestnim, hotenim zmanjšanjem
profitov – raje so odpuščali delovno silo in zmanjševali stroške za plače.
200
201

Kotnik, Srečko, »Prispevek …«, s. 19.
Ibidem, s. 17.
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Odgovor na vprašanje, kako je to mogoče, je relativno preprost. Ruše so se s prihodom TDR zelo spremenile. Mnogi domačini, ki so prej skromno živeli na svoji zaplati zemlje ali od drugega dela agrarnega značaja, so našli temelj svoje drugačne
eksistence v industrijskem gigantu. Mnogi so to novo življenje prišli poizkusiti iz
številnih drugih, bolj oddaljenih krajev. Ruše so se demografsko nekako saturirale
in gospodarski šoki, na primer ob krizi, ob dolgotrajnejših redukcijah so zlovešče
najavljali, da verjetno sledi množično odpuščanje. Odpustiti 150 in več zaposlenih
v tako majhnem kraju je pomenilo velik pritisk na življenje družin, veliko bedo, in
razkrilo vse večjo »odvisnost« posameznikov, družin, priseljencev, celih zaselkov ali
na primer delavske kolonije od tovarne in njenih odločevalcev. Ta pritisk in odvisnost
pa sta bila toliko večja že zaradi dejstva, da boljših izhodov kot potrpeti in čakati na
čase ponovnega vzpona ni bilo – v drugih tovarnah v okolici, čeprav so bile »naše«,
v rokah slovenskih kapitalistov, so zaposleni čutili še večjo stisko. Imeli so slabše
plače, živeli pod drugačno, hujšo presijo, ekonomsko, socialno in politično, tako da
so se bili prisiljeni razredno trdneje povezati, razvijati mezdni boj, pogosto štrajkati.
Za svoj slab položaj niso mogli morebiti kriviti »izkoriščevalskih tujcev« – njihovi
delodajalci so bili po vrsti stebri domoljubja (Pogačnik, Glaser, Kaudek, Gorišek …),
a pač pripadniki kapitalistične usmeritve grobe, »trde roke«.
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Seznam, ki ga hrani PAM nakazuje, v kakšnih sorazmerjih z vodilnimi so bili
»ruški delavci«, kako so bili cenjeni, rangirani. Za boljše razumevanje je ta seznam dobro povezovati z drugimi objavljenimi seznami in vztrajnim naštevanjem
(ponavljanjem) imen in priimkov. Brez podrobnejšega raziskovanja lahko le ugibamo, kaj bi pokazali sorodni podatki za Rosenbauma, Platzerja in druge mega
pomembne ljudi na Dunaju, v Jajcu ali kje drugje v koncernskih družbah. Se pa
sliši skorajda neverjetno, da sta direktorja zaslužila letno več kot katerakoli služabnica vse svoje življenje (več kot 50 kratnik najslabše plačanih zaposlenih) ali
da sta samo letne bilančne nagrade dobila toliko, kot deset bolje plačanih služabnic zaslužilo v celem letu.
Seznami razkrivajo, omogočajo več pomembnih primerjav. Primerjava seznama
remuneracij za leto 1926/27 nam tako pove, da so se mesečna plačila iz leta 1927
do vojne skoraj podvojila. Razponi med plačnimi skupinami ostajajo podobni.
Tudi položaj žensk se v teh letih ni bistveno spremenil. Remuneracije, enkratne
nagrade direktorjev so bile povprečno 10 do 30 krat višje od tistih nagrad, ki so
jih prejemali zaposleni srednjega in višjega srednjega sloja. Razkrije se s pomočjo seznama še podatek, da je bil dr. Ehrlich maja 1927 še na plačilni listi in da je
bil (po plači) tretji najpomembnejši človek v tovarni. Če je bil Bokszczanin leta
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1925 res že pomočnik tehničnega direktorja, kar je bil prej Ehrlich, pa to morda
pomeni, da je Ehrlich takrat resigniral s položaja, a še ostal v podjetju do leta 1928.
Kakorkoli že, lahko zaključimo. Plačni sistem je bil stabilen, upošteval je potrebno in dopustno rast plač (zaradi inflacije in drugih okoliščin), osebne ocene za
nagrajevanje odločilne, vse skupaj pa ujeto v okvire velike nepravičnosti, socialnih
razlik. Plače služkinj se v tem obdobju praktično niso povečevale. Socialne razlike pa so bile veliko večje od silovitosti občasnih, bolj benignih socialnih tenzij.
Sistem je imel sposobnost perpetuiranja, samoobnavljanja. Čeprav so v tridesetih
letih v Rušah bili aktivni pomembni delavski predstavniki, od Ivana Potrča do
Lovra Kuharja, Mihe Pintarja in drugih.
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TOVARNA DUŠIKA MED OKUPACIJO
IN TAKOJ PO OSVOBODITVI

O

razmerah v TDR med okupacijo so pisali S. Bokszczanin, J. Teržan in S.
Majcen ter Srečko Kotnik. Bokszczanin je začel svoj zapis tako:

»Tovarno so zasedli zjutraj dne 8. aprila … Civilna nemška oblast je odgnala
v izgnanstvo v Bosno in Srbijo vrsto pripadnikov kolektiva, v naslednjih letih so
bili aretirani in poslani v koncentracijsko taborišče Mauthausen v Zgornji Avstriji
nadaljnji člani kolektiva. V zadnjih letih okupacije je večje število ljudi iz Ruš šlo
v partizanske odrede …«202
Ko je okupator pričel prodirati v notranjost dežele in so se jugoslovanski vojaki
umikali po Dravski dolini, so tudi minirali in poškodovali zapornice v HE Fala, kar pa
je le za krajši čas ustavilo proizvodnjo v elektrarni in TDR. Tovarna je bila takrat že
»zasedena« s petokolonaši, ki so preprečili morebitno uničenje naprav in tovarno nato
predali okupatorjem, graški gestapovci203 so zasedli tovarno. Nato je med vojno za
varovanje tovarne skrbela stotnija vermanov,204 sestavljena pretežno iz Jugoslovanov,
a tudi Slovencev. Pri tem jim je bila v pomoč še ena četa policijskega polka.
Razmere so se takrat popolnoma spremenile. TDR je znotraj IGF, v katerega je
bila prisilno inkorporirana, dobila »status vojno važnega podjetja«, kot je zapisal
Majcen.205 Ruše so spet dobile, in TDR prav tako, nemško ime,206 glave so dvignili kulturbundovci in si ponovno zadali nalogo »narediti to deželo nemško« ter jo
priključiti Reichu. Politično sta »top vloge« zaigrala brata Doboczky.207 Nemška
civilna oblast je v povezavi s tu živečimi kulturbundovci, nemškutarji, vojsko in
na osnovi že pripravljenih spiskov pričela z aretacijami, izseljevanji, zapiranji v
202
203

204

205
206

207

Bokszczanin, S., Kratka zgodovina TDR, s. 24.
Gestapo (Geheime Staatspolizei) je bila nacistična tajna državna organizacija, katere naloga je bila
»preganjanje« Judov, Slovanov, Romov, vodenje koncentracijskih taborišč. Ta zločinska policijska organizacija za množično preganjanje, pobijanje, ki jo je vodil H. Himmler, je sejala smrt, kjerkoli se je že
pojavila – tudi na naših tleh.
Heimwehr je bila posebna paravojaška organizacija, sestavljena pretežno iz raznih rezervistov.
Polvojaška organizacija je bila ustanovljena že po prvi svetovni vojni v interesu brambe pred revolucionarnimi elementi v Avstriji. Nacistično, fašistično usmerjena je bila nekaj let pred drugo svetovno
ukinjena, med drugo vojno od Nemcev na okupiranih ozemljih »oživljena«. Nemški vermani na zasedenem ozemlju so imeli za glavno nalogo boj proti partizanom.
Majcen, Slavko, Poročilo o TDR, s. 4.
Med obema vojnama se je v poslovanju uveljavljal slovenski jezik, poslovna poročila so bila pisana
tudi v slovenščini. »Komandni« jezik je sicer ostal nemščina, in ker nekateri vodilni ljudje v tovarni slovenskega jezika niso uporabljali, v centrali na Dunaju pa ne znali, sta bili v podjetju ves čas zaposleni
dve prevajalki. Po okupaciji se je slovenski jezik moral povsem umakniti.
»Dva brata, nikakor germanskega porekla in v družinski zvezi s poznanimi slovenskimi družinami, člana
tehničnega kadra tovarne, sta postala: prvi Kreisfuehrer za oblast Maribor, drugi Ortsgruppenfuehrer
v Rušah, ki je bilo preimenovano v Rast.« (Bokszczanin, s. 25.) S. Doboczky je bil pravzaprav pomočnik
Kreisleiterja za Štajersko. (op. p.)
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taboriščih, streljanji talcev in drugimi zločini. Najpodrobneje je to popisal Majcen,
a je treba opozoriti, da so na njegov seznam uvrščeni predvsem tisti, ki so bili zaposleni v TDR in njihovi družinski člani. V tem smislu je Majcenov seznam precej
drugačen od »ruškega«, saj so upoštevani delavci TDR, ki niso bili Rušani, ni pa
na njem Rušanov in drugih iz okoliških vasi, ki niso bili člani tovarniškega kolektiva. Širši seznam žrtev vojne najdemo v jubilejnem Ruškem delavcu iz leta 1986.
Slavko Majcen najprej našteje tiste, ki so bili iz TDR odpeljani v Mauthausen: Drago
Angel, Franc Breznik, Maks Cvilak, Karel Klamfer, Franc Matušek, Alojz Kohne.
V Srbijo, Hrvaško in Bosno so bili iz TDR izgnani: Danica Aigner, Ivan
Dolinšek, Anton Krejči, Danilo Marinčič, Franc Mohorič z ženo Marijo in otrokoma Tatjano in Sonjo, Ivan Macarol, Anton Novak, Ivanka Rataj, Franc Sornik,
Branko Stani, Mira Stani, Miroslav Šerbino, Vera Šebenik, Jože Teržan z ženo Ivo
in otroki Nikom, Andrejem in Marjanom.
Na dvorišču zapora sodišča v Mariboru so bili v mesecu marcu in aprilu leta
1942 ustreljeni člani TDR oz. ožji družinski člani uslužbencev TDR: Matevž
Breznik, Maks Cvilak, Drago Klampfer, Anton Stanek, Zoran Aigner, Roman
Binder, Edi Buchmajster, Vinko Jug, Janko Muc, Jože Strnad, Jakob Spenga, Drago
Varga, Jožica Bečela, Rado Velcer, Franc Duh, Ignac Hudikov, Franc Jezernik,
Avgust Palamut, Jože Herkovič, Andrej Husjak, Ivan Kožuh, Anton Pogračič.
Inženir Majcen, ki je napisal te sezname, je navedel tudi, zakaj jih je: »Ker
se v TDR in Rušah premalo ve o tem, kaj se je dogajalo v poveljstvu Gestapa
v Kersnikovi ulici št. 1 v Mariboru.« Pravi, da sta »gestapovec Schuster in ing.
Doboczky odločala o ubojih po predhodnem mučenju.«208 Taisti osebi, »ing.
Doboczky in vodja Gestapa v Mariboru Schuster sta odločala o streljanju Rušanov
in članov TDR (ter njihovih družinskih članov). Na dvorišču sodišča v Mariboru je
bilo ustreljenih in v Grazu kremiranih 22 članov TDR …«209 Doboczky je bil pred
vojno šef ruškega Kulturbunda, po začetku vojne pa je ob pomoči politično najbolj
»zvestih« (Wenka in Gugla) praktično prevzel politično oblast v Rušah210 in v TDR.
V tem času (marec, april 1942) so bili aretirani in nato izpuščeni razen Majcena
še Bokszczanin, Šolar, Čuček. Janko Muc, ki je bil aretiran že dva meseca prej, ni
imel te sreče, da bi ponovno prišel na svobodo. Po mučenju, ko ni hotel izdati osumljenih tovarniških sodelavcev, ki pa so dejansko zbirali denar za OF, je bil ubit.
Zavedni delavci TDR so med vojno, kolikor se je le dalo, ovirali, sabotirali delovanje tovarne. Vedeli so namreč, da Nemci želijo čim večje količine zlasti ferokroma in karbida. Nemci pa, čeprav so pošiljali v tovarno svoje specializirane ekipe
iz Berlina, ki naj bi odkrile, zakaj v tovarni ne dosegajo načrtov in kdo je saboter,
208
209
210

Majcen, Slavko, Poročilo o TDR, s. 19., 21.
Ibidem, s. 18.
Formalno je postal župan Ruš po okupaciji Robert Mader, ki pa te naloge ni želel opravljati. Skliceval se
je na preokupiranost z delom v tovarni. O tem hrani PAM originalno arhivsko dokumentacijo. Operativni
župan, nekak v. d., je bil zato dr. Aladar Doboczky.
~ 140 ~

TDR - vlozek2.indd 140

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

dokazov za sankcioniranje »krivih« niso mogli najti, niso mogli ugotoviti »krivde«.211 Po vojni je fabrika zopet takoj zagnala proizvodnjo »na polno«, vodili pa
so jo ravno Bokszczanin in njegov pomočnik Šolar, ki sta neposredno proizvodnjo
vodila že med vojno, ter Josip Teržan in drugi Rušani, ki so se vrnili iz izgnanstva,
taborišč, partizanov. Direktor med vojno je ostal Mader, proizvodnjo ferokroma je
prevzel njegov sin ing. Herbert Mader, po vojni prav tako kot oče obsojen na smrt.
Dogajanje med vojno je v svojem prispevku opisal inženir Kotnik. Takole piše:
»Nacistični oblastniki … so priredili rasno ocenjevanje, kakor je bilo v navadi
v antiki na trgu za sužnje …Vse prebivalce so slikali od spredaj in od strani …
Uvedli so preskrbo z živili in oblačili in obutvijo na karte … Preskrba z živili …
se je pa seveda v toku vojne neizbežno slabšala … Nemci (Avstrijci) in domači
nemškutarji so prejeli rdeče legitimacije, kar je pomenilo, da so postali člani nacional – socialistične stranke in politični nosilci režima. Slovensko prebivalstvo
je dobilo večinoma zelene legitimacije, kar bi naj pomenilo, da so postali člani
‚Domovinske zveze‘ (Heimatbunda), to bi jim naj zagotovilo, da bodo po zmagi,
če se bodo med vojno dovolj prilagodili ‚Novemu redu‘ smeli ostati v ‚Velikem
rajhu‘. Tisti, ki so dobili bele legitimacije, so bili namenjeni za izgon, so pa začasno morali delati v taborišču.«212
Domačini, ki so odhajali v partizane, so izvajali številne akcije, a tovarni je bilo
prizaneseno. Proizvajala je »normalno«, kolikor je ob oviranju, sabotažah zaposlenih in partizanov pač bilo možno. Kakšnega razvojnega preboja v tovarni v vojnih
letih ni bilo. Edina pomembna investicija je bila izgradnja nove silikokrom peči
leta 1943 na mestu, kjer je prej stala druga karbidna peč.

Spremembe v vodstvu podjetja
Z vojnimi razmerami so se »komandne« linije spremenile. Nič ni šlo več brez
IGF, države, vojske. Direktor tovarne (Geschaeftsfuehrer) je bil, tako kot poprej, Robert Mader, ki je leta 1944 dobil še pomočnika in prokurista dr. Ernsta
Hackhoferja, Adalbert Niemczanowski je bil vodja prodajnega oddelka, leta 1941
pa je bil postavljen skupaj s Stefanom Doboczkym za pooblaščenca. Antonu
Krejčiju in Fedorju Šlajmerju je bila prokura odvzeta. Čiščenje slovenskega etnosa iz vrst vodstev je bilo dokončano. Slovencem (Jugoslovanom) so bile prepuščene le še izvajalske, tehniške, operativne pozicije.
211

212

J. Teržan, ki je okvirno popisal poslovanje v TDR med vojno je ugotavljal, da je v letu 1941 še dosegala dobičke, v naslednjih letih pa planov ni mogla več doseči – kljub normalnim pretokom Drave in
nekaterim »ukrepom v stiski«. Poizkusili so celo z zamenjavami delavcev, tako da so ruški odhajali v
Nemčijo, nemški pa v Ruše. Nemci so ruško tovarno leta 1942 postavili celo pod »direktno komando
nemške vojske kot njen poseben obrat.« (J. Teržan, Petdeset let TDR, s. 32.) Nič ni pomagalo, ker, kot
rečeno, so srbski partizani onemogočali dostavo makedonske kromove rude.
Kotnik, Srečko, »Prispevki …«, s. 21.
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1942/6.7. so bili s funkcij razrešeni:213
• Dr. Fran Windischer, Avgust Tosti, Johan Avsenak, Dragan J. Tomljenović,
Andreas Šarabon, Avgust Praprotnik, dr. Josef Ažman.
Nove člane upravnega odbora so imenovali isti dan:
• Dr. Karl Meyer, geschaeftsfuehrender Direktor A.G. Dynamit Nobel in Pressburg
• Dr. Heinrich Oster, Leiter der Stickstoff-Syndikat G.m.b.H. Berlin
• Dr. Otto Blanke, Rechtsanwalt in Maribor sind zu Vorstandsmitgliedern bestellt.
Firma se je spremenila v Stickstoffwerke A.G. Maria Rast.
1942/v novi upravni svet (Verwaltungsrat) so bili imenovani:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Heinrich Buetefisch, Marseburg-Luenawerke (predsednik)
Dr. Hans Kuehne, Leverkusen bei Koeln (podpredsednik)
Dr. Heinrich Oster, Berlin (podpredsednik)
Dr. Otto Blanke, Marburg
Dr. Heinrich Gattineau, Pressburg/Wien
Ludvik Hopfgartner, Wien
Dr. Karl Meyer, Pressburg/Troisdorf
Karl Platzer, Wien.
1944/spet spremembe (Aenderungen bei einer Firma):214

• v sodnem registru so bili izbrisani sledeči člani upravnega sveta (Das Amt der
bisherigen Verwaltungsratsmitglieder und zwar):
• Dr. Otto Blanke, dr. Heinrich Buetefisch, dr. Heinrich Gattineau, Ludwig
Hopfgartner, dr. Hans Kuehne, dr. Karl Meyer, dr. Heinrich Oster und dipl. ing.
Karl Platzer ist erloschen.
• Tudi prokura Maderju je bila odvzeta. (Die gesamptprokura des Robert Mader
ist erloschen.)
• Dipl. ing. Robert Mader je postal član uprave v Rušah, dr. Ernst Hackhofer pa
drugi član, na Dunaju.
• Prokura je bila podeljena Niemczanowskemu. (Gesamptprokura erteilt Adalbert
Niemczanowsky, v Rušah.)
• Člani nadzornega sveta (Mitglieder des ersten Aufsichtstrates) so postali:
• Dr. Heinrich Buetefisch, Direktor der Amoniakwerke Merseburg
• Dr. Hans Kühne, Vorstandsmitglied der I. G. Farbenindustrie A.G. Leverkusen
• Dr. Heinrich Gattineau, Geschaeftsfuehrender Direktor, Pressburg
• Dipl. ing. Karl Platzer, Zentraldirektor, Wien
• Ludwig Hopfgartner, Direktor, Pressburg
213
214

SI_PAM, fond Okrožno sodišče Maribor, 9 HRB 15, AŠ 1053.
SI_PAM, fond Okrožno sodišče Maribor, 9 HRB 15, AŠ 1053.
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• Dr. Karl Meyer, direktor, Pressburg
• Dr. Heinrich Oster, Vorstandsmitglied der I. G. Farbenindustrie A.G. Berlin
• Dr. Otto Blanke, Rechtsanwalt in Marburg/Drau.
Po kapitulaciji Nemčije pa še en velik preobrat. Osvoboditev in revolucionarni prevzem oblasti. V prvih dneh svobode je bilo upravljanje tovarne naloženo
Bokszczaninu.215 Nekaj dni kasneje je direktorski položaj prevzel Slavko Majcen,
ki ga je imenovalo Ministrstvo za industrijo, Bokszczanin je postal tehnični direktor, Teržan pa direktor komercialnega in finančnega sektorja. Ludvik Šolar je
poslej vodil ves sektor vzdrževanja, energetike. Prične novo obdobje TDR, obdobje delovne, investicijske, politične intenzivnosti, obnove gospodarstva, države.

»Ekipa« pred pečjo – brez takšnih ekip kljub zelo izobraženemu vodstvenemu
strokovnemu kadru ne bi šlo. To so zaposleni vedeli in so bili zato na svojo vlogo
»pečjakov« zelo ponosni. (Foto: PAM)
215

»Krajevna ljudska oblast je postavila za prvega upravitelja ruške tovarne inženirja Stanislava
Bokszczanina. Tovarna je začela takoj obratovati.« (Teržan, Josip, Petdeset let TDR, s. 33.)
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AGA – RUŠE D.d. (AGA – RAST A.G.)

V

prašanje zgodovine družbe AGA d.d. je pravzaprav vprašanje zgodovine industrije tehničnih plinov na ruškem. Pline so proizvajali in uporabljali že v
času lobniškega glažutarstva v 19. stoletju. Prava industrializacija je nastopila s proizvodnjo plinov leta 1918 v TDR. Zelo kmalu se je ta industrija v obratu
Linde tako zelo razvila, da je ruška tovarna leta 1928 ustanovila Oddelek za propagando in varilsko tehniko. Za to dejavnost je zaposlovala odlične inženirje in
mojstre (Šlajmer, Knez, Niessner …). Zelo kmalu so ta oddelek na ustanovnem
zboru 24. maja leta 1929 transformirali v gospodarsko družbo. Tri koncesionarji so takrat bili:
• Tvornica za dušik d.d., Ruše po svojih ravnateljih g. g. Krejči Antonu in ing.
Mader Robertu v Rušah
• Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator v Stockholmu po gospodu dr. Krejči
Viljemu, odvetniku v Ljubljani
• Kreditni zavod za trgovino in industrijo v Ljubljani, po svojem ravnatelju g.
Tosti Avgustu v Ljubljani.
Okrožnemu sodišču v Mariboru so predlagali, da vpiše delniško družbo »Aga –
Ruše združene jugoslovanske tvornice acetilena in oksigena d.d. Ruše v trgovski register in postavno razglasitev.«216

Na fotografiji so: 1) Gjuroković, 2) Bokszczanin, 3) Mader, 4) ing. Knez (vari konstrukcijo prve
varjene hale skladišča karbida v Evropi – 1931), 5) Šolar, 6) ključavničar Šnofl in 7) Stefan
Doboczky. (Foto: PAM)
216

Podatki za družbo AGA bodo citirani po arhivski dokumentacije te tovarne, ki jo hrani PAM v fondu
Okrožnega sodišča v Mariboru, 9 HRB 14, AŠ 1052.
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Avtogeno varjenje v dvajsetih letih še ni bilo splošno poznano. Da bi zagotovili prodajo
tehničnih plinov, varilnih garnitur in drugega, so bili predstavniki TDR/AGE intenzivno
prisotni na trgu, sejmih, demonstracijah, tečajih … (Foto: PAM)

Izvoljeni v upravni svet so bili:
• Weydmann Avgust, ing., poslovodeči družabnik tvrdke Autogen-Gasaccumulator
Krückl & Hansmann Gesellschaft m. b. H, Wien.
• Krejči Anton, ravnatelj Tvornice za dušik d.d., Ruše.
• Mader, Robert, ing., ravnatelj Tvornice za dušik d.d., Ruše.
• Tosti August, ravnatelj Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo v Ljubljani.
• Dr. Gregorič Cvetko, tajnik centrale industrijskih korporacij v Beogradu.
• Sedež družbe: Ruše.
• Za računska preglednika sta bila imenovana Muttonê Friderik, ravnatelj
tvrdke Autogengasaccumulator Krueckl & Hansmann Gesellschaft, Wien in
Preuleuthner Georg, prokurist tvrdke Karbidwerke Deutsch Matrei, Wien.
~ 145 ~

TDR - vlozek2.indd 145

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

Leta 1933, takrat je bil predsednik upravnega sveta Avgust Tosti, na izrednem občnem zboru sklenejo imenovati nove, dodatne člane v upravni svet:
dr. Protić Pavla (Pajo), Somborska poljoprivredna berza, dr. Davidis Ernsta z
Dunaja, Suessmyer Kurta, komercialnega svetnika z Dunaja in dr. Berce Janka
iz Ljubljane.
Leta 1939 so se delničarji na občnem zboru odločili ustanoviti dve novi obratovalnici, in sicer za področje južne Srbije in Bosne.217 Zelo dobro poslovanje podjetja
je terjalo takšno odločitev, h kateri je prispevala tudi obrazložitev o bistveno manjših obratovalnih in prevoznih stroških. Največji delničar (zastopnik) na tem zboru
je bil ravnatelj Krejči (1400 delnic), sledila pa sta mu ing. Filip Avgust Weydmann
(900) in Avgust Tosti (800). Zopet delijo lep dobiček.
1941, november: upravni svet se zopet spremeni, mandate v upravnem
svetu izgubijo:
• Krejči Anton, Fabriksdirektor, Rast
• Tosti August, Direktor der Kreditanstalt für Handel und Industrie in Laibach
• Dr. Gregorič Cvetko, Sekretar der Zentrale der industriellen Kroporation in
Belgrad
• Dr. Protić Paul, Generalsekretaer der landwirtschaftlichen Boerse in Sabatka
• Richter Milan, Generaldirektor der Jugoslawischen Drahtfabrik A.G. Beograd
• Dr. Berce Janko, Direktionssekretaer und Prokurist der Kreditanstalt fuer Handel
und Industrie in Leibach.
Za nove člane upravnega odbora (Vorstandsmittgliedern) so bili imenovani:
• Karl Platzer, dipl. ing., Zentraldirektor, Wien
• Goesta Enlund, schwedischer Konsul, Beograd
• Dr. Otto Blanke, Rechtsanwalt, Marburg a. d. Drau.
Novo izvoljeni v upravni svet (Neubestellt des Verwaltungsrates):
•
•
•
•
•
•

Ing. August Philipp Weydmann (p.)
Dipl. ing. Karl Platzer (p. p.)
Dr. Otto Blanke
Dr. Ernst Davidis
Konzul Goesta Enlund
Dipl. ing. Robert Mader.

1945 (14. junija 1945): Slavko Majcen, ing., imenovan za delegata Ministrstva
za industrijo in rudarstvo Narodne vlade Slovenije pri tvrdki „Aga- Ruše „ d.d.,
217

Družba AGA Ruše, na prelomu štiridesetih je zaposlovala 49 ljudi, je imela svoje podružnice v Rakovici pri
Beogradu, v Alipašinem mostu v Bosni in v General Hanry pri Skopju. Te podružnice so se kasneje osamosvojile, mreža podjetij za proizvodnjo tehničnih plinov in tistih, ki so bila osnovana na osnovi uporabe
tehničnih plinov, je hitro rastla. Danes na tem področju na naših tleh kraljujejo podjetja v tuji lasti.
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Ruše pri Mariboru, takoj razreši celotno dotedanjo upravo družbe AGA: upravni
svet, načelnika ing. R. Maderja in prokurista A. Niemczanowskega.
Zgodba se je razvila tako rekoč identično kot tista v TDR. Z neka zelo pomembno razliko: uspešna družba AGA d.d. Ruše je bila likvidirana.
Od tod naprej se prične razvijati nova zgodovina proizvodnje tehničnih plinov
v Rušah. Obrat Linde, proizvodnja kisika, dissous plina (acetilena) in drugih tehničnih plinov so obnovi znotraj TDR. Podrobnejša zgodovina razvoja »od AGE
do Messer Slovenija« bo predstavljena v sledečih poglavjih, zvezkih.
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SKUPNA POSLOVNA … POT

O

be podjetji, TDR in AGA sta imeli skupno razvojno pot in sta bili tako povezani, ga pogosto niti zaposleni niso zaznali te podrobnost, da so jih vodili
v eni ali drugi evidenčni knjigi. Preprosto so se vsi čutili kot »fabriški«.
Fizično med podjetjema ni bilo razlik v tem smislu, da bi na primer šlo za dve
lokaciji. Vse se je dogajalo znotraj ograje TDR. Časovna kontinuiteta se zrcali
v dejstvu, da se je destilacija zraka, proizvodnja tehničnih plinov v obratu Linde
pričela skupaj s prvim dnem proizvodnje karbida, z rojstnim dnem TDR. Deset
let kasneje ni bilo še nobene dvojnosti, oddelek za propagando in avtogeno varjenje je bil eden od oddelkov, obratov. Nato pa se leta 1929 proizvodnja tehničnih
plinov poslovno, statusno izdvoji in ustanovljena je bila nova tvrdka.
Lastniško je bila TDR prepletena z drugima dvema koncesionarjema.
Direktorja v obeh podjetjih sta bila Krejči in Mader. V drugih organih upravljanja so bili člani tudi že znane osebnosti, podobno velja za strokovni kader.
Sama proizvodnja v podjetju je bila navzven skoraj identična kot poprej v TDR.
A z vstopom švedske AGE preko dunajske podružnice se je spremenila prodajna paleta. TDR je bila namreč za švedsko AGO vstopna točka za njeno širitev
na jugoslovanskem trgu, ki ga je TDR že poznala in obvladovala. Razen plinov,
predvsem kisika in dissous plina v jeklenkah, se sedaj pojavijo v ponudbi še zelo
cenjene varilne garniture za plamensko varjenje in rezanje, ventili in druge naprave, materiali iz ponudbe »plinsko varjenje«. Ponudba postane bolj celostna.
Poleg tega, da se je razširila prodajna paleta, je pomembna novost seveda lastništvo partnerjev v AGI ter z njim povezano financiranje ter delitev dobička.
Zato je bilo vzpostavljeno formalno ločeno računovodstvo, knjigovodstvo in
vse drugo, in zato so bile podružnice, tovarne v Beogradu, General Hanryju in
Alipašinem mostu podružnice AGE in ne tovarne dušika. TDR je bila v podružnicah prisotna kot solastnik AGE. Vsa ta prepletenost navzven ni bila zelo očitna in za sam razvoj tovarne dušika in občine Ruše tudi ne najbolj pomembna.
Kakor ne dejstvo, da sta imeli obe podjetji, TDR in AGA, »skupno« infrastrukturo. To preprosto pomeni, da sta bili razen teritorija, vodstva itd. povezani še
z energetiko, transportom, reparaturnimi delavnicami, vodovodnim sistemom,
laboratoriji. Bilo bi namreč povsem nesmiselno in poslovno zgrešeno, ko bi se
te službe, ti sistemi podvajali.

Energetika
Energetika je bila temeljna služba, sistem, od katerega je bil kompleks fabrike
neposredno in fundamentalno odvisen. Vse spremembe na področju energetike
so imele eo ipso posledice v vseh drugih elementih poslovnega procesa – od trenutka zagona peči do delitve in velikosti plač, profitov, dividend. Pomembno je,
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razumeti energetiko kot »sistem ožilja za tovarno« v fizičnem, tehničnem in v
finančnem, poslovnem smislu.
Fizično je bil ta sistem vzpostavljen in je moral nenehno, zanesljivo delovati 24 ur dnevno, vse dni v letu … že leta 1918. Začetek delovanja sistema je bil
omogočen z izgradnjo prvega, takrat še z aluminijastim vodnikom, približno 5
km dolgega 10 KV direktnega daljnovoda. Sočasno so morali pričeti delovati
še drugi deli sistema, transformatorji, stikališča, ločilni noži, močnostna stikala,
nizkonapetostni razvod za pogon in razsvetljavo, in, ni nepomembno, neposredna telefonska povezava med elektrarno ter ruškim stikališčem. Sistem je bil
namreč zelo »občutljiv« na nevihte, potrebe po popravilih, ustavljati ga je bilo
treba zaradi remontov itd. Takrat je bilo potrebno vzpostaviti kontakt med zaposlenimi v elektrarni in tistimi v tovarni, da so lahko (v primeru neviht, udarov,
prenapetosti, poškodb, okvar, pregrevanj stikal) po potrebi ažurno, takorekoč
»takoj!« reagirali, prekinili sistem prenosa energije. Daljnovod je bil priključen
neposredno na generatorski kompleks, generatorji slabo zaščiteni, izolirani. Ob
slučaju napake, poškodbe, okvare … v tovarni sistema namreč niso mogli preprosto ločiti, odklopiti, pač pa so morali klicati elektrarno, ki je daljnovod odklopila na njegovi izhodiščni lokaciji, pet kilometrov stran.218 Šele, ko je bil leta
1925 dan v uporabo drugi, tokrat že bakreni daljnovod, in ko je bilo omogočeno
nadomestno napajanje s termično električno energijo iz Trbovelj, je bil sistem
bolj robusten, manj »občutljiv«.
Znane so tudi težave druge vrste v tem sistemu. Ob že naštetih težavah, požarih, izlitjih olja, od tistih, ki sta jih povzročili najprej jugoslovanska in nato partizanska vojska, kaže omeniti še tiste, ki so bile povsem objektivne narave. Na
primer slabe vodne razmere, sušna leta, pa vodne ujme ali zelo hude zime. V
takih primerih se je vzpostavila med tovarno in elektrarno »solidarnost«, saj je
znano, da so zaledenele grablje v elektrarni pomagali čistiti tovarniški delavci iz
Ruš. Za rešitev težav so skrbeli zaposleni v TDR in HE Fala. Slednji na primer
tako, da so vzpostavili ogrevanje grabelj in drugih naprav, da bi lahko sistem
nemoteno deloval v primerih hude zime. Spomnimo, da so zimske razmere nekoč
bile drugačne. Takšne, da se je na Dravi naredila tudi 70 cm debela ledena skorja.

218

Sistema HE Fala in TDR sta običajno v javnosti predstavljena kot »naj« sistema v vseh pogledih. A problemi v izgradnji, varčevanje v času investiranja, pomanjkanje materialov, težave, ki niso bile predvidljive, so povzročale številne probleme in so bile razlog za kasnejše izboljšave. Običajno so vse zmogli
kar zaposleni sami. O tem je precej podrobno pisal Ludvik Šolar, odlični poznavalec energetike, o kateri
govorimo. Ko njegov tekst in tekste njegovih kolegov preberemo, se vsiljuje misel, da je potrebno to
»naj« dimenzijo nekoliko relativizirati. Ni bil vse en sam perfekcionizem.
~ 149 ~

TDR - vlozek2.indd 149

9. 12. 18 17:11

Naslov knjige / poglavja

Danes se zdi skoraj neverjetno, da bi Drava zamrznila tako, kot je videti na fotografiji. (Foto: PAM)

Zaradi različnih problemov je bilo v sistemu še nekaj velikih slabosti. Edna izmed
njih je bilo precejšnje nihanje električne napetosti. Ta ni omogočala optimalnega
izkoriščanja, obratovanja peči, naprav v TDR, in posledično je bila proizvodnja manjša. Tudi sredstva od prodane proizvodnje so bila manjša. Kadar je bila proizvodnja
prekinjena ali zmanjšana zaradi redukcij, ko elektrarna ni mogla zagotoviti potrebnih količin elektrike, so bile posledice podobne. Zelo slabo je na poslovne rezultate
vplivala še neka posebnost: transportne izgube električne energije. Spočetka se je
namreč merilo količino prodane energije pri viru, torej v elektrarni. Izgube na daljnovodih pa so bile tudi 10 in več odstotne. Šolar je izračunal, da so bile te izgube
tolikšne, da bi lahko, če bi jih izničili, delovali dve ferokrom peči!
Še eno značilnost moramo omeniti, ko gre za elektriko. Cene. Cene električne
energije iz falske elektrarne so bile nizke v primerjavi s cenami, ki so jih morala
drugje plačevati druga podjetja. V rušah se sprva cene niso mogle pretirano visoko
postaviti že zato ne, ker je bila tovarna edini odjemalec. A bile so nizke tudi zaradi
posebnega načina poslovanja in obratovanja TDR. Tovarna je odvzemala energijo
vse dni in v vseh dnevnih obdobjih. Razen tega je imela posebno pogajalsko pozicijo
še zato, ker je ostala daleč največji potrošnik vsaj leta še nekaj desetletij. Sčasoma
elektrarna zaradi ekstenzivnega razvoja Tovarni dušika Ruše ne bi zmogla zagotoviti
vse energije za instalirano moč v TDR, tudi, če bi proizvajala samo zanjo.
Tarife za električno energijo za TDR so bile različne. Tako se je razlikovala cena
za peči od tiste za pogon in tiste za razsvetljavo … Tudi cene za različne peči so
bile diferencirane. Najzanimivejše pa je razlikovanje cen za odvzeto in neodvzeto energijo. Plačevala se je diferencirana cena za energijo, ki ni bila odvzeta (do
leta 1958) zaradi popravil, zamenjave elektrod, cena za energijo, ki se je prelivala
preko jezu elektrarne, ker ni bila porabljena … Spomnimo pa se še enkrat na velikanske izgube električne energije, izgubljene, ko je elektrika tekla preko daljnovoda v lasti elektrarne. Nemalokrat sta si bili tovarna, ki jo je vodil Anton Krejči,
in elektrarna, ki jo je zastopal njegov brat, odvetnik dr. Viljem Krejči, zastopnik
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Švedskih lastnikov v AGI, v laseh!? Takšnih situacij, ki bi jim danes rekli »nasprotje interesov«, je bilo v povezavi različnih oseb in TDR še veliko več.
Ob vseh težavah, problemih, posebnostih … pa so vsi gospodarski subjekti, o
katerih teče beseda v tej knjigi, TDR z AGO in proizvodna (HE Fala) ter prenosna,
distribucijska podjetja (Elektro Maribor), bili poslovno uspešni. TDR je bila, razen v
enem letu v času svetovne krize visoko akumulativna. Tako izhaja iz bilanc (podatkov
za čas druge svetovne vojne ni), ki jih je pregledal J. Teržan. Uspešna, profitabilna
je bila, čeprav je skrivala del profita pred davkarji in lastno centralno direkcijo. In
čeprav je izplačevala »dobre« plače, ki pa so bile v strukturi stroškov manj pomembne – le nekaj odstotkov. Profite je »skrivala« tudi v raznih neobdavčljivih skladih:
deviznih, rezervnih, imela pa je tovarna še sklad za gradnjo stanovanj. Podjetje AGA
je bilo prav tako vse do likvidacije profitabilno. Takšno je še danes, ko je po številnih
lastniških transformacijah pristalo v portfelju družbe Messer. Družba, ki so jo kupili
Nemci, je namreč tako pravni kot stvarni, proizvodni dedič ruške AGE in njenega
strokovnega razvoja. Kako je bilo s poslovanjem HE Fala, je bilo že opisano, zato
strnimo oceno njenega poslovanja le s stavkom, da je bilo precej »netransparantno«
in da so bile »poslovne težave družbe lastnikom dolgoročno pravzaprav v prid«.

Transport
Logistično je bila tovarna dobro umeščena v prostor. Zemljišče, ki so ga lastniki
kupili, je bilo veliko in z možnostjo nadaljnjega razvoja.219 Surovin za takšno proizvodnjo, kot je izdelovanje karbida, cianamida in kasneje korunda … seveda ni
v bližini. Tega nimajo zagotovljenega niti druge, konkurenčne družbe. Severno od
zemljišča pa teče reka Drava, ki lahko zagotovi dovolj tehnološke vode, potrebne za takrat predvideno proizvodnjo – falska elektrarna se je že gradila. Relativno
ugodna je še geografska lega glede na potreben masovni promet s surovinami, ki
so prihajale iz celega sveta. Nobena druga podobna tovarna nima blizu nahajališč
apnenca, kremenjaka, premoga, antracita, boksita, fosfatov, kromita itd. Vsi proizvajalci CaC2 in CaCN2, ferolegur in abrazivov so vezani na svetovni trg ter čim
boljšo prometno povezavo.
Po Dravski dolini je že zelo dolgo tekel rečni promet (splavi, šajke, rance),
morje z luko je bilo »blizu«, vsaj glede na tovarne, ki so bile postavljene globje
v sredini Evrope. S cesto so bile Ruše povezane s svetom že vsaj v rimskih časih.
219

Zadnji večji zemljiški kompleks v Občini Ruše, ki je bil dolga leta »rezerviran« za razvoj TDR, je bil pozidan pred leti za selitev švicarskega podjetja Geberit. Vzporedno z železnico, ki teče v neposredni bližini,
je bila do nedavnega predvidena tudi trasa za cesto obvoznico Maribor – Ruše. Vključno s servisnim
arealom, črpalko …, kar vse je bilo predvideno v prostorskih aktih. V tem desetletju občinske oblasti
niso bile aktivne v zvezi s to obvoznico in Ruše bodo namesto te avtomobilske obvoznice po skoraj
desetih letih obljub morda dobile vsaj »kolesarsko obvoznico«. Obvoznice za turiste in druge kolesarje
tudi v tem smislu, da jih bo »kolesarska obvoznica« peljala mimo naselij, lokalne turistične ponudbe,
kulturne dediščine, znamenitosti, prebivalcev …
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Cestni prevoz je bil pred drugo vojno manj pomemben, med drugim zato, ker v
bližini ni bilo mostu preko reke Drave. Del tovornega prometa se je vršil po cesti
v smeri proti železniški postaji; po vojni je bila tlakovana z granitnimi kockami;
v šestdesetih so Ruše dobile še asfaltno povezavo z Mariborom. Zelo razvejano
cestno mrežo znotraj tovarne je ta gradila in vzdrževala sama. Tovarna je pomagala pri gradnji še drugih lokalnih cest. Transport se je po cestah odvijal s pomočjo živinskih vpreg, nato se je razvil še avtomobilski promet. A tovarna je imela
med vojnama le dva avtomobila. Osebni avtomobil je imela že kmalu in je zato
leta 1921 tudi zaposlila šoferja. Pred drugo svetovno vojno je imela tovarna le
eno tovorno vozilo. Po podatku, da je drugega šoferja zaposlila leta 1923, lahko s
precej verjetnosti sklepamo, da je že takrat kupila kamion. Cestni prevoz se je po
osvoboditvi intenziviral, vozni park pa močno povečal. Služil je za prevoz tovora,
surovin, prodajnih izdelkov in prevoz ljudi.
Najpomembnejši način prevoza tovora (in dolgo še ljudi) je bil železniški promet. Tir od železniške postaje v Rušah (dolžine ca 1 km) se je zgradil istočasno s
tovarno. Na železniški postaji je tovarna imela dva tira. Postaja je bila povezana s
tovarno z enim tirom, znotraj »ograje« pa se je železniška mreža močno razvejala –
vse do kasnejših apnenic na severnem/zahodnem začetku vasi Bezena. Oba tira na
postaji sta bila odstranjena pred nekaj leti. O izrednem pomenu železnice pričajo
podatki, ki govore o več milijonih prepeljanih surovin in končnega blaga letno in
o 60 do 100 vagonih dnevno. Najbrž je bil to takrat največji tovarniški železniški
sistem na naših tleh. Danes je ta promet povsem minimaliziran.
Za vleko je skrbela najprej manjša lokomotiva na bencin. Pred drugo svetovno
vojno so jo predelali, tako da je za pogon služil plin. Izdelovali so ga v tovarni –
iz sekancev. Kasneje je tovarna od slovenskih železnic dobila večjo lokomotivo
in v novi državi se je transportni sistem večkrat posodobil, zlasti pa širil z novimi
transportnimi sredstvi. To je bilo nujno zaradi rasti tovarne v količinskem smislu
proizvodnje.
Mnogo kasneje je prišlo do spoznanja, da bi bilo bolje, ko bi proizvajali po
tonaži manj, pa z več »dodane vrednosti«, in ko bi se spremenila tudi proizvodna paleta TDR, torej koncept razvoja, kar bi imelo za posledico še spremembo
transportnega sistema. Morda je o tem razmišljal že v šestdesetih letih inženir
Teržan, ko se je spraševal, ali ne bi morda raje izbrali energetsko manj zahtevne proizvodnje!? To njegovo razmišljanje ni bilo nikoli široko prediskutirano.
Sploh pa, tvegam oceno, da je bil ob ruškem duhovniku, župnijskem upravitelju
Jožefu Kavčiču, inženir Josip Teržan eden od pionirjev »ekološkega« razmišljanja v Rušah. Razmišljanja, da ni vse v velikosti, kvantiteti in silni obremenitvi
okolja. Že takrat, »davno« pred drugo svetovno vojno. Tako, relativno tvegano,
razen avtorja te knjige niti v sodobnosti niso prav veliko razmišljali. Dokler se ni
zgodilo »sesutje TDR«, ki je imelo tudi imanentne vzroke v sami zasnovi tovarne.
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Brez takšne lokomotive, ki jo danes lahko vidimo le še v kakšnem muzeju, ne bi šlo. (Foto: PAM)

Interni promet je bil, kot je bilo zapisano, zelo razvejan in precej raznovrsten.
Če so tudi druge tovarne na začetku »poznale« samotežni prevoz in prevoz z živinsko vprego220 ter cestni promet, z železniškim prevozom ni bilo povsem enako.
Zelo redke tovarne so premogle železniški prevoz, v našem okolju pa je bil znamenit še transport z drčami in žičnicami, pa z nekaterimi drugimi oblikami premagovanja razdalj. Kolo v tovarni ni bila kakšna redkost.221 Uporabljali so ga zlasti
profesionisti, ki so popravljali in vzdrževali naprave, stroje ter zgradbe v različnih
obratih, pa tudi mojstri, skupinovodje in drugi. Tovarna se razteza na zemljišču,
katerega skrajne točke so ležale na razdalji večji kot en kilometer vsak sebi. Pri
glavnem vhodu v tovarno pa so bili veliki »tregerji« za kolesa, za desetine koles,
saj so mnogi prišli na delo s kolesom. Zanimivo – takšni »tregerji« so bili nameščeni pred Industrijsko šolo, osnovno šolo, najbrž še kje.

220

221

Tovarna je imela lastne hleve, »štale«. Po letu 1932 so jih predelali v stanovanja za delavce in za strokovni, celo vodstveni kader. Tam so prej stanovali vodniki živine, hlapci … Stanovanjsko »naselje Štale«
se je ohranilo do današnjih dni in bo zanesljivo vztrajalo še desetletja.
Danes težko natančneje časovno umestimo razmah uporabe koles, v krajevnim ter internem fabriškem
prometu, a gotovo so bila kolesa med obema vojnama najpogostejše prevozno sredstvo – ob železnici seveda. Morda bi lahko konkuriralo še število delavcev, ki so prišli čez Dravo z »rečnim prevozom«,
z ranco, brodom. A to že ni več interni prevoz. Zanimivo, da doslej v literaturi še nisem zasledil, da bi
delavci uporabljali kot »prevoz« konja ali konjsko vprego.
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Kolo je bilo pogosto za posameznike edino prevozno sredstvo. (Foto: PAM)

Kako je bilo z avtomobili, cestami, je bilo povedano. Notranji tovorni promet
pa so tvorili še drugi sistemi. Mednje sodijo prenosi s pomočjo tekočih trakov,
elevatorjev, uporabljali so se traktorji, žerjavi, bagri in druga vozila v obratih, ki so služila za dostavo, dosipavanje surovin v peči in vozila – sredstva za
premike med pečmi in skladišči ter haldo. Na haldo je vozila ena izmed znamenitosti fabrike, viseča železnica. Po velikem požaru je bila iz zavarovalnine, ki jo je
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dobila tovarna, montirana še manjša viseča železnica za prevoz bobnov karbida
med polnilnico in skladiščem.222

Viseča železnica je bila prava posebnost in znamenitost tovarne.
Z njo so prevažali bloke žlindre in drug odpadni material na haldo. (Foto: PAM)

222

Šolar, Ludvik, Spomini na razvoj TDR, s. 55.
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Posebnost sta bili še krak enotirne interne železnice in ozkotirna krajša železnica na zahodnem koncu tovarne. Iz drobilnic sta namreč prevažali žlindro v veliko
jamo, ki je nastala na tem delu posestva tovarne, že izven ograje, ob cesti, ki vodi danes k ribiškemu domu, takrat pa je vodila k vodnemu črpališču. Tam je podjetje nekoč
izkopavalo gramoz za svoje potrebe in ga nato med leti 1938 /1945 polnilo z odpadno
žlindro. Danes je tam zopet gramoznica in drobilnica, separacija podjetja Nigrad.
Leta 1922 je tovarna pri Celju kupila podjetje Apnenik. Vodil ga je obratovodja
Karel Sonnenwald. Apnenik je bil sistem manjših apnenic, v bližini pa je imel še
kamnolom apnenca. Peči so bile s tirom povezane z železniško postaje v Celju –
zaradi prevoza apna.
Peči so polnili z visečo železnico in »posebnimi premičnimi zatvori lastne konstrukcije«. 223 Iz Bokszczaninovega zapisa izvemo tudi, da so bili od najdišča apnenca, oddaljenega 1,3 km, do peči zgrajena žičnica in »silos za kamen, kompresorji
za pnevmatična kladiva in oprema z de Cauville-sko železnico. Kmalu nato je bila
zgrajena še žična mehanična drča med zgornjim in spodnjim nivojem kamnoloma.«224

Ko je tovarna leta 1922 kupila apnenice Apnenik in kamnolom blizu Celja,
ja napravila odlično poslovno potezo. (Foto: PAM)

Tako smo nekoliko popisali transportni kompleks ruške tovarne. Eksternega in
internega, osebnega in tovornega. Osebni »transport« za krajane je bil »peš ali s
kolesom«, na delo pa so mnogi prihajali tudi z vlakom, z rancami in z brodom. O
prevozu z osebnim avtom, razen s tistim edinim, ki so ga imeli, in je bil kot usluga v stiski na razpolago tudi za župnika, takrat tako rekoč še ni bilo govora. Tudi
223
224

Bokszczanin, Stanislav, Kratke zgodovina TDR, s. 8.
Prav tam.
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prihod/prevoz delavcev na delo je v novi Jugoslaviji doživel mnoge spremembe,
a na tem mestu o tem ne kaže razpravljati.
Za tovarno dušika so bili pomembni še drugi »transportni« sistemi. Razvejan
je bil centralizirani sistem prenosa komprimiranega zraka, v sodobnosti plina,
in odpadnih tehnoloških ter meteornih vod. Za slednje ni bilo dovolj dobro poskrbljeno, tako da so zmeraj grozila poplavljanja ob velikih padavinah. Tovarna je
namreč z gradbenimi investicijami presekala naravne poti zalednih vod, potočkov
in hudournikov, ki so prihrumeli s Pohorja na Ruško polje v Dravo. Razen gradnje industrijskih stavb je bila kot prepreka njihovega v stoletjih formiranega toka
problematična še izgradnja ceste ter železnice. Propusti niso bili ustrezno dimenzionirani in vse do nedavnega so hudourne vode prestopale ter ogrožale okolico.
Dvoje vrst tehnoloških vod so še dale pečat okolju. Tople tehnološke, odpadne
vode iz obrata Linde so bile speljane v ob koncu dvajsetih let zgrajen tovarniški
letni bazen na prostem, dobrih 20x10 m velik – s skakalnim stolpom, lesenimi ležišči za sončenje, kabinami. Ogrevale so te tehnološke vode tisto vodo v plavalnem bazenu. Druge odpadne, tople tehnološke so bile speljane nazaj v Dravo, od
koder so bile izčrpane. Preko betonskih kanalov. Te vode so bile nevarne. Tekle
so iz obratov s pečmi, ki so jih z vodo hladili, z veliko močjo zaradi precejšnje višinske razlike na prostem, nezaščitene. Domačini so zanje uporabljali izraz »lintik
voda«. Kakšnih hudih nesreč vseeno ne pomnimo.

Leta 1929 je tovarna zgradila bazen za nameščence in vodstvo.
Kasneje je priljubljenemu bazenu povečala kapacitete, saj je postal dostopen tudi za druge,
ne le za privilegirane delavce TDR. (Foto: PAM)
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Voda je tekla (pitna in tehnološka) še po mogočnem sistemu vodovodnih napeljav. Nekaj pozornosti je temu sistemu le treba nameniti. Zanimivo je, da se vsakomur, ki pride v Ruše, čeprav iz različnih vstopnih smeri, prej ali slej ponudi značilna
veduta z visokim, protipotresno grajenim vodnim stolpom (»Wasserturmom«). S
svojimi več kot 40 metri se mogočno vzpenja proti nebu in je precej višji od druge
najvišje zgradbe v Rušah, od cerkvenega stolpa, ki seže nekaj več kot 30 metrov
kvišku. Na vrhu stolpa, zgrajenega tik ob obratu Linde, je velik vodni rezervoar, iz
katerega se je nato z vodo gravitacijsko napajal razvodni vodovodni sistem. Stolp
je bil zgrajen skupaj s tovarno in stoji znotraj centralnega grajenega tovarniškega kompleksa. Na začetku vodovodnega sistema je seveda vodnjak s črpališčem.
Pravzaprav dva vodnjaka.
Ob prvem vodnjaku, poleg ribiškega doma, je bilo zgrajeno črpališče s tlačno črpalko, ki je potiskala vodo v vodni stolp. Kasneje se je izkazalo, da ta vodnjak
ne zagotavlja več stabilne oskrbe z vodo. Zgrajena je bila druga črpalka, kakšnih
150 m zahodneje, okoli 15 m odmaknjena od dravske brežine, in s premerom vrtine 3,5 m. Po začetku gradnje elektrarne Mariborski otok med drugo vojno pa se je
pojavila še nevarnost, da se bo vodni nivo Drave toliko dvignil, da bi lahko ogrozil
delovanje sistema. Nad drugo črpalko je graditelj elektrarne izvrtal nov vodnjak
in vse skupaj je bilo povezano s prvotnim sistemom ter je delovalo do pred nekaj
leti. V staro črpališče se je kasneje, že v petdesetih letih vgradil transformator,
preko katerega se je z elektriko napajala tovarniška zahodna kolonija, nad novim
vodnjakom, na samem vzhodnem robu Vrtne ulice pa je bil postavljen takrat še en
transformator, namenjen za napajanje vasi Ruše.
Iz opisa infrastrukture lahko vidimo, da je vse skupaj delovala nekako povezano,
enotno, kakor je bil enoten fabriški kompleks, z »rezerviranimi« zemljišči vred.
Tak enotni sistem, s kanalizacijskimi vodi vred, je sicer ekonomsko smiseln. Za
problematičnega se je pokazal šele v sodobnosti, ko se je nekdanja velika tovarna
po delih prodala, elektro energetska, komunalna in prometna infrastruktura je prišla v lastništvo številnih zasebnih lastnikov. Skupno upravljanje pa se je izkazalo
za »trd oreh«, ki ga doslej še nikomur ni uspelo zdrobiti.
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VPETOST (DELNIŠKIH DRUŽB TDR IN AGA RUŠE)
V GLOBALNI SVET

I

nženir Josip Teržan, ki je bil dolga leta sam zelo aktiven, spoštovan in ugleden
član strokovne ekipe TDR in nekaj časa njene širše vodstvene skupine, je na samem začetku svojega članka napisal:

»Iz leta v leto se je povečevala proizvodnja, širil delokrog in komercialni vpliv
na domačem in svetovnem tržišču, vse do okupacije. Med prvo in drugo svetovno
vojno je ustvarjalna vloga ruške tovarne na področju elektrotermije presegala področje Slovenije in segala v dimenzije državnega in evropskega pomena.«225

Podoben zapis najdemo že precej prej v Kroniki slovenskih mest. Kronika je
v poglavju Kemična industrija v Mariboru v članku z naslovom Tvornica za dušik d.d., Ruše, obveščala javnost: »Rušam, znanim pod imenom mali Beograd,
je ustvarila svetovni sloves tvornica za dušik. Zaradi svoje narodne preteklosti
so zaslovele Ruše po vsem slovenskem svetu, po izdelkih ruške tvornice pa se je
razširilo njih ime po vseh kontinentih.«226
Je ta nekolikanj sentimentalni in emfatični zapis pretiran? Ne. Prej bi lahko rekli,
da celo preskromen, če pomislimo na prisotnost Ruš na svetovni sceni v preteklosti.
Tovarna je bila od samega začetka, torej od takrat, ko so jo šele snovali, namenjena za »veliko poslanstvo«. Zamišljena je bila kot eden od temeljev vojaške
industrije, ki naj bi bila ključna sila za »veliko preureditev nepravično ustrojenega
sveta.« V tem smislu je bila, čeprav nekateri še danes pišejo drugače, dejansko v
situaciji, ko si ni sama gradila potrebne elektrarne, oziroma se ni gradila elektrarna
zaradi tovarne dušika, pač pa je bila tovarna postavljena v tem okolju, ker se je tukaj
gradila elektrarna, brez katere sama ne bi mogla delovati. Časovno prva, hidroelektrarna, iz čisto komercialnih, druga, TDR iz vojaško političnih interesov. Tovarna
je bila veliko večja od elektrarne, »pomembnejša« od povsem lokalno oziroma regionalno usmerjene tržne družbe, a vendarle neke vrste apendiks, njeno dopolnilo.
Tako je bilo še drugod po svetu, kjer so gradili podobne objekte: ali so si tovarne
karbida, ki so temeljile na Frank Caro postopku, zgradile svoje lastne vire čim
bolj cenene električne energije ali pa so bile zgrajene ob že delujočih elektrarnah.
O karbidu in cianamidu, katerih proizvodnja terja ogromne količine elektrike,
govorimo seveda kot o takratnem polproizvodu. Karbid in apneni dušik sta bila
sicer čisto tržna produkta (na primer za razsvetljavo, pline ali kot umetno gnojilo),
ki bi se lahko in sta se kasneje tudi prodajala na drobno, manjšim, civilnim potrošnikom. Ker pa sta bila namenjena za masovno izdelovanje razstreliva, v konkretnem primeru za »napad na nepravično urejeni svet«, sta bila le polproizvoda
225
226

Josip Teržan, Petdeset let TDR, s. 1.
Kronika slovenskih mest, 1935, s. 82.
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v produkcijski verigi. Apneni dušik je bil po opustitvi ideje, da bi ga v Rušah
predelovali v soliter, odpadno brozgo pa v cement, kasneje dobavljan v podjetje
Bumau pri Dunaju, ki je surovino predelovalo v tamkajšnjih avtoklavih. A ta dva
polproizvoda sta bila vpeta v globalni svet: po tem, kakšni so bili nameni z njima,
torej funkcionalno, po lastniški strukturi, po projektantskem, tehnološkem vidiku, po surovinski navezanosti in po prodajnih linijah oziroma po tem, kje vse so
padale smrtne žrtve. V tem smislu se »drži« tovarne dušika zlovešča senca morije
človeštva. Morda bi kdo pomislil: »Saj, potem ima pri tem ‚svoj dolg‘ tudi falska
hidrocentrala, ki je ‚proizvajalcu smrtonosnega produkta‘ dobavljala elektriko!?«
A bi takšno sklepanje ne bilo povsem korektno. TDR je bila namreč zgrajena
in je sprva delovala za to, da bi bili njeni produkti uporabljeni za množično
»sejanje smrti«. V prvi in v drugi svetovni vojni.
Ta nekoliko bolj filozofsko usmerjena razmišljanja moramo začasno »dati v
oklepaj«, da bi se posvetili drugim vidikom globalnega pomena tovarne in njenih akterjev. Le nekateri nosijo »krivdo« za to, da so sodelovali hote, zavestno
in z ideološko jasnim konceptom »industrije smrti«, ali pa z interesi vojnega dobičkarstva. Večina o globljih dimenzijah vojne industrije ni razmišljala, številni
pa so bili zelo angažirani akterji, raziskovalci, znanstveniki iz čisto profesionalnih, razvojnih, poklicnih, tehnoloških … interesov in na nek način v starogrškem
smislu »tragične osebnosti«. A tudi če so se zavedali, kje se je raztreščil »njihov«
karbid, so bili povsem nemočni.227 Ne pa tudi defetistični. Bokszczanin ali Krejči
ali Kaudek … v Rušah na primer že niso bili taki. Ostali so pokončne, človeške in
sicer plemenite drže ter obstruirali okupacijke sile in njihove pomagače, kolikor
in kakor je bilo mogoče.

Heinrich Gattineau
227

Heinrich Buetefisch

Heinrich Oster

Tako kot danes ne moremo na primer kriviti vseh Američanov za Trumpovo antipriseljensko, vse obsodbe vredno politiko ločevanja otrok od staršev, in ne Madžarov za »orbanizem« … Lahko pa obsojamo
tiste, ki vedo, za kaj gre, in defetistično molčijo v udobju »pravičnega, demokratičnega, svobodnega …«
zahodnega sveta.
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IGF, v katerega okrilje je med drugo svetovno vojno spadala TDR, je zaposloval preko
300.000 ljudi. Med njimi številne, ki so bili v različnih vodstvenih ekipah (direktorji,
nadzorniki, upravni svetniki …) in ki so jim sodili v Nuernbergu. Tudi trem zelo
pomembnim direktorjem velikih podjetij s sedeži v bordih TDR. Gattineau je bil oproščen,
Buetefisch in Oster pa sta bila obsojena na osem oz. dve leti zapora kot vojna zločinca.
Leta 1932 sta se slednja sestala s Hitlerjem. Obljubili so si podporo, če bo Hitler prišel na
oblast. (Foto: Google)

Takrat, ko se je pripravljala gradnja HE Fala in tovarne dušika (na Fali oz. v
Rušah), je bilo naše okolje tudi duhovno, intelektualno nekako vključeno v
»sredo sveta«. Vrhunski, v svetu znani in cenjeni znanstveniki so sodelovali v teh
pripravah. Nekateri čisto konkretno, drugi bolj posredno. Nekateri kot projektanti,
drugi kot znanstveniki, znanilci novih tehnologij, izumitelji. Narutowicz, Polifka,
Frank, Bosch … Njihov delež je bil pomemben v znanstvenem, tehnološkem in
drugih pogledih228, »sodelovali« so v kreaciji usode novega sveta, ki je res bolj ali
manj po naključju determinirala naše krajevno okolje. Ne vemo, kam bi se obrnil
razvoj »ruškega«, če ne bi Narutowicz projektiral verige dravskih elektrarn, če ne
bi za prvo lokacijo bila izbrana prav Fala, če se ne bi s tovarno dušika kar naenkrat
znašli »sredi svetovne vojne«.229
Podobno vpetost v svetovno dogajanje opazimo, če pomislimo na druge, evropsko pomembne tovarne, s katerimi je bila TDR povezana, pa naj gre za tiste v
Nemčiji ali Franciji ali na Norveškem ali v Švici ali v Italiji, Avstriji … TDR je
bila z njimi povezana ne le preko tehnologij, znanja, simpozijev, usposabljanj,
sejmov, tečajev. Povezana je bila, jasno, še kapitalsko, upravljavsko, nadzorstveno, s posebnimi osebnimi mrežami, s kartelnimi povezavami in preko različnih
konzorcijev, sindikatov, mednarodnih združenj. V to se prepričamo z vpogledom
v sezname ustanoviteljev podjetja, delničarjev, nadzornikov, direktorjev in ključnih razvojnikov, poslovnih partnerjev, mrežo kupcev, dobaviteljev, z vpogledom
v sestavo zaposlenih, mnogo etnično, nacionalno sestavo.
Prav tako trditev o vpetosti TDR v svetovno sceno potrjuje poslovni zemljevid.
Zemljevid nabave surovin in prodajnih trgov. Ruška tovarna namreč ni bila
usodno povezana le s hidroelektrarno kot virom energije, ki je za njen proizvodni
program bila bistvenega pomena. Bistvena je bila takrat, ko je je bilo v izobilju
(zaradi cene), in takrat, ko je je primanjkovalo (zaradi zastojev v proizvodnji in
posledičnih izgub). A energija ni bila odločilna za svetovno vpetost, tudi borzno
organiziranega trga energije, kakršnega poznamo danes, še ni bilo.
228
229

Inženir Slavko Majcen je zapisal, da so bili tudi »domači razvojni strokovnjaki, vodeni od dr. Ehrlicha in
dr. Schadingerja »izvajalci epohalnega tehnološkega razvoja«. (S. Majcen, s. 9.)
Vojna je v Ruše prinesla tovarno. Ta je nato bila generator rasti, razvoja. A je vojna prinesla tudi drugačne, za mnoge bolj dramatične posledice: mobilizacijo, bitke na frontah, dezerterstvo, smrti in pohabe,
razseljenstvo, izgnance in begunce, narodno prebujenje in hude nacionalizme … Ljudje iz našega
okolja so »plačali visok davek vojni«. Zanimivo, da še dandanašnji nimajo ustreznega pomnika, ki bi
opozarjal tudi na grozo prve, ne le druge svetovne vojne!?
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Drugače, kot je bilo z električno energijo, je bilo s surovinami. Z rudami, ki
so se predelovale v tovarni dušika, naše bližnje okolje ni prav posebej obdarjeno.
Le kot neke vrste kurioziteto spomnimo na to, da so kmetje nekoč res nabirali kamenje na svojih njivah in nekateri na dravskem obrežju. A to je bilo za našo mega
fabriko res le kot kapljica v Dravi. Ruške peči so potrebovale tisoče in tisoče ton
materiala. Poizkusi, da bi našli surovinsko bazo na Pohorju, se niso obrestovali. Le
nekaj poizkusnih rovov izkopavanja je ostalo. Ti danes nekaterim burijo mišljenje,
fantazijo. Da ni ustreznih surovin za termično obdelavo, je moral že precej prej
spoznati Zois, ki je zato svojo termično, metalurško proizvodno (poslovno) preokupacijo usmeril v Mežiško dolino. Nam pa je ostal spomin nanj in ime »Cojzarca«.
Za ruško tovarno so ob »kamnu« (apnenec, kremen, boksit) pomembne tudi druge vrste surovin. Fosfati, različni reducenti in kuriva, premog, oglje, koks, pa rude z
vsebnostjo različnih kovin. V glavnem surovine, ki so pomenile vir za »masovno«
proizvodnjo. Večino tega pa je bilo potrebno pripeljati od drugod. Iz drugih krajev
po Sloveniji, iz Avstrije, Istre, Dalmacije, Makedonije, Srbije, Grčije, Turčije, prav
tako iz zahoda, iz Wallesa, Nemčije, Francije, severne in južne Amerike, da, celo
iz Avstralije. Tovarna je bila zato tudi zelo odvisna od svetovnega trga in morda
je prav dejstvo, da so antantne sile preprečile centralnim uvoz čilskega solitra pomenilo odločilni moment, razlog gradnje številnih karbidnih fabrik.

Uvoz/surovine …
Če upoštevamo dejstvo, da je bila proizvodna paleta TDR zelo razvejana, obširna, vsega skupaj preko sto različnih produktov v njeni zgodovini, potem se moramo
vprašati še po surovinah, osnovnem znanju, licencah in drugih povezavah s svetom.
Osnovne surovine:
•
•
•
•
•
•
•
•

električna energija in elektrode, elektrodna masa (grafit, ogljik)
reducenti kot vir ogljika (premog, koks, antracit, silikokrom)
apnenec, (živo, žgano) apno kot vir kalcija, talilo
kremenjak, kremenčev pesek kot vir silicija
kromovi koncentrati in zlitine kot vir kroma
boksit, glinica, kremenčev pesek kot surovina za abrazive
kalcijev karbid, fosfati kot vir za gnojila
škaja, železovi ostružki in druge stranske surovine … kot legirni dodatki.

V času priprave na gradnjo za bodočo »tovarno amonijaka na Fali pod imenom
‚Stickstoffwerke Faal‘«230 je bila namera (po lokaciji) nakupa surovin sledeča:
• Apno iz Peggaua pri Grazu, Gummerna pri Beljaku in Halleina pri Salzburgu;
koks iz Moravske Ostrave; kalijeva sol za gnojila, iz uvoza; superfosfat za gnojila iz Tovarne kemičnih izdelkov Celje.
230

Bokszczanin, Stanislav, Kratka zgodovina TDR, s. 2.
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Kasneje:
• koks, premog, lesno oglje, antracit, ferosilicij (reducenti) iz Jajca, Pariza in
Anglije, nato antracit iz Wallesa, Porurja, Moravske Ostrave, Sovjetske Zveze,
Velenja, Siska;
• apnenec, apno iz Jajca, Ozalja, slovenskih apnenic v Zagradu, Solkanu,
Hrastniku (iz Pečovnika apno po nakupu Apnenika leta 1922);
• boksit in glinica za (najprej poizkuse) korund iz Mežice, Bohinja, iz Drniša,
Rovinja, Banja Luke, Južne Amerike, Mežiške dolina, Istre, Dalmacije,
Kidričevega, Avstralije, Gvineje;
• kremenjak, kremenčev pesek: iz lastne gramoznice ob Dravi, z njiv, Doliča,
Istre, Makedonije, Bosne, Puconc, pesek za karborund iz Holandije, Belgije,
Domžal, Novega Mesta;
• kromovi koncentrati iz Makedonije (Raduša), kasneje iz Djakovice, Albanije,
Grčije, Turčije, Grčije;
• elektrode za karbidne peči po ustavitvi tovarne na Dobravi pri Jesenicah še iz
Plania-Werke, Nemčija in od drugod iz uvoza (iz Norveške, Francije, Poljske,
Šibenika).
• surovine za gnojila iz uvoza (Amerika), deloma (fosfati) iz »Zorke« Subotica,
Prahova, Tunisa, Maroka, Celja (Cinkarna), superfosfat iz Nemčije, SZ, ZDA.
Gotovo niso našteti vsi uvozni surovinski izdelki. Tudi v točnem časovnem zaporedju ni vse zapisano. Naša ambicija je le, pokazati, kako je bila TDR v svojem
dolgem časovnem obdobju res »svetovna firma«. To bi se pokazalo še bolj, če bi
zapisali tudi države, iz katerih so prihajali stroji, naprave, oprema, pomožni materiali, licence, literatura, itd. A zdi se, da že doslej povedano zveni dovolj prepričljivo, da ni potrebe po nadaljnjih podatkih oziroma da ni potrebno še več informacij,
da si ustvarimo pravi vtis.
Morda lahko edino zrak, iz katerega še danes fabricirajo tehnične pline, štejemo
za surovinsko osnovo, ki je imamo tudi v Rušah na pretek. In to, česar imamo na
pretek, je poceni ali »zastonj«. Zato pa toliko bolj profitabilno … A je tudi skoraj
vsa oprema, znanje itd., kar je potrebno za ta segment proizvodnega programa
nekdanje TDR, tujega izvora.
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Rudnine in gromozanski rudniki, iz katerih so dobavljali surovine, na primer boksit
in fosfate (na fotografijah), so bili razpršeni širom sveta. (Foto: Google)

Izvoz produktov
Najprej je bila, gledano z današnjega stanja državnih meja in z vidika naše
nekdanje vključenosti v skupno jugoslovansko državo vsa proizvodnja karbida,
apnenega dušika, amonijaka namenjena izvozu (v Avstro Ogrsko državno skupnost, njen avstrijski del). Le cement iz odpadne brozge bi najbrž ostal na slovenskih tleh. Ko pa se je prva svetovna vojna končala in so bile vzpostavljene
nove državne meje, lastništvo družbe pa se v bistvu sploh ni spremenilo, se je
centrala na Dunaju, pa tudi vodstvo tovarne v Rušah spraševalo, kam s karbidom
in cianamidom. V novi državi, v kateri je kasneje formalno imelo podjetje sedež
in fizično lokacijo dejanske proizvodnje, velikega povpraševanja po njegovih
produktih ni bilo. Plinsko razsvetljavo je namreč vse bolj izpodrivala električna
razsvetljava, kmetijstvo v državi SHS (in kasneje Kraljevini Jugoslaviji) ni bilo
razvito in ni uporabljalo sodobnih agrokemičnih sredstev. Vodstvo je torej moralo
najti izvozne poti za svoje produkte. To ni bilo prav posebej enostavno, saj so v
vojni poražene centralne sile imele ogromne kapacitete za proizvodnjo karbida/
cianamida. Slavko Majcen je zapisal, da je »TDR ostala brez edinega predvidenega odjemalca celotne proizvodnje 30.000 ton na leto kalcijevega cianamida,
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ker Avstrija ni več proizvajala razstreliv. TDR se je morala pospešeno preusmeriti od vojne proizvodnje kalcijevega cianamida na tržno proizvodnjo kalcijevega
karbida in kalcijevega cianamida.«231 Prejšnje partnerske družbe, ki jim je lastna
država (vojska) dirigirala gradnjo, proizvodnjo in trg, so se prelevile v najhujše
konkurente.
H. Rosenbaum je veljal za izredno sposobnega in uspešnega (komercialnega)
direktorja-ravnatelja. Spomnimo se, da je bil generalni direktor družbe Halske v
Nuerenbergu, preko dunajske centralne uprave Donau Chemie je vodil TDR, ter
da je bil kasneje do smrti še direktor Elektrobosne v Jajcu. In uspelo mu je najti rešitev. Najprej se je izvažalo v Avstrijo, Nemčijo, Češkoslovaško, v Srednjo
Evropo torej. Izvažalo se je še v Italijo, na Japonsko, v Egipt, južno Ameriko,
na Kitajsko, v srednjo Indijo. Ker pa so bile kapacitete peči velike in ker je bilo
sprva cenene električne energije, ki jo je bila tovarna dolžna prevzeti in plačati,
več kot dovolj, se je morala TDR ozreti še po drugih, novih možnostih za svoje produkte in poiskati poti za njihov tržni plasma. Našla jih je na področju
ferolegur. S poizkusno proizvodnjo se je pričelo že v dvajsetih letih, v tridesetih pa z redno, masovno industrijsko proizvodnjo. To sta omogočila predvsem
svetovni »boom« na področju nerjavnih jekel in tiha, zlovešča napoved možnosti nove politične preureditve sveta, nove velike vojne. Kapital je takoj zaslutil
priložnost. Povpraševanje po kromovih in drugih ferozlitinah je narastlo, TDR
je dobila nov zagon. Kmalu je bila tovarna spet politično (vojaško) instrumentalizirana in nemški »vojaški kompleks« je dobil prioriteto kot najpomembnejši
odjemalec ruške produkcije.232

231
232

S. Majcen, Poročilo …, s. 9.
Najpomembnejša »partnerja« sta bila Donauchemie in IG Farbenindustrie. Njuni arhivi zagotovo
»skrivajo« obsežno gradivo, ki bi pojasnilo marsikaj v zvezi z dogajanji v TDR in v povezavi z njo. Tudi
upravljavske, nadzorne, poslovodne linije ter personalne mreže bi se dodatno razjasnile. A že arhiv
TDR gre v stotine arhivskih škatel, arhiv omenjenih »nadrejenih« podjetij pa bi se podeseteril ali celo
potisočeril, če upoštevamo, da je bil IG Farbenindustrie največji svetovni kompleks na področju kemične industrije do konca druge svetovne vojne.
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Ruški, daleč naokoli poznani karbid v tipičnih kovinskih in lesenih sodih, korund ter
ferokrom v rinfuzi, uspešno prodajani na svetovnem trgu. (Foto: katalogi TDR)

Tovarna dušika v Rušah se je takrat že preizkušala tudi v proizvodnji abrazivov, korunda in silicijevega karbida, a še ne dovolj uspešno, da bi lahko nastopila na (svetovnem) trgu. Veliko je stavila na modernizacijo jugoslovanskega
agrokemičnega sektorja in sektorja tehničnih plinov. Na tem področju je bila
zelo uspešna. Njena vloga na omenjenih področjih je bila v takratnih razmerah
in v tedanjem obsegu državne politične skupnosti »zgodovinska«. S paleto svoje
agrokemične in plinske produkcije pa ni segla na mednarodni trg. Razen tega je
imela proizvodnja tehničnih plinov še to slabost, da ni bila prav velik potrošnik
električne energije. A kar se je v razmerah presežne elektrike kazalo kot slabost,
je postalo v razmerah redukcij prednost. Z današnjega vidika državne ureditve pa
je bila zelo pomemben izvoznik v nekdanje »bratske republike« skupne države in
celo eden pomembnejših dejavnikov razvoja. Bila je na primer največja tovrstna
družba v državi. V mislih imamo seveda nekdanjo skupno državo Jugoslavijo v
njenih različnih obdobjih, v kateri je Slovenija zmeraj igrala vlogo »vlečnega konja«, ki pa ga je treba znati politično »brzdati«.
V tej državi (z zelo različnimi režimi, ureditvami, interesi …) je takratna
Slovenija skupaj z državno skupnostjo Jugoslavijo imela izreden mednarodni
ugled ter zbujala neverjetno zanimanje. Zlasti po konfliktu z Informbirojem oziroma s Sovjetsko zvezo pod Stalinovo taktirko. Seveda je to vplivalo še na njeno
gospodarsko situacijo, ji odpiralo svetovni (zahodni) trg in s tem po drugi strani
narekovalo proizvodne plane, pa tudi oviralo načrtovane razvojne perspektive.
Rečeno seveda ne velja toliko za rajnko prvo Jugoslavijo, za povojno pa drži brez
dvoma. In ruška tovarna je odigrala svojo pomembno vlogo v obeh »epohalnih«
ureditvah: v kapitalistični in socialistični. Ti ekskurzivni stavki morebiti niso najbolj logični v smislu časovnega zaporedja in kontinuitete prvega obdobja TDR,
imajo pa svoj smisel, če upoštevamo dejstvo, da so zgodovinsko pomembni podatki, dejstva, dogodki, osebnosti … upoštevanja vredni v časovnem nizu, trendno,
kot elementi celostnega prikaza, primerjav ter vrednotenja. Potrjujejo tezo o stalni,
zelo »opazni« vpetosti ruške tovarne v »globalni svet«.
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Znamenito umetno gnojilo nitrofoskal se je dobro prodajalo na
jugoslovanske trgu v vseh obdobjih, abrazivna sredstva, predvsem
korund, katerega poizkusna proizvodnja se je izvajala že med
vojnama, pa se je uveljavil kot izvozni produkt. (Foto: katalogi TDR)

Ko govorimo o izvozu, je prav, da vsaj bežno omenimo še enkrat znanje ter
izkušnje. Veliko ga je bilo nakopičenega pri tistih, ki so soustvarjali tovarno in z
njo kraj Ruše. Čeprav to znanje ni bilo vedno »izvažano« v svet tako, da bi se to
poznalo na fabriškem računu, pa je bil izvoz znanja vseeno pomemben. Tako, z
internacionalizacijo se namreč ustvarja svetovna zakladnica. Gotovo sta k temu
prispevala kaj tudi dr. Ehrlich ter dr. Schadinger, ki sta se uveljavila v inozemskih
ekonomijah. Prav tako so to zakladnico bogatili tisti, ki so prevzemali vodilne položaje izven Slovenije, ing. Šlajmer ter ing. Knez na primer. Ali tisti, ki so pomagali
»postavljati na noge« tovarne ter cele gospodarske panoge, ing. Teržan (agrokemija) ter imenovani Knez (varilska tehnika) s svojimi varilskimi demonstratorji,
Djurokovićem in mojstrom Krušicem. Kako je kader ruške tovarne izvažal, širil
znanje, pa bo nekaj povedanega še v poglavju o konkurenci in pionirski vlogi.
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KONKURENCA TDR IN RAZVOJ

P

o zlomu centralnih sil so nekdanji »partnerji«, investitorji, državni subjekti …
postali, kot rečeno, konkurenti (gospodarski, tržni, strateško politični …).
Nekateri produkti TDR so bili vseeno zanimivi in prodajani po celem svetu.
Zlasti karbid ter apneni dušik ter ferolegure, ferokromi (affine, suraffine, carbure) … v različnih verzijah. Tudi abrazivi, čeprav veliko kasneje (navadni in plemeniti korund), katerih poizkusne proizvodnje so se vršile že v dvajsetih letih. Manj
umetna gnojila, ki niso toliko »prodirala v svet«, pač pa bolj predstavljala vrata za
vstop sveta in TDR na ne tako majhen jugoslovanski kmetijski trg. Cianamid se
je kmalu opustil, uvajal se je bolj kompleksni NPK, skromno pa se je poizkušalo
celo s »strupi« (zaščitnimi sredstvi), z organskimi gnojili, z gnojili za vrtove, ohišnice, kar vse je postalo del ponudbene palete TDR pol stoletja kasneje … Tudi za
tehnične pline bi lahko rekli, da so bili (z današnjega vidika, z vidika samostojne
Slovenije) deloma izvozni proizvod. Več o tem, kdo, komu in kako je konkuriral,
bo še govora. Za sedaj velja teza, pravzaprav konstatacija, da je bila tovarna tako
v pogledu surovin kot prodajnih izdelkov ter v pogledu prenosa znanja, pa tudi
tehnične opreme … evropsko (globalno) prisotna.
Da bi tovarna v ostri konkurenci vzdržala pritisk, je iskala rešitve v:
• lastnem razvoju in iskanju novih-alternativnih prodajnih produktov
• vključevanju s svetovne znanstvene, raziskovalne in druge povezave
• v protitržnem, monopolnem, kartelnem povezovanju.

Raziskovanje, analize, študij … lastni razvoj
TDR si je prizadevala zagotoviti trdno pozicijo na svetovnem zemljevidu z
znanjem, razvojem, kvaliteto svojih produktov, s stalnimi poročili o izkušnjah,
teoretskih dosežkih in s »pokalkulacijami«, analizami realiziranega, s premislekom o informacijah, izkušnjah iz poročil. V ta namen je zagotavljala svojim zaposlenim kontakte s poslovnim okoljem v evropskem obsegu in preko teh meja.
Vključevala se je v mednarodne povezave, naročala strokovno literaturo,233 spremljala dogajanja s študijem knjig, revij, poročil, najrazličnejših ekscerptov.234 O
tem bo govora na drugih straneh te knjige, a ko gre za vključevanje v svet, je treba
na te stvari mimogrede le opozoriti. Le tako je mogoče dobiti vpogled v dejstvo,
da je bila TDR od samega začetka globalna družba, ki se je tega svojega položaja
233
234

Ni znano, kje so »končale« ali pa so morebiti še ohranjene knjige iz tistega zgodnejšega časa TDR, strokovni časopisi, revije, raziskovalne naloge …
BULLETIN HEBDOMADAIRE, WELDING REVIEW, BULLETIN DU COMITE DE SOUDURE, BULLETIN MENSUEL
DE DUKUMENTATION, DECHEMA EHRFAHRUNGS AUSTAUSCH in številne druge revije … so bili predmet prebiranja, »presklipingov«, izvlečkov, poročil pred in povojnega obdobja …, kar vse hrani PAM
v desetinah arhivskih škatel.
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ter izpostavljenosti zavedala in ki je težila k temu, da bi si svoj ugled tudi v bodoče
zagotovila z odličnostjo svojega poslovanja.
K temu so največ prispevale posamične »ikone« strokovnosti, kakršni sta bili
dr. Ehrlich in dr. Schadinger. Zlasti pomemben je bil njun način dela. Uvajala sta,
in pri tem vztrajala, način, ki bi ga lahko poimenovali »sam svoj teoretik«. Zato
sta spodbujala strokovni kader, tistega z najvišjo, univerzitetno izobrazbo in druge
k sodelovanju, študiju, povezovanju s strokovnjaki, raziskovalci drugod po svetu
in terjala, da morajo biti praktične izkušnje strokovno premišljene, preiskovane,
razumljene in obogatene s teoretskim znanjem, ki omogoča razvoj, inoviranje, reševanje nastalih problemov, izboljševanje kvalitete itd. Posebej pomembno je, da se
nista zadovoljila morebiti s tem, da bo imela fabrika svojo intelektualno, tehnično,
naravoslovno izobraženo elito.235 Stalno strokovno spremljanje dnevnega dogajanja,
proizvodnje … sta zahtevala tudi od drugih zaposlenih, ki so imeli v podjetju in
njegovi kadrovski hierarhiji opazno vlogo. Vedela sta namreč, da kabinetno znanje samo po sebi ni poslovno učinkovito, če se ne razširja po vsem kolektivu. Zato
sta imela prav posebej seriozen in spoštljiv odnos do sodelovanja s posamičnimi
vodji oddelkov, obratov, zlasti z mojstri in preddelavci. Zelo zanimivo je pogledati
v plačilne sezname, na katerih so na primer mojstri, tehniki kotirali zelo visoko.
A ta način dela ni zagotavljal samo premišljeno, »teoretizirajočo« vsakdanjo
praktično operativo. Razen dobrega strokovnega znanja je zagotavljal še dobre
vzajemne odnose, spoštovanje ter zavest o pripadnosti podjetju. Najbrž ne more
biti naključje, da so tudi družbene, produkcijske, sindikalne razmere urejali brez
velikih pretresov. Da so v mezdnem gibanju znali poiskati rešitve, v okviru kolektivne pogodbe seveda, ki so zagotavljale takšno »atmosfero« v tovarni, da je bila
TDR v času med obema vojnama pravzaprav skoraj edina v našem okolju, v kateri
ni bilo stavk – za razliko od drugih podjetij, ki so jih stavkovna gibanja večkrat
pretresala. Ne oziraje se na to, ali so bila ta podjetja sicer v »slovenskih rokah«. Že
takrat se je pokazalo, da »nacionalni interes« in domače lastništvo nista zadostno
zagotovilo za uspeh, pravičnost, urejenost, razvoj … Lahko rečemo, da je Tovarna
dušika veliko prispevala k razvijanju nove, modernejše, sodobne proizvodne in
poslovne ter druge kulture. Nekdanja bolj podeželska vas se je hitro industrializirala. Takrat je to seveda pomenilo, da se je »ta vas« posodabljala, modernizirala, urbanizirala. »Urbano« pa je bilo tako rekoč sinonim za »napredno«, boljše.
Ta model, ki sta ga uvajala in favorizirala zlasti Ehrlich in Schadinger, z njunim
odhodom iz Ruš ni izginil. Prevzeli so ga nekateri mlajši inženirji, sedaj že slovenskega rodu. Ohranil se je še dolgo. Univerza v Ljubljani je kmalu omogočila,
235

Drugi zaposleni, knjigovodje, računovodje, pravniki itd. niso v nobenih »spominih« ali kakšnih drugih
zapisih omenjani kot razvojni strokovnjaki ali drugače ključni ljudje, na primer v različnih strokah, v
finančništvu, organizaciji, marketingu, komerciali, socialnem menedžmentu … Lahko rečemo, da so
bili razumljeni kot rutinerji, ki so imeli nalogo izvajati to, kar »jim je bilo naloženo«. Bolj izpostavljeni
so bili le kot »lakajsko režimu naklonjeni«, dobro plačani ljudje. Razvoj je v celoti temeljil na plečih
tehniške inteligence.
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da po strokovno znanje ni bilo več potrebno na Dunaj, v Brno, Prago ali kam drugam, kjer so študirali prvi slovenski inženirji, zaposleni v tovarni. Ta »domači«
kader je prevzemal strokovne, tehnološke … vajeti v svoje roke in se hkrati naučil
še širše, poslovno razmišljati. In je prav tako nadgrajeval model »sam svoj teoretik«, vzgajal in spoštoval »forarbajterje« ter mojstre. To je moč lepo prepoznati
v zapisih omenjenih ruških ljubiteljskih zgodovinarjev, nekdanjih ključnih mož
tovarne, piscev spominov, ki se niso izogibali izrecno, spoštljivo navajati imen
teh podrejenih mojstrov in njihovega prispevka k razvoju. Tudi sami so bili zelo
spoštovani med zaposlenimi. Bokszczanina, ki je bil sicer naturalizirani Slovenec,
so tako radi imeli kar za »delavskega očeta«!
Zaposleni v ruški tovarni so se tako na opisan način spontano integrirali v
evropsko gospodarsko, razvojno, splošno kulturo. To se je potrjevalo še mnogo kasneje, ko mednarodni kontakti in različne oblike povezanosti niso usahnili.
Strokovnjaki so hodili po znanje v svet, a so ga tja tudi »izvažali«. V mnogih primerih, ko so se zaganjale nove tovarne ali reševali za tamkajšnji kader »nerešljivi« proizvodni problemi, so bili prisotni s svojim znanjem in izkušnjami. Tja, zlasti v nekdanje jugoslovanske republike, danes suverene države, so prenašali tudi
elemente bolj pro evropske, pro zahodne proizvodne kulture. In vse do danes se
uspe nekaterim nekdaj »fabriškim strokovnjakom« uveljavljati na svetovnem trgu.
TDR je bila naklonjena povezovanju z drugimi. Povezovanja med različnimi
subjekti, asociacijami, zlasti, ko gre za mednarodna povezovanja, je potrebno
premišljati historično, tako, da jih razumemo v dimenzijah tistega časa. Kar je
bilo nekoč samoumevno, morda danes ni več niti sprejemljivo. Če razmišljamo o
konkretnih povezavah na način, da nanje preslikavamo današnji razvoj, današnje
aktualne vrednote, odnose, razmerja, pravne ter politične statuse itd., smo na zanesljivi poti, da bomo zgrešili. Odločilno pri tem, če želimo poudariti, kaj je »dobro
in kaj slabo«, je naše, tudi osebno interesno, politično, ideološko, vrednotno izhodišče.236 To velja tudi za premišljana o ekonomsko političnih, socialnih in drugih
razmerah, ciljih, trendih v povezavi s čisto konkretnimi primeri, na primer TDR.
Tako se na primer zelo razlikujejo vrednotenja ekonomske svobode, trga, konkurence, monopolizma, globalizacije, avtarkičnosti, (neo)liberalizma, socializma …
In, pokaže se naenkrat, da so iste stvari vrednotene diametralno nasprotno v istem
236

Avtor teksta se tega zaveda. Hkrati teži k temu, da bi podal čim bolj objektivno sliko. Tako, da bi vsak
bralec lahko oblikoval svojo podobo in bi ne bilo izpuščeno preveč ali preveč dodano, da bi bila podoba
zanesljivo »izkrivljena«. A subjektivnosti se, razen povsem metafizično, ne da izključiti. Tako bodo nekateri (v skladu s svojimi stereotipi, predsodki) diametralno nasprotno ocenjevali Trumpov izolacionizem
ter zatrjevanje o izkoriščanosti ZDA, potrebo, da smo vsi, posamezniki in države čim bolj oboroženi, in
da naj bodo nevladne organizacije ali OZN čim bolj prepuščene same sebi, da naj nas na mejah ločijo
ograje, zidovi, britvice ali kaj drugega (če je »nam« pač tako trenutno všeč) …, drugi pa bodo imeli to
za kršenje človekovih pravic in najvišjih vrednot. Namesto najbolj proslulega priimka Trump bi lahko
postavili tudi evropska in domača imena ali imena iz preostalega sveta. To nam pove samo, da ne gre
za »muhe in koristi« posameznikov, ampak za občo, človeško, historično, »sistemsko« razklanost.
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času v različnih geografskih ter družbenih okoljih, ali v različnem času v istih okoljih, ali celo v različnih obdobjih pri istih ljudeh. Za naš aktualni primer velja to
prav tako. Za TDR – tisto in takšno, ki si je nekoč zaradi kartelnih povezav morda
ohranila »življenje« (pač na račun življenja drugih), in tisto TDR, natančneje rečeno za njene nekdanje lastnike, ki je zaradi kartelnih povezav plačevala milijonske
kazni (že v tem tisočletju), ko ji je bilo to danes nezakonito povezovanje dokazano.
Kartelno (monopolno) povezovanje gospodarskih subjektov ni bilo vedno prepovedano. Nasprotno, imelo je svoje »zavarovanje« v državnih institutih.
Države, vlade so dovoljevale in potrjevale kartelne pogodbe s svojimi akti. Takšna
praksa poslovnih združenj je postala nedovoljena kasneje, s protimonopolno zakonodajo – najprej in zlasti v Združenih državah Amerike. Monopolizacija je
namreč ovirala tako gospodarski kot splošni družbeni razvoj. Privatna lastnina,
svobodna konkurenca in tržne cene so postali svojevrsten gospodarski (družbeni-ekonomsko politični) »sveti gral«. Tako se razumejo še danes v pretežnem
delu sveta, dasiravno povzročajo občasno velike, prav strašljive krize (in nikoli ne
izostanejo!), pa naj gre za finančne, gospodarske, trgovinske, socialne, moralno
etične in vojaško politične konflikte in načine reševanja.
Ta »sveti gral« popolne svobode prevzame v določenih zgodovinskih trenutkih
(okoliščinah) funkcijo alibija. Glavni protagonisti svetovnega toka zgodovine in
veliki nosilci gospodarskih interesov prično dokazovati, kako so razmere »zašle« s
poti, kako so do njih samih nepravične, kako ogrožajo normalen razvoj in napredek,
svobodo in tako naprej in na vse strani. Tovrstne zaostritve v življenju družbenega
tkiva postanejo neke vrste rakave tvorbe in protagonisti družbene prosperitete, politične ter gospodarske asociacije prično nervozno iskati rešitve. Zelo pogosto na
način, ki ima v končnih posledicah globalne razsežnost. Vse »rešitve« ne vodijo
zmeraj naravnost v vojno politične konflikte, pogosto pa. Lokalna konkurenca
ali monopolizacija se v vedno večjih dimenzijah širita, pri tem pa grozita ovirati
in uničiti konkurenco. Sprevržeta so v svoj antipod, iz razvojnega potenciala se
prelevita v načrtno oviro, vse seveda z alibijem zagotavljanja in realizacije svojih
»upravičenih« interesov237.
Gospodarsko sodelovanje, pa naj gre za bolj regionalno ali daljnosežno, mednarodno, globalno, je samo po sebi logično, nujno in potrebno. Le preveč pogosto se
sprevrže v svoj antipod, sofisticiran v različnih oblikah.238 Tovarna dušika se je tudi
237

238

Kako to počno multinacionalke, na primer v personalni povezavi z oblastjo v Evropski Uniji, Komisiji,
njenimi najbolj odgovornimi komisarji in drugim vodstvenim osebjem ter znanstvenimi institucijami,
nam dokaj prepričljivo predstavlja v svoji knjigi (»Bruselj v krempljih kapitala«, 2016) José Bové, bivši
pronicljivi in nekonformistični evropski poslanec Zelenih.
Kartelne povezave se na prvi pogled zdijo povsem razumljive in sprejemljive. Gre namreč za dogovore
posamičnih podjetij, formalno in proizvodno, tržno … samostojnih, suverenih subjektov. Dogovore se,
kdo, kdaj, kje, v kakšnih količinah, po kakšnih cenah bodo ponujali svoje produkte, kako bodo zaposlovali in plačevali zaposlene itd. Dogovore se, skratka, kako bodo omejili konkurenco. Na račun drugih
proizvajalcev, zaposlenih in kupcev. Končni cilj: »mir« na trgu in maksimiranje profitov za lastnike. Ko
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široko povezovala – daleč preko meja svoje regije, države. Ne zmeraj prostovoljno.
Oblike tega povezovanja so bile različne: tehnološke, raziskovalne, znanstvene,
kadrovske, gospodarske, lastniške, strateško politične. Za namene argumentacije
navajamo nekaj takšnih povezav:
Evropske kemične tovarne (19) so se dogovorile o monopolizaciji in podpisale
pogodbo o skupnem nastopu na tržišču. K tej kartelni organizaciji (Convention
Generale de Carbure de Calcium) je pristopila tudi TDR, da bi si zagotovila ugodne
cene in zagotovila trg. To ni bil edini kartelni sporazum TDR v njeni zgodovini.
Drugi primeri kartelnih povezav TDR so:
•
•
•
•

Internationale Beratungstelle fuer Carbid und Schweisstehnik (Geneve)
The Acetilene & Welding Consulting Bureau LTD (London)
Association Generale du Carbure (Genf)
Office international du Carbure Oesterreischer Azetylenverein (Švedska, Poljska,
Češka, Anglija …)
• Schweizerischer Azetylenverrein …

Nekateri navedki zvene kot dokazovanje progresivne vključenosti v mednarodno (znanstveno, strokovno) okolje ter smiselno ter nujno povezovanje za zagotavljanje konkurenčne prednosti, utemeljene na znanju, izkušnjah, inovativnosti,
odzivnosti in analiziranju razvoja v svetu. A kar se zdi v določenih okoliščinah
sprejemljivo, se zdi v drugih problematično. Tako je s kartelnim povezovanjem,
kakršnega je sklenila TDR s kartelno pogodbo za cianamid s Francozi, Poljaki,
Madžari in nekaterimi drugimi partnerji (Karbid-Kartel Jugoslawien), po tem, ko
je bil po odobritvi vlade registriran v jugoslovanski kraljevini.
Podobno velja za sledeče sporazume: Agreement betwen Producers (maj 1933):
La Dalmatienne (Paris/Split); Oddasmeltewerk A/S, Odda, Norway, StikstoffWerke AG, Ruse (Jugo Slavia); Zjednozone Zwiazkow Azotowych, w Nascicah
i w Chorzowie, Poljska, Tvornica za dušik DD, Ruše, »Nitrogen«, industrija za
umetna gnojila i kemiju, Budapest.
V čem bi sploh lahko bila problematičnost kartelnih in drugih monopolnih povezav? Razlogov za problematičnost (in pravno prepoved, omejevanje) je
več kot dovolj: temeljna je v tem, da gre zmeraj za »tajkunizacijo«, za sprege s
politično odločevalsko elito v korist lastnikov in v isti sapi za zlorabo zaposlenih
ter kupcev – ponudnik (»kapitalist«) išče sredstvo, pot za maksimiranje lastnega
profita »na račun drugih«. »Problematičnost«, zloraba se kaže tudi v načinu pretakanja javnih sredstev na zasebne račune239 (zlasti v času reševanja kriz, nastalih

239

oblasti omejijo takšno monopolizacijo, se najdejo bolj prefinjene metode in oblike. Sindikati, razvojne
agencije, znanstveni inštituti, gentleman agreementi … Bolj mogočne in hierarhično ustrojene oblike
so koncerni, trusti, razni holdingi, multinacionalne družbe …
Ogromne vsote finančnih sredstev se pretakajo iz javnih sredstev in z računov multinacionalk (Nestle,
Du Pont, Bayer, Pfitzer, Monsanto …) na račune drugih zasebnih ali javnih institucij, posameznikov, ki
naročeno raziskujejo na primer GSO, ozonsko luknjo, vplive prodajnih produktov na zdravje ljudi …
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iz pogoltnih interesov elitne združbe gospodarstvenikov in politikov ter njihovih
družb, miljejev, povezav – žal moramo dodati še vsaj skorumpirani del znanosti,
raziskovalcev …) Kakor moramo opozoriti, da niso vsi gospodarstveniki, politiki … skorumpirani, moramo poudariti tudi, da niso poštene vse civilne iniciative,
združenja, in da avreola »znanstvenosti« daje udobno senco mnogim problematičnim raziskovalcem in kreatorjem javnega mnenja, plačanim, da »poneumljajo
javnost«.
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PIONIRSKO POSLANSTVO DELNIŠKIH DRUŽB TDR
IN AGA RUŠE

V

letu 1968, ko so v Rušah praznovali pol stoletja delovanja tovarne, je izšla
skromna spominska publikacija, ki sta jo uredila člana njene delovne skupnosti, takrat že zelo izkušeni Josip Teržan in Lojze Vrečko, ki je šele začenjal svojo kasnejšo dolgoletno kariero v TDR. Nihče izmed njiju pravzaprav ni bil
Rušan po rojstvu, oba pa sta Rušana po svojem poistovetenju s krajem in tovarno.
V uvodnih odstavkih publikacije lahko preberemo njune misli o pionirskem značaju tovarne. O njej sta zapisala, da »je bila iniciatorka in pospeševalka slovenske
in jugoslovanske elektrokemije in plinske tehnike ter pionir na področju proizvodnje in uporabe gnojil …, pionir pri uvedbi plamenskega varjenja …, prva
predelovalka domače kromove rude v elektropečeh … ter največja izvoznica
karbida in cianamida.«240
Na naslednji strani nadaljujeta z besedami, da so »kemični laboratorij tovarne in poskusni polindustrijski obrati pod vodstvom strokovnjakov evropskega
slovesa opravili obsežno raziskovalno dejavnost za osvajanje nove proizvodnje.«241
Lahko jima pritegnemo: »Da, pomembne osebnosti, strokovnjaki, nosilci ključnih odločitev ter sposobni vizionarskih razmislekov so bili tisti, ki so kot osebnosti
zaznamovali pretekli razvoj, tisti, ki jih imamo za pionirje, ki so torej na kakršenkoli način orali ledino.« Brez dvoma imata prav, ko opozarjata na gospodarske panoge, katerih bistvene značilnosti so termični in kemijski procesi. Ogenj, toplota,
kemija so od nekdaj »doma« v ruški okolici. Tako je bilo ves čas industrializacije
naše pokrajine, od preloma 17. in 18. stoletja naprej, saj vemo, da so močne glažutarske in kovaške proizvodnje zametek sodobne industrije.

Industrializacija se je tod naokoli razvijala pač v dveh valovih. V prvem, v katerem je dominiralo steklarstvo in kovaštvo (do iztekanja 19. stoletja). Tudi nekaj
druge, kemične industrije, pogosto razvite na ugaslih glažutarskih ter kovačkih
pečeh, kjer so se proizvajali kisline, milo, maščobe smo poznali. Prav sta tako sta
bili toplota in kemija prisotni v obratih za proizvodnjo vžigalic, smodnika ter kave.
Prva in druga industrializacija sta bili zasnovani na termičnih procesih, ne toliko
na mehanskih procesih ter energetski osnovi in ne na temelju parnih strojev, kot
ponekod drugje. Prva industrializacija je bila osnovana na ognju, ki so ga dali les,
premog, oglje in podobni energenti. Druga, in v tem je tudi kvalitativni preskok,
na ognju in vročini, ustvarjenima s pomočjo električne energije.
Velika kemična industrija ima, kakor smo videli, svoje »prednike« tudi v manjših obratih za topljenje rude, proizvodnjo žveplene kisline, mila … V ozadju teh
240
241

50 let TDR, Ruše 1968, s. 1. Vse poudarjeno s strani VR.
Ibidem, s. 2.
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pionirskih poizkusov so bili zmeraj ljudje, ki so bili pripravljeni na razmislek, ki
so imeli dovolj znanja ali poslovnega poguma ter kapitala, da so tvegali. Primerov,
da bi se posamezniki lotili posla iz stiske, da bi si zagotovili minimalno socialno
varnost, preživetje … med temi poslovneži ni bilo. Morda je prav v tem tudi del
razlik med nekdanjimi klasičnimi kapitalisti in nekaterimi njihovimi sodobniki,
ki so v to poslovno sfero tako rekoč pahnjeni ali se znajdejo tam v neutemeljenem
upanju po bliskovitem preskoku iz nič v blagostanje. Nekateri, današnji prekarci
pa so »morali« stopiti v škornje »kapitala«, postati »lastniki s. p. jev« po sili razmer in proti svoji volji.
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OSEBNOSTI

V

preteklosti je že bilo objavljenih nekaj krajših tekstov o zgodovini TDR, ki
pa so bili usmerjeni bolj na predstavitev proizvodne palete, tehnološko plat
razvoja in širitev tovarne, na novogradnje, količine proizvedenega, kvalitativne lastnosti proizvodov, njihovo kemično ter fizikalno strukturo, torej bolj na
materialno plat in manj na družbene odnose, prispevek zaposlenih, vodstev,
strokovnih in znanstvenih sodelavcev, lastniških, upravnih ter nadzornih gremijev,
na povratne vplive državne in lokalne politike. Manj na velike spremembe v družbi, na sociološke, etnografske, ideološke, ekonomske in druge vidike. Pričujoča
knjiga ima ambicijo vsaj nekoliko dopolniti enostransko podobo o fabriški (in
širši ruški) preteklosti, jo »razpreti« za bolj celostno razumevanje. To ni mogoče
brez predstavitve ključnega »dejavnika«, brez tega, čemur bi včasih rekli »proizvodne sile«, danes pa »človeški, socialni kapital«. Naslednji odstavki bodo, tako
kot mnogi podatki, navedeni na prejšnjih straneh, namenjeni temu, da usmerimo
še nekaj pozornosti k tistim, ki so s svojimi interesi, vrednotnimi, etičnimi, ideološkimi, političnimi opredelitvami in preferencami, z znanjem, izkušnjami, vzvodi in sredstvi vplivanja, s kompetencami, ki so jih koncentrirali v svojih rokah in
omrežjih, prispevali k pretežno uspešni razvojni poti tovarne. Na tej poti razvoja
pa ne smemo spregledati tudi tistih, ki so se preživljali s čisto vsakdanjim, pomožnim delom, preprostim načinom neposredne proizvodnje242 ali z deležem svojega
obrtnega znanja. Prispevek, tistih, tako imenovanih »pomembnih osebnosti«, in
tistih iz sveta vsakdanjega življenja, »malih ljudi«, je z vzajemnimi odnosi, proizvodno kulturo ter drugimi načini oblikovanja socialnega okolja, materialne, tehnične, duhovne kulture … podstat današnjega, nedeljivega, celostnega, skupnega
bivanja. Ljudje, osebnosti … so še zmeraj »ključ« za ustvarjanje in razumevanje
obče človeške zgodovine. To ne pomeni, da bi s tem želeli razvrednotiti pomen
materialnega, tehnološkega, stvarnega. Zato, da bi lahko upoštevali »pravo mero«
determiniranosti in kreativnega prispevka, pa se moramo nenehno spraševati tudi,
kako je bilo s tem pri nas, na »ruškem«, kaj smo dosegli in kaj lahko vsi s sodelovanjem v skupnosti še naredimo, prispevamo za boljše življenje.
*
Začelo se nekje tam »daleč od nas«. Tovarna za dušik v Rušah je zrasla »iz nič«.
Ni bila bistveno, substancialno povezana s poprejšnjim gospodarskim, industrijskim razvojem v okolju. Nima svoje avtonomne, organske rasti v preteklosti.
Umestili so jo na zelene travnike, gozdne parcele, kot popolno novost, ki je vzbudila
med domačini različne odmeve; od ogorčenega zavračanja do naklonjenih odnosov, od
zaskrbljenosti za našo vas do pričakovanj velikih blagodati; od tega, da so se nekaterim
242

Lahko si jih predstavljamo kot izmučene, preznojene delavce v grobih čevljih, coklah, »bandurah«, s
težkimi predpasniki in debelimi rokavicami na rokah, zaščitnimi očali in šlemi, kar vse naj bi jih varovalo pred vročino, sevanjem, morebitnimi poškodbami …
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»iskrile« oči v pričakovanju spodobnih kupnin za zemljišča, do verjetnih drobnih zavisti zavoljo tega; od bolj lokalno konservativnih do svetovljanskih misli. Ob primerih takšnih »radikalnih« novostih pač zmeraj nekdo kaj dobiva in kdo kaj izgubi, pa
najsi gre za materialno, politično, socialno ali kakšno drugo plat skupnega življenja.
Primerov, ko »pridobivajo vsi«, ni na pretek. A zdi se, da je primer ruške tovarne dušika vendarle mogoče oceniti za tak primer, ko, če premislimo »povprečno dobrobit«,
kraj in ljudje dolgoročno dobivajo več, kot izgube. Seveda, ne »brez ostanka«!
O tem, v katero smer bodo po novem krenile Ruše po odločitvi, da se zgradi
tovarna karbida in cianamida, v končni fazi pa solitra in razstreliva, so torej odločili drugje in odločali so lokalnemu okolju povsem nepoznani ljudje, osebnosti.
Zgodovinski viri nam povedo, kdo je dajal dovoljenja, odločal o koncesiji, kdo
je zagotovil materialne pogoje (zemljišča, gradbeni material, operativo, opremo,
surovine, tehniko …), delovno silo, kdo je pripravil projekte in kdo zagotovil financiranje. Rušanov, Slovencev pri odločanju tako rekoč ni bilo zraven. Ne
župan, ne župnik, ne lokalni industrialci, razumniki in ne drugi krajevni veljaki
niso odločali v pomembni meri. Še največji »vpliv« so imeli v svojih rokah posestniki z odločitvijo, da prodajo svoja zemljišča za primerne novce.243
Bilo bi zgrešeno, ko ne bi ob tem imeli v mislih širših, evropskih in svetovnih
razmer, in ko bi pozabili, da je bila takrat naša domovina Avstro Ogrska, ki za interese nenemških pokrajin, dežel, kakršna je bila Spodnja Štajerska, in nenemških
nacionalnih entitet ni imela prav tenkočutnega posluha. Državne (monarhistične)
oblasti niso ravno z najbolj finimi obziri ter »skupaj z lokalnim prebivalstvom in
oblastmi preverjale«, kaj bi bilo za okoliško srenjo razvojno najbolje in primerno.
Državna politika, s stroko vred je takrat, sredi vojne vihre, ob molku slovenskih
politikov ugotovila: najprimernejše okolje za proizvodnjo surovin za izdelavo
sredstev za množično pobijanje ljudi je na Spodnještajerskem v Rušah. Od tod do
implementacije je nato šlo hitro, čeprav ne brez težav. Sestavile so se investitorske,
projektantske in druge strokovne ekipe ter si zadale časovni načrt ekspresno hitre
uresničitve vojnih in ne v prvi vrsti gospodarskih ciljev. Eno od zagotovil za to
so bili vrhunski in izkušeni strokovnjaki, osebnosti v teh ekipah.
243

Vsaj v nekaterih primerih so se družbene okoliščine in kultura, javno mnenje, aktivni posamezniki, politični subjekti itd. do danes precej spremenili. Ni nujno, da zmeraj na bolje. Marsikdaj lahko preprečijo
»neprimerne posege«, lahko pa nastopajo tudi kot dejanska in nesmiselna ovira, ki povzroča škodo.
Zmeraj pa se da zaznati vplive »od daleč« in »iz ozadja«, pogosto utemeljene na specifičnih interesih.
Najmočnejši je še vedno kapitalski interes, ki se mu rada ukloni politika, celo najvišji, od parcialnih interesov zmanipulirani vrh države, interes sveta znanosti, civilne družbe. Kar spomnimo se na najbolj
svež primer Magne v bližnjih Hočah. Tako močni so lahko ti interesi, da si tisti z najbolj brutalno in
okorno sposobnostjo »premisleka« brez posledic lahko privoščijo docela neprimerne izjave. Kakor si
jo je naš gospodarski minister Počivalšek rekoč, da so tisti, ki so si prizadevali za globlji, dolgoročnejši,
do naravnega okolja bolj naklonjen, »zeleni« premislek in za bolj vzdržen razvoj, malone »ekoteroristi«. Že videno. Podobne zmerljivke so prihajale v naš okoljsko nekoliko drugačen milje pred desetletji.
Ne prav dolgo za tem je k nam »iz tistega« okolja prišla vojska. Ko je »klima ugodna«, hitro vzniknejo
avtoritarni, fašistoidni in njim podobni vzgibi, kar danes mora plašiti razmišljujoče ljudi.
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Projekt so izpeljali povsem konkretni ljudje, osebnosti z imeni in priimki – na
račun in v breme drugih ljudi. V prvi svetovni vojni na račun kakšnih osemnajst
milijonov mrtvih, če o drugih žrtvah ne govorimo. Te žrtve bi morale biti zadostno
opozorilo, da se nikoli več ne bi ponovili takšni »računi«. Če se vprašamo, kako bi
se to lahko preprečilo, pa smo zopet pri vprašanju osebnosti – ljudi, posameznikov, katerih osebno veličino lahko spoznamo le, če jih skušamo razumeti celostno,
kot voditelje, strokovnjake, moralne osebnosti z visoko postavljenimi etičnimi cilji, vrednotami, zavezami. Srečamo se z vprašanjem, kdo so ljudje s pomembnimi
kompetencami, ljudje, ki teh kompetenc ne zlorabljajo (ali pa jih) na račun drugih,
ali pa jim torej ne gre za nič drugega, kot za svoj interes, svoj račun … »za vsako
ceno«. Nekateri drugi torej te človeške, humane kvalitete raje zaobidejo in jim je
dovolj učinkovitost, uspešnost, lastna osebna, politična ali nacionalna dobrobit,
brez smisla za solidarnost, strpnost, sočutje, socialno in drugo pravičnost. Niti ne
gre samo za to, da nekateri pač nimajo smisla za humanost; bolj gre zato, da nekateri te vrednote, cilje celo zanikajo, jim zavestno nasprotujejo. Izza te moralno
etične cezure ljudi »akterjev« so seveda še tretji, tisti večinski, brez neposrednega
vpliva. Žrtve, trpeče in razvrednotene kreature človeškega dostojanstva, izkoriščane osebe, ki jih »oni prvi in drugi« navadno preštevajo kot drobiž.
Nekaj zadnjih stavkov, ki so skušali nakazati antagonizme, razcepljenost
ljudi, razcepljenost osebnosti, vpetih v širše, družbene razcepljenosti, iz katerih
se niti ne morejo preprosto izvzeti, ima namen spodbuditi k razmišljanju o vlogi osebnosti, posameznika v zgodovini. Noben posameznik ni vsemogočen,
lahko pa je izredno pomemben, lahko je dejavnik usodnih odločitev. Če se jim,
sebičnim posameznikom, osebnostim, zaradi politične »anemičnosti« okolja,
potrpežljivega prenašanja krivic, konformizma in spoprijaznjenja z »obstoječim« preveč na široko odpro vrata, je to lahko zlovešča napoved prevlade populizma, avtoritarnosti in nujnih konsekvenc. Kam to vodi, je bilo v zgodovini
mnogokrat izkazano.
Odločujoče osebnosti imajo v rokah res največ niti za spletanje družbenega tkiva
in vajeti za usmerjanje njegovega razvoja. S podjetji, gospodarstvom je prav tako,
kot smo navajali za osebnosti. Vpletajo so v objektivizirane družbene okoliščine.
Lahko se udobno, konformistično namestijo in sesajo profite ter sledijo svojim bolj
parcialnim interesom. Lahko pa so to podjetja, družbe z močjo odločujočega vpliva na tok zgodovine. Kaj bi lahko storila TDR, skoraj do popolnosti obvladovana
od Donau Chemie in IG Farbenindustrie? Bi lahko vodila svojo, bolj »humano«
poslovno in širšo družbeno politiko? Bi lahko omejila, celo preprečila lastno vpetost v proces rastočega totalitarizma, avtoritarnosti, fašistoidnosti in nacizma? O
tem, kako globoko se je pogreznila takratna TDR v te negativne tokove in njihove vsakdanje pojavne oblike, se bomo lahko sami prepričali, če se bomo vrnili k
seznamom osebnosti na prejšnjih straneh in če bomo premislili njihovo pozicijo,
odločevalsko moč ter delovanje.
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V pomoč je lahko tudi nekaj kratkih, dodatnih informacij.
Iz prvotnega lastniškega portfelja se jasno vidi, da ga je v celoti obvladoval
tuj kapital. Slovenskega ni bilo zraven. Slovenski lastniki bi tako tudi težko nosili
kakršenkoli del krivde, da se je na naših tleh nameravalo proizvajati smrtonosna
sredstva. Po prvi vojni so se lastniške razmere malce spremene, a že po vojni, ko
je tovarna proizvajala za povsem mirnodobne namene. Pa še tisti domači lastniki,
ki so po vojni sodelovali kot delničarji, so v bistvu predstavljali zgolj tuji kapital
na slovenskih tleh. Windischerju, Tostiju, Slokarju, Bercetu, Krejčiju v tem smislu ni kaj očitati. Bili so preprosto zastopniki slovenskih trgovinskih, industrijskih,
bančnih institucij in kot taki so v upravnih organih bili protagonisti interesov lastnikov. In nič več. Kakšne pomembne politične vloge niso odigrali. Ne v socialnem
ne v nacionalnem pogledu. Kar nekaj je domačih strokovnjakov, vodilnih ljudi,
ki pa so bili žrtve takih razmer. Na primer Teržan in drugi nacionalno ter socialno
bolj osveščeni …
Z nekaterimi predstavniki kapitala na skupščinah delničarjev in zasedanjih upravnih svetov je bilo drugače. Zapišimo ponovno nekaj njihovih priimkov: Rosenbaum, Platzer, Gattineau, Philipp, Buetefisch, Blanke, Kuehn, Oster,
Hopfgartner, Weydmann, Hackhofer … Našteti niso bili tako politično brezbarvni.
Mnogi med njimi so pred drugo vojno in med njo bili direktni ali vsaj posredni
zastopniki, eksponenti fašističnega režima, člani nacističnih organizacij, SSa,
Saja, Gestapa, vodili so tovarne za proizvodnjo strupov, s katerimi so zaplinjevali
Žide in druge v taboriščih, nekateri so imeli funkcije direktno v taboriščih in v letem »priključenih« tovarnah. V teh taboriščih, v katerih so množično pobijali in
kurili žrtve ter zlorabljale taboriščnike kot suženjsko delovno silo in v navedenih
tovarnah so izdelovali sredstva za to zločinsko raboto in genocidno početje … Na
primer v Auschwitzu kot eklatantnem primeru.

Tako kot v TDR so tudi v drugih podjetjih, povezanih z ruško tovarno, zaposlovali odlične
znanstvenike. V IGF na primer tri Nobelove nagrajence, ki za zločinsko početje niso bili ne krivi
ne osumljeni in ne obtoženi. Carl Bosch, Friderich Bergius in Gerhard Domagk. (Foto: Google)
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Priimke, ki smo jih našteli, in tudi druge, najdemo v bordih TDR in podjetja
AGA v Rušah ter drugje. Večkrat zgolj zato, ker so podjetja spadala pod dežnik
IG Farbenindustrie, pod katerim je lep čas pred in med drugo svetovno vojno vedrila TDR (AGA). Osebnosti, ki jih naštevamo, so bile večinoma člani upravnih,
nadzornih svetov, ali pa tudi bolj neposredno odgovorni, direktorji/ravnatelji. Med
njimi je kar nekaj takih, ki so bili (ob)sojeni na nuernberškem procesu zoper
vojne zločince in tudi na vojaških, revolucionarnih sodiščih nove Jugoslavije.
Obsojeni so bili, na nuernberškem sojenju, na največ osemletno zaporno kazen,
nekateri so bili oproščeni. Na revolucionarnih sodiščih je bilo izrečenih (pre)mnogo smrtnih obsodb.
Jugoslovanska organizacija ORJUNA je že daleč pred vojno imela skrajno negativen odnos do tujerodnega življa pri nas. Tako je na sezname (javne) zapisovala tiste, ki jih »ne potrebujemo«. Beri: ki bi jih bilo treba takoj izgnati! Zakaj?
Ker so tujci! In ker jih »ne rabimo«! V članku Tvornica za dušik Ruše, objavljenem v časopisu Orjune dne 28. marca 1925 so, zanimivo, sestavili »listo zaposlenih v TDR«, ki bi se jih morali znebiti. Na njej najdemo poimensko predvsem
vodstvo in stroko iz »druge vrste«. Dr. Ehrlich in ing. Bokszczanin sta bila za orjunaše »neobhodno potrebna«, čeprav tujca. Drugi, na primer Mader, Skoumal,
Niessner, Grieb, Schoeneckerl, Niemczanowsky, Habetler, Cassagrande … »so z
lahkoto nadomestljivi« in »nerazumljivo je, da se ni od merodajnih oblasti zahtevalo odstranitev vsaj teh ljudi, ko stoji na dlani, da so z lahkoto nadomestljivi.«244
Jasno je, da se orjunaši niso ustavili pri mojstrih in nameščencih, zapisali so tudi
nemška imena pomožnih delavcev: Hoffmeister, Schoenett, Schwindl …245 Zelo
zanimivo je, da so orjunaši zapisali priimek Schadinger, a so nanj potem pri izražanju pričakovanih ukrepov »pozabili«. Ni ga na seznamu za izgon. Najbrž zato ne,
ker ima korenine nekje iz slovenske koroške, Slovenj Gradca. Na seznamu ni niti
Adalberta Doboczkyja, niti brata Stefana, ki je bil neposredno odgovoren za pobijanje Slovencev – najbrž zato ne, ker sta bila sicer etnična Nemca, a po državljanstvu Jugoslovana! Kakšen rasizem, kakšen šovinizem, kakšna mizantropija …!?

244
245

Orjuna, 28. marca 1925.
O tem, kam vodi skrajno nacionalistična, rasistična, egoistična … ideologija, bi se lahko široko razpisali
in naštevali argumente proti njej. To bi zahtevalo precej prostora, zato le zapis stališča, da so takšne
ideologije v ostrem nasprotju s stališči pisca te knjige.
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Orjuna je bil pogromaški časopis skrajnih nacionalistov. Objavljali so šovinistične članke,
kakršen je članek o TDR, katerega del je predstavljen zgoraj.

Strokovni kader
V TDR je bil sprva v celoti nemški. Slovenci, zaposleni v TDR so bili pomožni delavci, delavke nameščenke, nato so segli do vrha (Po prvi vojni je zaradi
zakona o nacionalizaciji za ravnatelja bil imenovan Slovenec Anton Krejči, major
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avstrijske vojske!). Kmalu se prične zaposlovati še slovenske mojstre in strokovnjake iz vrst inženirjev. Za razliko od nameščencev so bili vsi po vrsti nacionalno
korektni, razredno-politično bolj na levi kot ne, in tudi sicer solidarni s podrejenimi in stanovskimi kolegi. Med nameščenci so bili, sicer v manjšini, tudi Slovenci
(Jugoslovani), ki so se priklonili nemški ideologiji, a so bili pomembni, visoko
na plačnih letvicah in na vojaškem sodišču 1945. leta nekateri hudo sankcionirani
(Juršič, Janko, Lorber, Marčič, Stanek, Tancer …). Veliko pa je bilo zaposlenih
Slovencev, ki so se eksponirali v nacionalni, delavski … zavednosti (Stani, Angel,
Žunko, Teržan, Piščanec, Majcen, Bečela …) in nekateri kasneje kot udeleženci
partizanskega boja proti okupatorjem.
Zaposleni slovenske narodnosti niso »pomembni« le zato, ker so bili narodno
zavedne osebnosti. Bili so tudi drugače med ljudmi spoštovani in nosilci stroke,
razvoja, vse bolj še vodilnih položajev.

Inženir Josip Teržan je bil kot mlad »prišlek« v Ruše, ki se je nato uveljavil kot strokovnjak,
družbeni in politični delavec. V Rušah je ostal vse življenje in tu je tudi mesto
njegovega zadnjega počivališča. (Foto: last Vesne Teržan)

Prvi slovenski inženir v TDR, Rudolf Šlajmer, je bil tako na primer »jugoslovanski pionir«, predavatelj na temo uporabe tehničnih plinov. Prav tako pionirska vloga na področju agrokemije gre Josipu Teržanu. Adoptirani, naturalizirani
Stanislav Bokszczanin je bil vrhunski strokovnjak za proizvodnjo na elektropečeh,
inženir Knez za področje avtogenega varjenja … Če želimo objektivno sliko, se
moramo vprašati in odgovoriti na vprašanje: »Kaj pa so prispevali Nemci«? V zelo
uspešnem poslovodenju so bili Rosenbaum, Platzer, Mader in tudi Krejči vrhunski. Nič manj laskavih ocen ne zaslužita doktorja kemije Ehrlich in Schadinger.
Tudi za brata Doboczky, za Skoumala in druge v smislu strokovne usposobljenosti pisci spominov niso zabeležili kakšnih posebej negativnih sodb. Le Grieb in
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Niessner sta »morala« oditi iz podjetja tako, da bi lahko posumili, da vodilni niso
bili povsem zadovoljni z njunim delom – omenimo lahko še odhode dr. Ehrlicha in
dr. Schadingerja, skrivnostnega »dr. inženirja«, ki pa so odšli zaradi povsem drugih, ne strokovnih razlogov; zaradi antisemitizma in špijonaže. Ker smo omenili
nemške mojstre, je prav, da omenimo tudi slovenske mojstre. Predpostavljeni
so visoko cenili (in zapisali to v svojih spominih) naše mojstre Pečarja, Goloba,
Ulago …, ki so v proizvodnji reševali probleme v zvezi z jeklenkami za tehnične
pline, korozijo materialov, bobni za transport karbida itd. Bili so inventivni. Pisci
spominov so opisali, korektno, tudi neuspele poizkuse.246 Sploh pa je pomembno,
da ne oblikujemo negativne sodbe o nekom, ki nam je politično nesprejemljiv,
kar po avtomatizmu še v zvezi z njegovo strokovnostjo in prispevkom k razvoju. Osebnosti, o katerih govorimo, ne moremo kar preprosto prepoloviti »pol na
pol«. In ne moremo nacionalne ali druge pripadnosti preprosto poistovetiti s tem,
kar preferiramo sami, z »dobrim«. To se je že dogajalo v preteklosti, na primer
pri orjunaših, pa tudi v zvezi z etničnim čiščenjem uprav s strani nacistov pred in
med vojno, ko so Slovenci skupaj s slovenskim jezikom »izginili« iz običajnega,
dolgoletnega poslovnega vsakdana.

TDR-inovacije, izboljšave, razvoj
Po prvi svetovni vojni, ko je TDR pričela s svojim poslovanjem, so bili obeti
za izboljšanje kvalitete življenja in razvoj krajev, tudi okoliških, izjemni. Za to so
bili zagotovljeni močni razlogi. Življenje se je resnično spremenilo, na boljše. Nič
nenavadnega, saj je TDR zagotavljala delo celo več ljudem, kot Vivatovi steklarski
obrati na Smolniku (v Vivatovem novem dolu, današnji Glažuti ob Lobnici) – pol
stoletja prej, a so medtem že ugasnili. Ker je bila fabrika politična, »vojaška«, je
morala delovati tako rekoč perfektno. Po vojni je morala delovati tako zato, ker
se je znašla na odprtem in neusmiljenem svetovnem trgu. Zavedajoč se tega, vodstvo ni bilo v dvomih, da mora investirati v razvoj. Videli smo, da je bilo zato
veliko zaupanje v znanost, tehniko, tehnološki razvoj, v mojstrske in druge ekipe.
A ti ljudje, osebnosti, na katere so stavili, niso bili izbrani kot kakšni privilegirani
posamezniki, za katere bi bile zagotovljene sinekure. Ne, to so bili izbrani kadri,
povezani v time in nujno potrebne organizacijske oblike. Dobro izobražene, dobro
plačane, z dobrim življenjskim standardom, ki je nekako zagotavljal odgovornost
pri delu in zvestobo podjetju.
Tega so se lotili tako, da so na samem začetku organizirali delo laboratorijev.
Le-ti niso bili kakšni elitni laboratoriji, a so bili nujni in dovolj dobro vodeni, da je
246

Med take lahko štejemo na primer amonijačne poizkuse v avtoklavu v varilski delavnici, poizkuse z
elektrodami, tiste s karbidnimi patronami iz odpadnega prahu, pa tiste s sečnino za rožice v lončkih,
poizkuse z bikromatom, glinico, ogljikovim dioksidom in še številne druge. Eklatantno je, da so bili
poizkusi na nek način prvenstveni, niso bili to poizkusi na osnovi kupljenih in preizkušenih licenc …
Vsi poizkusi, inventivnost niso sami po sebi »obsojeni na uspeh«.
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bil razvoj tako rekoč zagotovljen. Najprej je bil vzpostavljen laboratorij v upravni
zgradbi. Kaj hitro se je pojavila potreba po širitvi dejavnosti. Laboratorija sta bila
vzpostavljena še v elektro delavnici. Eden v pritličju – v njem so analizirali zemljo.
Bokszczanin je zapisal, da je bil laboratorij »pod egido ing. Teržana in potem ing.
Mastnaka.« (S. Bokszczanin, s. 14.) Brez tega ni bil mogoč napredek na področju
agrokemije. Drugi laboratorij so vzpostavili v nadstropju iste delavnice – laboratorij za analizo produktov. Poslovno in tehnično vodstvo je namreč igralo na karto
kvalitete. Da je tako prav, so pokazale primerjave z najbolj razvitimi državami, v
katerih so se izkazali proizvodi TDR kot proizvodi na enaki ali vsaj približno enaki ravni. Neredko so s svojo kvaliteto zagotavljali konkurenčno prednost. Vsemu
temu je sledil dobičkonosen izvoz, ki je bil za podjetje bistvenega pomena. Profiti
so omogočali nadaljnja vlaganja v raziskave in poizkusne obrate, peči, v iskanje
novih tržnih produktov. Obrestovalo se je, TDR je rastla, bila vse pomembnejša,
vse več sredstev je namenjala razvojnim procesom, in, kot smo že nakazali, skrivala pred lastno centralo na Dunaju z računovodsko iznajdljivostjo del profita in ga
plasirala v razvoj. To je bil plasma z uspehom. Zaupanje v stroko se je izplačalo,
zaposleni so bili relativno zadovoljni, kakšnih posebnih nestrpnosti političnega in
nacionalnega značaja ni bilo. Razvoj, uspešnost, dobre plače in življenjski standard zagotavljajo perpetuiranje socialne, družbene kohezije … in krog se nadalje
vrti, včasih celo spiralasto, dokler ne zide pesek v kolesje …
O tej problematiki, o poizkusnih pečeh, delavnicah, proizvodih itd., bo več
govora v nadaljevanju. Tukaj naj bo omenjeno le še to, da takšnih vlaganj v razvoj
v drugih podjetjih v našem okolju ni bilo … Ta razvojna spirala je bila zelo grobo prekinjena v drugi svetovni vojni in tudi učinkovitost proizvodnje, uspešnost
poslovanja sta takrat bili prekinjeni ali sta močno zdrknili navzdol. Ves ta razvoj
je bil pogojen z delom osebnosti, zaposlenih v ruški fabriki. Le-ta, tovarna pa ni
vračala le zaposlenim in le v obliki plač. Že takrat, ko se njeno »vračanje« zaposlenim, partnerjem, kraju še ni imenovalo tako, je bila TDR, če pozabimo za trenutek
očitke o vpletenosti v politiko, vojaške računice, družbeno odgovorna fabrika.

Družbena odgovornost TDR247
Določena vzajemnost, soodgovornost s poslovnimi partnerji, zaposlenimi, lokalijami in drugimi subjekti je bila, kar se tiče TDR, nesporna. Zapisovalci zgodovine radi spomnijo na to, da so ruški delavci dvakrat, leta 1929 in deset let kasneje
247

Ko gre za družbeno odgovornost je prav poudariti, da v tistem času, o katerem govorimo, vrednote
družbene odgovornosti v današnjem smislu niso poznali. Zlasti pa ne odgovornosti do naravnega
okolja, zato gre pri oceni odgovornosti vsekakor za »preslikavo« sedanjih vrednot, standardov v preteklost, kar je le pogojno dopustno. A posledice okoljsko škodljivega delovanja so pogosto trajne,
sežejo v prihodnost, ki je niti ne moremo natančno določiti. Nekatere za okolje negativne prakse TDR
pa so se ohranile čisto v »današnji čas« in bi bilo prav tako zgrešeno, če jih ne bi notirali, dasiravno je
bila okoljska senzibilnost pred sto leti nekaj povsem ob rob potisnjenega.
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pomagali falski elektrarni, ko jo je zadela ledena ujma. Iz arhivske dokumentacije
se da razbrati, da je TDR reševala sporne situacije po poti pravne države, dogovorov in ne zvijač, sile, groženj. Pogosto je v manjših sporih z zaposlenimi
celo popuščala, odstopala, se pogodila, raje, kot da bi »kurila ognje« in zapletala
situacije. Odobravala je različne oblike »socialnih« pomoči na način in z ukrepi,
ki malone osupnejo. Da bi danes kakšen menedžer sklenil, da bo podjetje prevzelo
dolgove neodplačanih kreditov katerega od prej zaposlenih v tovarni, podjetju …,
ne, takšnih primerov avtor knjige ne pozna – vsaj zato ne, ker to niso kakšni v javnosti »splošno znani« primeri.
Opredelitve družbene odgovornosti podjetij niso povsem identične. V tej
knjigi se te odgovornosti ne presoja po splošni definiciji, pač pa po presoji, stališčih. Vrednotenju, »definiciji« avtorja, ki ni preveč zakrita. Temeljne značilnosti so:
• poštenost, korektnost partnerskih odnosov v poslovnem okolju, odgovornost
poslovanja v odnosu do družbe, države in lokalnega okolja
• pravičnost in socialna občutljivost do soudeleženih v procesu ustvarjanja nove
vrednosti oziroma med njimi
• odgovornost, prava mera do nosilnih okoljskih zmogljivosti globalnega sveta.
Takšni opredelitvi je možno kaj dodajati, odvzemati pa ne!
Preostane nam, da na kratko orišemo konture družbene odgovornosti TDR v
času med obema svetovnima vojnama. Ker so nekateri temeljni očitki, zlasti tisti
v zvezi z vojaškim nasiljem, vojnim zločinstvom, rasizmom itd. že bili navedeni,
jih ne bomo ponavljali. Edino, kar avtor želi dodatno posebej izpostaviti je, da je
v ekološkem, v ožje razumljenem (v zvezi z naravnim okoljem) okoljskem
smislu bila TDR vseskozi izredno obremenjujoč dejavnik.
Drugače si TDR »zasluži« oceno, da je bila družbeno odgovornost upoštevajoč poslovni subjekt.
Sodelovanje s poslovnimi partnerji (dobavitelji, kupci, domačo in mednarodno
znanstveno raziskovalno sfero, čezmejnimi strokovnimi asociacijami, sindikati …)
je bilo po doslej pregledanem gradivu korektno. Tovarna je bila kajpak v povsem
podrejenem položaju v razmerju z dunajsko centralo in kasneje IGF. V lokalnem
okolju je imela močan vpliv. Finančno je pomagala pri različnih krajevnih projektih, pa naj je šlo za elektrifikacijo vasi, gradnjo cest, vodovodnega omrežja
ali kakšno drugo investicijo, ki je bila pomembna za rast splošnega družbenega
standarda. Številna društva so bila deležna njene pomoči, od Kmečkega bralnega društva in njegove izredno aktivne gledališke sekcije do narodno zavednega
Sokolskega društva ali športnega društva Maraton, ki je vključevalo bolj »nemški del« prebivalstva. Konzervativnejše kulturno društvo Prosveta in delavska
Svoboda, Planinsko društvo, razni javnosti namenjeni objekti, gradnja letnega
gledališča, znamenitega, daleč naokoli znanega letnega bazena, nove ljudske šole,
sokolskega doma, pa skrb za zdravstveno oskrbo v vasi, pričakovanja vernikov
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za dovzetnost za potrebe lokalne cerkve …, vsi so se lahko nadejali in so tudi
bili deležni naklonjenega odnosa tovarne. Omenimo še, da je že leta 1925 TDR
ustanovila Obrtno nadaljevalno šolo in na ta način omogočala izobraževanje,
seveda predvsem za svoje bodoče profesioniste. Strokovno šolstvo v režiji tovarne
se je kasneje še krepilo, vse do tega, da je bila tovarna takoj po zaključeni drugi
svetovni vojni investitor ter dolga leta celo lastnik srednje kemijske šole, današnje
gimnazije. Skratka, brez sodelovanja tovarne se ni zgodilo »skoraj nič«. Očem
najbolj prezentna je bila stanovanjska gradnja. Le-ta se je krepila in rastla skupaj
z rastjo tovarne in zaposlovanja. Načrtno, sistematično sta bili zgrajeni zahodna in
vzhodna tovarniška kolonija.

Vzhodno in zahodno od tovarne sta bili zgrajeni delavski koloniji. Na fotografiji se pred
tovarno lepo vidi vzhodna, bolj znana delavska kolonija, mimo katere »sopiha« železniška
kompozicija. (Foto: PAM)

Gradila so se družinska stanovanja in samske sobe za delavstvo in nameščence.
Pojavljati se je začela blokovna gradnja v koloniji. Mojstri, zlasti pa inženirji ter
vodstvo so imeli na razpolago grajene hiše, vile. Ne vsi, tisti, ki so prihajali na novo,
so morali pogosto sprejeti kakšno začasno rešitev. Za te namene je bila določena
hiša s kadrovskimi stanovanji pri križišču železniške proge in glavnih cest, danes
Selniške in Tovarniške. V hiši248 so se menjavali številni najemniki, tudi doktorji
znanosti, dokler se zanje ni našla trajnejša in boljša rešitev. Schadinger se je moral na primer nekaj časa stiskati v tej hiši v manj kot 10 kvadratnih metrov veliki
sobici. Znamenite hiše so bile še vile, Krejčijeva, Madrova, Doboczkyjeva … in
248

Hiše se je prijelo ime Bablerca. To ime je dobila po znamenitem glavnem knjigovodji s priimkom Babler,
ki je bil zaposlen pri fabrikantu Woschnaggu, lastniku »Šibicfabrike« in drugih obratov v Rušah in na
Smolniku.
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velike lesene vile brunarice, pa Štale in Šolarjeva vila ter »majsterhaus« v vzhodni
koloniji. Kot zanimivost je treba omeniti, da so bile vse te hiše v bližini tovarne,
ker je vodstvo terjalo, da so zlasti strokovni kadri bili vsak trenutek dosegljivi. Le
Bokszczanin je stanoval malce dlje, v vili pri osnovni šoli. Pred iztekom prejšnjega
stoletja so se morale hiše v koloniji »umakniti«. Bile so porušene, na njih lokaciji
še danes obratujejo proizvodni obrati.
Če pristanemo na tezo, da je bila tovarna »vseprisotna, je prav, da opozorimo
na neko izjemo. V mislih imamo poseganje tovarne, vodstva v politično življenje.
Zanimivo je, da je bilo manj vsiljivo kot poseganje v politiko s strani domačih lastnikov podjetij, na primer Glaserja ali Pogačnika. Vsaj v obdobju pred drugo svetovno vojno. Ob izteku tridesetih let se vse spremeni. Poprej nemški nameščenci,
inženirji in drugi Nemci ter nemškutarji niso bili politično ne prav posebej aktivni
in ne agresivni. Najbrž zato ne, ker so bili nemške narodnosti in državljanstva – a
tudi tisti, ki so imeli jugoslovansko državljanstvo, so se nekako potuhnili. Vzpon
nacizma pa jim je, nekaterim, dal krila in številni so se pokazali kot najslabše vrste
osebnosti, za kar jih je kasneje spremljala zločinska senca.
Bralec je do sedaj na straneh te knjige našel že dovolj informacij, da si bo lahko
sam ustvaril podobo o tem, kdo so bili v tovarni »good boys« in kdo »bad boys«,
kakšne vrste osebnosti so bili. Informacij je bilo dovolj tudi za to, da lahko presojamo o podobi TDR v različnih obdobjih, o tem, kdaj je bila razvojno, »napredno«
usmerjena in kdaj ne. Za objektivno oceno je potrebno čisto konkretno, historično
presojanje. Tako bomo lahko ločili obdobja in delovanje osebja in »tovarne« kot
kolektivnega subjekta z obeh polov te vrednostne lestvice.

Etnografska skica
Preden so se tovarniški objekti »zagrizli« v zeleno okolje na terasi nad Dravo,
so bile Ruše v urbano gradbenem smislu mala vasica. Niti sam center vasi, okolica
cerkve, ni bil gradbeno zgoščen. Tam je dominiralo par stavb v cerkveni lasti. Le
pod obronki Pohorja, okoli križišča današnje Areške in Cvetlične ulice je še bilo
nekaj hiš strnjenih v gručo objektov. Ruše v centru nikoli niso imele trške podobe
in statusa. Ljudje, ki so se po prvi vojni zaposlili v TDR, so večinoma stanovali
na obronkih Pohorja in Kozjaka ter v manjših okoliških vaseh in vaseh iz širšega
mariborskega okoliša in zgornje Dravske doline. Mariborčanov, meščanov je bilo
tukaj zaposlenih malo. Okoličani so prihajali v službo v Ruše in nato odhajali nazaj na svoje domove, kjer so imeli še kakšno zaplato zemlje, njivo, vsaj vrt, morda
tudi kaj živine, sadovnjak, gorice, nekateri še svoj košček gozda. Rekli smo jim
polproletarci. Prišli so iz čisto kmečkega okolja in se vračali, na poti v službo in
domov pa so izgubili tudi veliko časa. Po uro in več so morali peš, se spustiti z
bregov, tisti z druge strani Drave pa še preko vode z ranco ali brodom. Pravzaprav
so imeli srečo tisti, ki so prihajali na delo z vlakom ali s kolesom, saj so daljše
~ 187 ~

TDR - vlozek2.indd 187

9. 12. 18 17:12

Naslov knjige / poglavja

razdalje lahko premagovali v krajšem času. V zimskem času sta se izguba časa ter
napor ob hoji stopnjevala.
Zaposleni so prihajali iz slabo razvitih okolij, iz vasi, s kmetijskih posestev,
slabo izobraženi, z navadami podeželskih ljudi, večinoma hribovcev. Med njimi
so bili tudi polanci, zlasti tisti z ravnic izpod vzhodnega Pohorja. Ker so bili zaposleni pretežno kmečkega stanu ali dninarji, kočarji ter pripadniki drugih revnejših
slojev, se je njihova kultiviranost močno razlikovala od kultiviranosti polancev,
prebivalcev iz ravninskih krajev in tistih, ki so prihajali iz mesta oziroma tistih, ki
so v tovarni zasedali boljše položaje profesionistov, mojstrov, inženirjev. Pa še jezikovno so se razlikovali. Privajanje enih na druge je bilo težavno, včasih konfliktno.
Ker je tovarna od samega začetka gradila stanovanja za svoje delavce, so se mnogi
priselili iz drugih krajev in s hribov v dolino, sem na Ruško polje, v obe koloniji in druge fabriške zgradbe. Zanje so pogosto uporabljali oznako »priseljenci«.

Pogled na tovarno iz selniške, bolj kmetijsko usmerjene pokrajine, od koder so na šiht z
rancami prihajali številni »polproletarci«. (Foto: PAM)
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Tovarna dušika v obdobju, ko Ruš »skoraj še ni bilo (črno beli fotografiji iz arhiva PAM)
in danes, fotografirana s cerkvenega stolpa (Gregor Rezman).

Na lepem se je podoba Ruš pričela spreminjati v gradbenem, urbanističnem,
demografskem, kulturnem smislu. Še skupinska ter individualna psihodinamika se
je mnogokrat preoblikovala, prilagajala novim razmeram, dobivala novo strukturo, fizionomijo. Ljudje, ki so dobili za tiste čase lepa, nova stanovanja, bistveno
bolj komfortna od stanovanj, v katerih so živeli prej, so pričeli spreminjati svoje
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navade iz poprejšnjih v nove, ki so jih oblikovali ob skupnem življenju v okviru
geografsko majhnih razdalj. Prevzemali so navade in običaje drugih, iz vaškega,
kmečkega načina bivanja so prehajali v načine, tipične za industrializirana okolja.
V stanovanjih, ki so bila sicer brez kopalnic ali individualnih stranišč, imela pa
so za takratne razmere lepe kuhinje in spalnice, tekočo, celo toplo vodo in elektriko (zastonj), stranišča na ganku, so lahko oblikovali bolj higienično, intimno
življenje, ki ni bilo tako prepredeno z motečimi, vsakodnevnimi večgeneracijskimi odnosi. »Velike družine« z otroki, babicami in dedki ter še s kom, kar je bil
pogost slučaj v revnih hribovskih domovih niso pa povsem izginile, so pa postale
redkost. V smislu spreminjanja, izginevanja »razširjenih« družin, motečega vpliva
drugih, čeprav starih staršev na vzgojo otrok, v smislu normalnejšega intimnega
življenja, umivanja, kopanja, skrivanja pred pogledi drugih v različnih situacijah
intimnega življenja … so se mnogi »osvobodili«. Pričeli so formirati lastno,
jedrno družino s svojim stanovanjem, samostojno so si pričeli izbirati, oblikovati način življenja.
K stanovanjem v kolonijah so običajno pripadala še manjša zemljišča za vrt,
za ute in drvarnice, v katerih je skoraj vsaka družina redila perjad, zajce, svinje
itd. Tu in tam je imel kdo ovco ali kozo, nekateri raje mačke in pse – ali pa so imeli
vse skupaj. Na dvoriščih, ob utah, drvarnicah, na vrtovih so se nenehno srečevali
sosedje. Komunikacije so se intenzivirale, prirejali so organizirana praznovanja v soseščini, koline, pečenje koruze, krompirja, kostanjev …, podarjali so si,
sosedje, manjšem dobrote, kak kos potice, sveže pečenega kruha, sosedovi otroci
so bili povabljeni na češnjo, ko je dozorela … in začel se je razvijati neformalni
socialni nadzor soseske. Česa takega na domačijah v bregu ali na »razmetanih«
domačijah v dolini poprej niso bili vajeni. Veliko socialnih kontaktov prej niso
imeli, pot v dolino, do sosedov, sorodnikov je vzela precej časa. Sedaj pa: sodelovanje, vzajemna pomoč, skupna igra, zabave, tudi konflikti, prešanje grozdja in
sadja, pogosto veseljačenje, popivanje. Mošt, pikolo, vino, žganje so si pripravljali
sami, saj so si posadili sadno drevje in brajdo. To in drugo, kar je bilo prej redkost
ali česar prej skorajda niso poznali, je postalo del vsakdana. Primer takšne »novitete« v življenju številnih družin zaposlenih, ki so se prej preživljali s kmečkim,
viničarskim delom, dnino, pomožnimi deli pri gozdnih mogotcih, spravilu lesa,
pripravi drv za zimo … sta bila plača (colnga) in predujem (foršus). Žene in
otroci so komaj čakali na ta dan, ko se je nato šlo v trgovino po mesečnih nakupih (ajnkauf) in so bili deležni kakšne dodatne, redke dobrote. Ali pa so v strahu
čakali doma kje v kotu, da se bo pijani oče vrnil iz gostilne in bo najbrž robantil
po stanovanju, morda celo z grobostjo sproščal svoje napetosti, grozil in pretepal
vsevprek po hiši. Da, tudi tega se starejši spomnijo precej.
Navadni ljudje so se srečevali na cesti, pri delu, tudi druženju z »boljšimi«, z
gosposko. Opazovali so jih, skušali prevzemati njihove navade, način življenja,
organiziranja prostega časa, ki ga je bilo kar naenkrat več, saj v službo največkrat
ni bilo treba dlje kot nekaj sto metrov. Celo v času, ki je bil namenjen počitku,
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malici, je marsikdo skočil domov. Nekaterim so žene, otroci prinašali kaj za pod
zob k tovarniški ograji, nameščenci pa so tako ali tako imeli deljeni delovni čas.
Skratka, življenje se je neverjetno hitro spreminjalo – na boljše. Osnova za
to so bila ob zaposlitvi stanovanja. Če bi to kratko etnografsko skico dopolnili še z novimi načini prehranjevanja, oblačenja, z jezikovnimi spremembami, s
številnimi drugimi osebnimi interakcijami, »mešanjem« domačinov s prišleki,
dnevnimi migranti, tujci, podnajemniki … v društvih, cerkvi, šoli in drugod, bi
dobili celovitejšo podobo. A skica nima drugega namena od tega, da pokaže na
zelo velike spremembe, ki so se zgodile ob prihodu tovarne v kraj in ob dejstvu,
da je tovarna poskrbela za bolj ali manj spodobno reševanje vprašanja kje, kako,
s kom v bližini stanovati, živeti. Celovitejša etnografska študija na temo »Kako
smo stanovali, jedli, pili, se oblačili in … nekoč?« bi bila vsekakor dobrodošla,
poučna in zanimiva. Zaobjeti bi morala seveda, primerjalno, tudi zgornje socialne sloje, življenje kmečkega okolja, življenje v drugih krajih, mestih, kulturah.

Na fotografiji druženje ljudi v vzhodni koloniji in »klub delavcev« ob zahodni koloniji,
kamor so ljudje šli v kantino, gostilno, kjer so v mansardi tudi stanovali, po vojni pa so
mnogi v sejni dvorani v pritličju prvič videli televizijski sprejemnik. (Foto: PAM)

Primerjave med Hidroelektrarno Fala, Elektrom
Maribor in Tovarno dušika Ruše
Da so imela našteta podjetja precej podobnih, skupnih značilnosti, je kot na
dlani. Velika podjetja, z isto »rojstno letnico« in z razvojem v identičnih družbenih okoliščinah so bila vsa po vrsti velika, uspešna, pomembna podjetja, ki so
svojim zaposlenim tako rekoč vedno zagotavljala nadpovprečne plače, bližnjemu okolju pa hiter razvoj in visok družbeni standard. Zaposleni so se zato radi
poistovetili s »svojim« podjetjem in bili velikokrat (pre)ponosni na to, da so se
lahko šteli za člane kolektiva. Tudi lokalije so se zavedale pomembnosti podjetij in možnosti, da na participirajo na krilih njihovega razvoja. Z državo ni bilo
nič drugače.
Kakor je mogoče zlahka najti stične točke med podjetji, pa tudi prepoznavanje
razlik ni posebej težko. Težja bo seveda »ocena« prispevka k razvoju. Ta ocena
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ne more biti predmet razmisleka že kar po tem, ko smo nekako »pregledali« prvo
življenjsko obdobje, ki zaobseže komaj dobro četrtino od celega stoletja. Ta ocena bo možna v zadnjem zvezku, ko se bo razkrila celotna preteklost, segajoča v
naše aktualno življenje.
Kljub vsemu bomo nanizali nekaj razlik, ki jih je dobro opaziti in upoštevati ob
razmišljanju o tej »skupni« preteklosti. Najprej opazimo bistvene razlike med
ustanovitelji in njihovimi bolj izpostavljenimi predstavniki. Lastniki HE Fala so
bili, razen prvih nekaj let, ko so bili »le financerji, upniki«, švicarski delničarji.
Podobno velja za odločujoče pozicije v upravljanju, nadzoru in eksekutivnem
vodstvu ter za strokovno zasedbo. Kolikor niso vseh prevzemali Švicarji, so to
počeli drugi v njihovem imenu in za njihov račun. Lastniki ruške tovarne dušika,
člani uprave, nadzorniki, direktorji, stroka so bili Avstrijci. Nekaj finančnih linij
so imeli v rokah tudi Švicarji in Jugoslovani, Slovenci. Strokovne položaje je
sčasoma vse bolj prevzemala slovenska tehnična in druga inteligenca. Električno
podjetje Maribor pa je bilo povsem v rokah domačih javnih lastnikov, občine,
politike. Na začetku so bili vodilni zelo pro avstrijsko usmerjeni, a se je to kmalu
spremenilo. O drugi svetovni vojni tu še ne govorimo.
Namen in cilji treh podjetij ob ustanovitvi so tudi precej vsaksebi. Elektrarna
je bila čisto poslovni projekt, tovarna dušika vojaško politični, električno podjetje
pa je bilo politični projekt s ciljem, motivom izboljšanja pogojev za gospodarsko
sfero, kapital in življenje ljudi iz domačega okolja. Vsa tri podjetja so pomembno
sooblikovala okolje. V urbano gradbenem in v okoljskem smislu je TDR imela v
lokalnem okolju daleč najbolj opazen vpliv na spremembe, elektrarna tudi velikega, električno podjetje pa ne toliko – a zato toliko večjega na regionalnem nivoju.
Ti vplivi HE na razvoj kraja so sčasoma skoraj v celoti ustavili, vplivi TDR so
bili opazni, veliki vso njeno življenjsko dobo, Elektro Maribor pa še danes vsak
dan sodeluje v oblikovanju krajine itd.
Zaposlenih je prav tako imela TDR največ – od samega začetka pa do devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je zaposlenost nenehno rastla in se je ustavila
pri številu krepko preko dveh tisočev. Tudi Elektro je velik zaposlovalec, bil je
in je še danes, z danes veliko manj zaposlenimi kot ob zaposlovalskem »vrhuncu«. HE je spočetka pritegnila veliko delovne sile na Falo. Seveda je zaposlovala
neprimerno manj kot TDR, ki je primerjalno gledano imela deset in večkratnik
zaposlenega osebja. Danes je ob modernizaciji poslovanja in proizvodnje elektrarna na Fali v smislu neposrednega vpliva na razvoj kraja skorajda nepomembna, zaposlenih pa tam tako ali tako skorajda ni več. Tam so »ostali le še naravni
pogoji« za njeno dobičkonosnost.
Ko se ozremo na »proizvod«, na predmet proizvodnje treh podjetij vidimo,
da se elektrarna in distributer ukvarjata z enim samim produktom, elektriko.
Nekaj čisto drugega vidimo na razvojni poti TDR. Nenehno širjenje proizvodne
palete, strokovnih, znanstvenih področij, začenši s karbidom, pa preko sto drugih
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izdelkov, v pretežni meri proizvedenih z elektro termičnimi in kemičnimi procesi.
Še danes, že po tem, ko je bila TDR likvidirana, delujejo precej raznorodna podjetja na njenih temeljih in z razpoložljivo električno energijo kot enim bistvenih
pogojev svojega obstoja. Električna energija je bila fundamentalnega pomena za
ustanovitev TDR. TDR je bila fundamentalnega pomena za obstoj elektrarne, saj
je bila precej časa edini odjemalec falske elektrike, desetletja nato pa še zmeraj
daleč največji. Bili sta v »substancialnem« odnosu. Z Mariborskim električnim
podjetjem seveda ni tako. Bilo je zelo pomembno za distribucijo, a ta je tekla tudi
že pred dejanskim pričetkom dela podjetja po daljnovodnem in skromnem razdelilnem omrežju v različnih krajih in »na vse strani« …
Po vzpostavitvi ustreznejše, celovitejše, sistemske, bolj robustne visokonapetostne mreže, kar se je zgodilo šele v času nove Jugoslavije, in po vključitvi
v prekomejni elektro energetski trg pa te neposredne odvisnost med podjetji
ni bilo več. Vsako od njih je moralo tlakovati bolj samostojno pot. Na nekdanjo soodvisnost pa niti danes ne gre pozabiti. Razlogi za to so ekonomski in še
bolj politični. Vsako od teh podjetij je imelo svoj »rojstni kraj, ime in botre« in
do danes je potreba po tem, da tega ne pozabimo, velika in upravičena. Celo z
moralno etičnega stališča. No, v kakšni drugi kultur so razvili drugačen odnos
spoštovanja do preteklosti in »starostnikov«. A kaj, ko se vse spreminja. Nekoč
je bila TDR garant razvoja. Pomembna je bila vsaj na ravni republike, nato je
postala v tej republiki (državi) predmet nočnih mor za nekatere, ki so sanjali o
njeni čim prejšnji likvidaciji, postala je predmet političnega ukinjanja. Več v
naslednjem zvezku.
Kako je bila lahko TDR garant razvoja? Samo z veliko potrošnjo električne
energije? Zaradi zaposlovanja preko meja, zagotavljanja socialne varnosti? Ne.
Nekoliko tudi zaradi tega. A bolj zaradi vpetosti v širši, splošni družbeni razvoj,
delo znanstvenikov in drugih strokovnih kadrov, laboratorijev, inštitutov, ustanavljanja in financiranja strokovnih šol, lokalne skupnosti, mednarodnega sodelovanja, izvoza svojih produktov in služenja deviz … Tukaj naletimo na »genius loci« problem. Vprašamo se: V čem pa je pravzaprav, če se spomnimo tega
trenutka, ki ga pravkar živimo, glavna razlika med spremljanimi tremi podjetji?
HE Fala in Elektro Maribor »še vedno živita.« TDR je bila pokopana leta 1992.
Od takrat je denar, ustvarjen v Rušah, hitreje in z močnejšim tokom tekel tja proti mestu, kjer so se zbirali politični grobarji. Pokazalo se je, da je »duh časa«
denar, profit in da mu je vse drugo podrejeno ali je vsaj manj pomembno. Bomo
videli, ali bosta to odtekanje, ki ga danes doživljata Fala in Elektro, lahko preživela brez večjih težav !?
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Tovarniška poslopja so v zadnjih letih mestoma popolnoma dezavuirali,
brez slehernega občutka in odgovornosti celo porušili … (Foto: Gregor Rezman)

Upravna poslopja Dravskih elektrarn Maribor in Elektra Maribor
dajejo sto let po ustanovitvi sodoben vtis poslovno uspešnih podjetij. (Foto: PAM)
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KRONIKA RAZVOJA DRUŽBE TDR DO
OSVOBODITVE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI249

K

ronika je pisana tako, da so navedene le nekatere pomembnejše informacije
v časovnem zaporedju. Za lažje branje so tekoče letnice zapisane sredi vrste.
Pri nekaterih informacijah so dodana kratka pojasnila, zanimivosti in podatki, ki omogočajo lažji pregled časovnega razvoja po proizvodnih produktih TDR
(na primer karbid, cianamid, tehnični plini, ferolegure itd.). Dodatna pojasnila,
podrobnosti … so pisana v kurzivni pisavi.
1915
December 1915: ustanovitev Oesterreichische Stickstoffwerke AG, Wien.
Konzorcij z nalogo, da zgradi tri tovarne za kalcijev karbid kot osnovo za proizvodnjo eksploziva, tvorijo:
Elektrobosna Jajce, Dynamit Nobel Bratislava, Niederoesterreichische
Kreditanstalt Wien, Prager Eisenbahnbank Praga, Schweizerische Eisenbahnbank
Basel, Consortium fuer Elektrochemie Muenchen in Halske Nuernberg.
Konzorcij za lokacijo gradnje izbere najprej Falo (na levem bregu), nato spremeni odločitev in izbere Ruše, na desnem bregu Drave, kjer je speljana železnica.
Za kraj in občino »usodna« odločitev.
Na Dunaju projektirajo.
Na Fali se nadaljuje gradnja hidroelektrarne, pričeta že pred vojno. Koncesija
podeljena že 28. decembra leta 1913.
1916
6. januar 1916: v Rušah prične količenje in nato gradnja TDR.
Za tiste čase je moč govoriti o »mega objektih«. Bokszczanin kasneje zapiše:
»Zgradbe in stroji so bili solidni in trajne konstrukcije«.250
Izvaja se gradnja proizvodnih stavb, pomožnih objektov (vodovoda, vodnega
stolpa, železniških tirov, cest, elektro naprav, upravne, zgradbe, stanovanj …).
249

250

Kronika Tovarne dušika se bo nadaljevala v sledečih zvezkih in je zato pričujoča časovno in vsebinsko
zelo omejena, brez pretenzije, da bi bila celovita. Namenjena je temu, da bi lahko zapisano predstavili skrajšano in, za razliko od ostalega teksta v knjigi, z glavnim poudarkom na proizvodni plati. Ker
je kronika pisana kot izbor pomembnejših »trenutkov« v razvoju, se bo gotovo pokazala potreba po
dopolnitvi ali po odločitvi o drugačnih poudarkih, kar vse bo možno upoštevati pri nadaljnjem, zaključnem pisanju kronike v zadnjem zvezku knjige.
S. Bokszczanin, Kratka zgodovina TDR, s. 5; L. Šolar je verjetno po pomoti zapisal 6. junij kot dan pričetka gradnje.
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Konec leta pridejo na gradbišče italijanski in ruski ujetniki.
Za gradnjo se odpre gramoznica južno od tirov pri kasnejšem klubu delavcev. V
letih od 1938/1940 so gramozno jamo zasipali z žlindro. Ko je bila zasuta, so nasipavali žlindro v nekdanjo gramozno jamo severno od tirov. Za dovoz materiala so
zgradili dodatne krake železniških tirov. Zgradili so tudi visečo železnico, s katero
so dovažali žlindro na druga odlagališča severno od železniških tirov, na haldo.
1917
Prvotni rok dokončanja gradnje (1.7.1917) ni bil dosežen zaradi pomanjkanja
gradbenega materiala, jekla in delavcev ter zastojev v prevozu. Prvo prioriteto so
imele potrebe vojske na frontah.
Sprejeta je bila odločitev konzorcija, da se že pripravljena gradnja obrata za
amonijak in cement iz odpadne brozge zaustavi in odpove. Razlog: izbrani način
proizvodnje amonijaka ni rentabilen.
TDR sklene s HE Fala pogodbo o dobavi elektrike pod zelo ugodnimi pogoji.
TDR je edini pomembni odjemalec električne energije.
Gradi se vrtilna peč za izdelavo apna.
1918
Dokončanje gradnje HE Fala in Tovarne dušika Ruše do faze, ko lahko prične
redna proizvodnja. 6. maja zaženejo prve agregate hidroelektrarne. 1. avgusta
prvi redni izliv karbida.
Stečejo prvi kilovati elektrike po provizoričnem daljnovodu 10.000 V. Daljnovod
je bil direktna povezava HE in TDR. Mreže za distribucijo še ni. TDR porabi le
kakšno petino na Fali proizvedene el. energije.
2. novembra pričneta z delom obe azotirni peči za apneni dušik.
V obratu Linde prično z delom kolone za destilacijo zraka in pridobivanje dušika
(potreben za apneni dušik) in kisika (spočetka so ga spuščali v zrak).
Nadaljuje se gradnja stanovanjskih objektov.
Zgrajen polnojarmenik za žaganje hlodov, zabojarna.
Tega leta je bilo ustanovljeno Mariborsko električno podjetje.
KALCIJEV KARBID
Prvi karbidni peči,251 M I in M II (vsaka po 7,5 MW moči, veliki približno 8m x
3,5m x 3m) sta stali severno od stikalnice, blizu glavnega vhoda in reparaturnih
251

Prva karbidna peč na svetu je bila postavljena leta 1890 v tovarni Hafslund na Norveškem, prva na
nekdanjih avstroogrskih tleh pa deset let kasneje v Jajcu.
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delavnic. Prvega avgusta » … sta bili stavljeni v pogon z malim presledkom obe
karbidni peči …«.252 Ena karbidna peč pa je bila »električno preizkušena« že maja.253
Postavljena je bila provizorična sortirnica karbida, saj se je računalo le na
grosistično prodajo in ne prodajo na drobno. Kasneje dodana sodobna sortirnica
(1927) z električno žičnico za dostavo bobnov in pakovalnica karbida. Leta 1921
je bilo zgrajeno skladišče za karbid, pločevino, delavnica karbidnih bobnov, postavljena garnitura strojev za izdelavo pločevinastih bobnov za mleti karbid.
Vibratorje sortirnice je razvila firma Skoda s kapaciteto 18 t na uro (1925).
Posebno metodo rezanja blokov pred predelavo v cianamid je uvedel dr.
Schadinger z uporabo »obstoječega rezervnega potiskača vozov v peč«. (S.
Bokszczanin, s. 14.)
Lastna proizvodnja bobnov za embaliranje karbida je pričela leta 1921. Prej so
bili bobni dobavljani iz Prage in Beljaka. Spremenjeni postopek izdelave bobnov
s kovičenjem v postopek z varjenimi šivi uvedejo domači strokovnjaki – mojster
Ulaga – šele leta 1936. Proizvodnja bobnov se je povečala z večkratnikom.
Leto kasneje (1937) se v isti delavnici začno proizvajati tudi prenosni karbidni
razvijalci lastne konstrukcije in samokolnice.
Poizkus stiskanja karbidnega prahu v karbidne patrone ni uspel in je bil opuščen.
Že leta 1922 je TDR kupila apnenice Apnenika v Zagradu pri Celju in bližnji
kamnolom. Po vojni, ko je eksploatiran do mere, da ni bil več ekonomičen, ga
preda mestni občini Celje.
Leta 1929 je bila postavljena tretja karbidna peč, M III, moči ca 15 MW.
Amorfne elektrode so bile zamenjane s Soederberg elektrodami proizvajalca
Elektrokemisk iz Norveške. M III je bila največja takšna peč na svetu takrat.
UMETNA GNOJILA
1918: v Rušah poženejo dve tunelski peči (po postopku Polzenyus); cianamidni peči za apneni dušik.
Vodilna strokovnjaka sta bila dr. Ehrlich in dr. Tetmajer iz Belišča. Postavljeni
so razbijalnica blokov, drobilnica in sortirnica ter mlin.
Vrtilna peč za pridobivanje CO2 severno od stikalnice in karbidnih peči.
1923 poizkusna izdelava mešanih gnojil-nitrofoskal. V polnilnici apnenega dušika se je za NPK postavil sušilni boben za drobljenje superfosfata.
1925 zgrajeni silosi za karbid, namenjen predelavi v cianamid.
1927 neuspešni poizkusi z gnojilom karbamid. (Začetek proizvodnje karbamida
leta 1934.) Začetek rednega izdelovanja sečnine za vrtnarije.
252
253

S. Bokszczanin, Kratka zgodovina TDR, s. 6.
Ibidem s. 5.
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1928: Ustanovljen propagandni oddelek za umetna gnojila, vodja ing. Josip
Teržan. Proizvajati se je pričel še hlevskemu podoben, zorjeni gnoj, narejen iz
cianamida, listja in slame. Na osnovi N-P-K pa se je pričela redna proizvodnja
mešanih gnojil, nitrofoskala.
1930: Prvega avgusta zagori velik požar v polnilnici pri sušenju superfosfata. Velika škoda. V zimskih mesecih je tovarna v zgodnjih tridesetih letih v času
remontov, pozimi, zaposlovala delavce s proizvodnjo »strupov za žuželke« (S.
Bokszczanin, s. 15.)
1936: proizvodnja po krizi normalno teče, postavljeni so tri silosi za skladiščenje apnenega dušika.
TEHNIČNI PLINI
1918: destilacija zraka – Linde (kisik, dušik-improviziranje na začetku, leta 1920
je bila nabavljena nova oprema za obrat Linde). Kasneje Krueckl & Hansmannova
kolona za pridobivanje kisika za varjenje, še kasneje (med drugo vojno) jo nadomestita dve Linde koloni. Leta 1921 je bila zgrajene še polnilnica kisika.
Najprej se je uporabljal samo dušik za nitriranje karbida, šele kasneje tudi kisik, ki so ga poprej kot tekoči kisik zlivali v posode, iz katerih je izhlapeval v zrak.
V polnilnici kisika v jeklenke je prišlo leta 1939 do eksplozije z dvema smrtnima
žrtvama. Polnilnica se je nato prenesla v izpraznjeno poslopje polnojarmenika,
kjer se je rezal les za embalažo.
Kisik (nova linija 1929) in v acetonu raztopljeni acetilen (dissous plin) sta se
kmalu pričela uporabljati masovneje za varjenje in rezanje. TDR je organizirala
predavanja, usposabljanja po Jugoslaviji, vzpostavila je oddelek za propagando,
strokovno pa sta področje (varilsko delavnico in metalografski laboratorij) vodila
ing. Leon Knez in mojster Gjuroković. Sama sta znanje in izkušnje nabirala širom
po Evropi. Tik pred drugo vojno so v tovarni pričeli razmišljati o prevozu plinov
s cisternami.
Težave zaradi korodiranja naprav (kolon) je s posebnim antikorozivnim premazom razrešil Franc Golob, mojster v obratu. Po vojni sta prvi cisterni (tanka)
za prevoz tekočega kisika zgradila Rudolf Piščanec in ing. Klein, češki izseljenec.
Postopoma se je med vojnama uvajala še proizvodnja drugih plinov. Kot stranske
proizvode so v Rušah proizvajali zgoščen zrak, ogljikovo kislino (že leta 1924), žveplov dioksid, dušikov oksidul in amonijak. Kasneje so proizvodnjo teh plinov prevzeli v Nalivalnici Rogaška Slatina, Zorki Subotica, Goraždu, v Leku v Domžalah.
Pred drugo svetovno vojno ruški strokovnjaki v sodelovanju z AGA – Wien gradijo »kisikarne« v Bosanskem Brodu, Rakovici, General Hanry, Alipašinem Mostu –
po vojni se te podružnice AGE osamosvojijo.
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1919
Na osnovi Zakona o nacionalizaiji je 50 % delnic prešlo v roke jugoslovanskih »lastnikov«. Nacionalizacija je bila zgolj formala. Država SHS »podržavi«
tovarno.
21. januarja upravni svet družbe sprejme sklep o spremembi registracije in firme tovarne v »Tvornica za dušik d.d. Ruše s sedežem v Rušah«. V pričakovanju
povojnih sankcij je bilo vse pripravljeno že na izredni skupščini 27. junija 1918.
Nova oblast postavi sekvestratorja Hinka Pogačnika.
Prvega maja ruški delavci prvič slavijo mednarodni praznik, se organizirajo v
sindikat in terjajo osemurni delavnik.
1920
Zgradilo se je več stanovanjskih hiš.
Gradivo za občni zbor delniške družbe je bilo prvič predloženo tudi v slovenskem jeziku, kar je družba prakticirala do druge svetovne vojne.
1921
Prvič se pojavi problem »kronične bolezni v preskrbi tovarne z električno energijo«, redukcija.
Postavi se mizarska delavnica, sodobna žaga. Nabavljeni so bili obdelovalni
stroji za les.
1922
Ponovno se je investiralo v gradnjo stanovanj za delavce, širile so se poslovne
stavbe.
APNO
1922: kupijo malo apnenico v Zagradu pri Celju (Apnenik d.z.o.z., obratovodja
Karl Sonnenwald) in pripadajoči kamnolom v Pečovniku pri Celju.
1923: ob stari apnenici postavijo še dve novi s kapaciteto 15 t apna na dan in ju
s tirom povežejo z železniško postajo v Celju. Peč se je polnila z visečo železnico,
z lastnimi inovacijami pa se je kapaciteta več kot podvojila.
1926: Prva v Rušah postavljena vrtilna (rotacijska) peč za žganje apna Polysius,
narejena po načrtih dr. Ehrlicha, se ni najbolje obnesla. Narejena je bila bolj za
vsak slučaj, če bi bila dobava apna iz Celja okrnjena. Na njej so kasneje neuspešno izdelovali ogljikovo kislino za »neokusno« sodavico. (Povzeto po S. Kotnik,
»Prispevki …«, s. 8.)
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Naslednji poizkusi z apnenico sodijo že v povojni čas, v petdeseta in šestdeseta
leta. Niso bili uspešni.
1923
Jugokrone se spremenijo, zamenjajo za dinarje. Medvalutna razmerja se znova
zameglijo.
Poizkusi na področju NPK gnojil.
1924
Sedež podjetja se šele sedaj dejansko prenese v Jugoslavijo (Ruše).
TDR se prvič kartelno poveže v vseevropski kartel za karbid (19 podjetij).
1925
Skupščina delničarjev se je prvič sestala v Rušah.
Zgradil se je nov daljnovod od Fale do Ruš.
Montirana je bila vibracijska sortirna naprava za karbid, narejena v Škodinih
zavodih v Plznu – stare, improvizirane sortirne naprave se opustijo.
Zgradili so četrto delavsko hišo in štiri enostanovanjske hiše.
TDR ustanovi lastno Obrtno nadaljevalno šolo.
1926
Teržan zapiše o tem letu med drugim: »Industrijska površina ruške tovarne, zazidana in nezazidana, znese skupno 700.000 m2. Nabavljen je nov transformator
za rezervo, vrtilna peč za žganje apna in zgrajena je stanovanjska hiša. Organska
rast tovarne napreduje sistematično.«254
FEROZLITINE
1926: začetki proizvodnje ferolegur (ferosilicija), kmalu nato se prično priprave na proizvodnjo ferokroma (carbure, affine in suraffine).
Z delom prične peč za grafitiranje ogljenih elektrod po postopku Acheson.
TDR nalaga del profita v Sklad za gradnjo stanovanjskih hiš.
Heinrich Rosenbaum, »super« direktor TDR na Dunaju, šef Centralne direkcije, je prevzel funkcijo generalnega direktorja Elektrobosne. Ostane »vrhovni šef«
TDR.
1927: poizkusna proizvodnja ferokroma suraffine.
254

J. Teržan, Petdeset let TDR, s. 16.
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1930: poizkusi proizvodnje ferokroma iz makedonskega kromita na karbidni peči
II. Brez potrebnih izkušenj so tehnološko vso proizvodnjo razvijali sami. Najprej
»katasrofalno«, ob silni kritiki iz dunajske centrale. Nato uspešno: prvi poizkus je
izpadel kot »bogato poplačana katastrofa«. Poizkuse nadaljujejo na samoizgrajenih pokritih pečeh. Slabe izkušnje s svetovalcem »dr. inž.« iz Muenchena, v bistvu
industrijskim špijonom.
1931: nadaljevanje FeCr poizkusov na M I.
1933-1936: ferosilicij se proizvaja na peči M II.
1936: Z redno proizvodnjo prične prva ferokrom peč: FeCr I.
1937: Zaženejo še FeCr peč II.
1938: poizkusi proizvodnje silikokroma na peči M II, nato se peč M II podre, na
istem mestu zgradi manjša eliptična peč. Po vojni so tam izdelali nekaj vagonov
feromangana za Železarno Jesenice.
1940: izdelujejo se načrti za še dve FeCr peči, a vojna prepreči načrte.
1943: nova silikokrom peč prične s proizvodnjo.
ABRAZIVI
1926: prvi poizkusi s korundom v provizornih pečeh. Poizkusi kasneje ustavljeni. Po drugi svetovni vojni obnovljeni in uspešno preidejo v redno proizvodnjo.
1926: grafitiranje elektrod (poizkusi), nato proizvodnja v letih od 1933 do 1936
v Blejski Dobravi (Železarna Jesenice/KID, v rokah nemških lastnikov, ki jo 1938.
leta prodajo Siemensu, ta pa iz konkurenčnih razlogov preseli v Nemčijo.).
1930: Karborund (silicijev karbid) – poizkusi proizvodnje silicijevega karbida
niso bili uspešni zaradi slabe kvalitete kremenjaka in predragega petrolkoksa, ki
so ga uvažali iz Amerike, in se po letu dni ustavijo.
1930: Korund (aluminijev oksid). Neuspešni so bili tudi poizkusi dr. Bayerja za
proizvodnjo korunda, zato so bili opuščeni. Poizkušali so po metodi poizkusov in
napak, saj ni bilo literature in ne izkušenj. Pridobljeno znanje je bilo tako »izgubljeno«. 1931. leta kljub vsemu prvi uspešni poizkusi proizvodnje korunda.
Po osvoboditvi poizkusi s taljenim magnezitom.
1927
Izredno dobro poslovanje, vodstvo se »izkaže« s kreacijo neobdavčljivih rezervnih skladov.
Na Dunaju na pobudo Bokszczanina pripravljajo projekte za novo karbidno peč
s kapaciteto 100 ton/dan.
Postavljena nova sortirnica karbida (sodobna), ter električno žično železnico za
prevoz karbidnih bobnov.
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1927: nadaljevanje poizkusne proizvodnje korunda in poizkusi izdelave karborunda.
1927: poizkusna proizvodnja mešanega gnojila Nitrofoskal.
1928
J. Teržan je za leto 1928 zapisal: »Poslovno leto 1928 je bilo še ugodnejše od
prejšnjega … Leto 1928 je bilo najuspešnejše leto za ruško tovarno.«255
V pogon je konec leta dana M III, najmodernejša, največja karbidna peč z elektrodami Soederberg na svetu z močjo 14,2 MW.
Bokszczanin je glavnemu direktorju Rosenbaumu za uspeh investicije »jamčil
z glavo«.256 Zagon peči je novembra opravil ing. Reidar Bjune iz Elektrokemiska.
Naslednje leto še delata vzporedno tudi peč I in II.
Priprave na ustanovitev oddelka za varilno tehniko in propagando. Za šefa naslednje leto imenovan ing. Leo Knez.
Priprave, skupaj z IGF, na ustanovitev oddelka za pospeševanje kmetijstva in
propagando uporabe umetnih gnojil.
17. decembra direktor Friedrich Rosenbaum umre zaradi udara srčne kapi.
1929
Ustanovljen propagandni oddelek za uporabo umetnih gnojil, vodja od leta
1930 inž. Josip Teržan, ki je skupaj z inž. Mastnakom ustanovil še rastlinski/agronomski laboratorij ter razvijal stil dela, ki je združeval operativno proizvodno delo
z lastnim znanstveno raziskovalnim, analitskim in teoretskim delom, kar sta v TDR
vpeljala dr. Ehrlich in dr. Schadinger.
Gradnja zunanjega tovarniškega bazena (za uslužbence, vodstvo …) z ogrevano vodo iz obrata Linde.
Ustanovljen je tudi oddelek za propagando uporabe tehničnih plinov, plamenskega varjenja, delujeta varilska delavnica in metalografski laboratorij (inž.
Fedor Šlajmer, inž. Leo Knez). Paralelno z uporabo kisika in dušika se razvija uporaba in proizvodnja ogljikove kisline za sodavičarstvo in gostinstvo. Kislina se je
polnila v jeklenke. Proizvodnja zaradi slabe kvalitete kmalu opuščena.
V svetu se hitro razvija plamensko varjenje in rezanje, čemur v TDR s pozornostjo sledijo. Posledično se znova precej poveča povpraševanje po karbidu.
Postavljena je bila nova Linde kolona za plin kisik za varjenje, vodilni strokovnjaki
so študirali, pisali članke, knjige, predavali in praktično poučevali na seminarjih.
Proizvodnja tehničnih plinov je zelo dobra in dobičkonosna, zaradi visokih stroškov
transporta se pojavi potreba po gradnji novih obratov po Jugoslaviji.
255
256
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Oktober 1929: izbruhne kriza na Wall Streetu. Svetovna gospodarska kriza je
pretresla borze in druge finančne institucije, gospodarstvo, tudi politično in socialno sfero – v času, ko je imela TDR visok investicijski dolg zaradi izgradnje nove
karbidne peči M III. Vodstvo tovarne je probleme reševalo tudi z odpuščanjem
zaposlenih, kar vpliva na veliko poslabšanje socialnih razmer v kraju in bližnji
okolici. Po izbruhu krize je bilo odpuščenih »v enem zamahu« 250 ljudi.
1930
Ustanovljena družba AGA RUŠE d.d. Vključen je bil že prej ustanovljeni
»varilski« oddelek. »Gravitacijsko« območje delovanja: vsa Jugoslavija. Glavna
ustanovitelja TDR in AGA Wien. Slednja je bila podružnica tvrdke Svenska aktiebolaget AGA – Stocholm-Lidinge.
Tovarna dissous plina, TDR je pomembna proizvajalka acetilena, raztopljenega v acetonu in pod pritiskom polnjenega v jeklenkah. Razmahne se tehnika plamenskega varjenja in rezanja, dissous plin gre za med, prav tako kisik, ki so ga na
začetku delovanja TDR kot »neuporabnega« spuščali v zrak. Tržišče povprašuje
tudi po varilnih armaturah, ventilih, garniturah, ki jih izdeluje AGA.
Začetek izdelave ventilov za jeklenke za kisik.
V kriznem času je tovarna iskala nove tržno primerne produkte: izdelovati
je pričela grafitne elektrode, skupaj s tovarno amorfnih elektrod v Dobravi na
Gorenjskem. Kvaliteta elektrod je bila zelo dobra. Proizvodnja je bila kasneje ukinjena z likvidacijo tovarne na Gorenjskem. Zaradi konkurenčnih razlogov – danes
bi temu rekli »sovražni prevzem«.
AGA – Wien zgradi leta 1938 zelo zmogljivo acetilensko napravo za proizvodnjo
dissous plina. Ing. Ozim leta 1950 modernizira proizvodnjo dissous plina tako,
da se podvojijo kapacitete. Po vojni Rudolf Piščanec in inž. Klein zgradita prvi
cisterni za prevoz tekočega kisika.
1930: 1. avgusta je ob štirih zjutraj izbruhnil velik požar v sušilnici superfosfata. Pogorelo veliko okoliških objektov. Uničene so bile zaloge proizvodov, zlasti
karbida, ki so se nakopičile zaradi krize. Vse je bilo zavarovano in zavarovalnice
so izplačale visoko odškodnino. Prav ta zavarovalnina je bila vir za gradnjo novih, kovinskih skladišča in nove pakovalnice apnenega dušika, ki so bile zgrajene
v nekaj mesecih. Požar se je v krizi pokazal kot »odrešilen«, tako da se je šušljalo,
da je bil podtaknjen.
Stari karbidni peči prenehata s proizvodnjo karbida. Po požaru I. in II. peč nista
bili več v uporabi za proizvodnjo karbida.
Po letu 1930, ko se na M II ne izdeluje več karbida, proizvajajo na tej peči običajni FeSi,
zlasti leta 1935/6. Leta 1938 se M II podre, na isto mesto se postavi manjša ovalna peč.
Neuspešni korundni in karborundni poizkusi. Poizkusi s ferokrom proizvodnjo.
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1931
Med posledice svetovne krize je bil tudi razpad Svetovnega sindikata za dušična gnojila. Razvije se oster konkurenčni boj in sledi padec cen. Velika negativna
okoliščina za TDR so bile še redukcije električne energije.
Prva uspešna proizvodnja korunda.
1932
Kriza se nadaljuje. V TDR odpustijo preko 100 delavcev. Tovarna sicer še dela
s profitom, a »delničarji so ostali prvič brez dividend.«257
Tekoče leto je eno izmed redkih let brez investicij, brez razvoja. Vse aktivnosti
so usmerjene v »boj za preživetje«.
1933
Januarja v Nemčiji po demokratični poti pride na oblast Adolf Hitler. Zaznajo se
tako vojna nevarnost kot »priložnost« za nov gospodarski zagon spričo rasti industrijske proizvodnje in pospeševanja oborožitve. Gospodarski optimizem naraste.
Kriza ne pojenja takoj. Zaradi nadaljevanja krize vodstvo TDR skrajša delovni čas in odpusti nadaljnjih 60 delavcev, tako da se stalež zaposlenih zmanjša na
380. Tovarna pa še kar naprej posluje z dobičkom.
Prva poizkusna proizvodnja ferosilicija na peči M II.
Poizkusna proizvodnja ferokrom carbureja in feromangana.
Začetek izdelave ventilov za plinske jeklenke.
1934
»V letih gospodarske krize je kemični laboratorij intenziviral svoje delo v raziskovalni smeri.«258
Kriza in zastoji v prodaji klasičnih produktov so vodstvo prepričali v nujnost
iskanja novih proizvodov.
Poizkusna proizvodnja suraffineja. Triletni poizkusi na industrijski peči.
Polnjenje ogljikove kisline v jeklenke.
Improvizirana proizvodnja karbamida.
Grafitiranje ogljikovih elektrod po Achesonu. TDR sodeluje z Železarno Jesenice
(Dobrava) v lasti nemških delničarjev KID.
Prvo leto, v katerem je TDR poslovala z manjšo izgubo.
257
258
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1935
Začetek redne proizvodnje ferokroma suraffine. Zelo dobra kvaliteta in veliko
povpraševanje.
Ferokrom postane »paradni konj« izvoza ter ekonomske uspešnosti TDR.
1936
Nadaljnji poizkusi s FeCr 1936 na novi peči na mestu stare, porušene M I;
evropsko primerljivi rezultati; ob njej še ena peč iste izvedbe leta 1937; poizkuse
je brez pravega uspeha nekaj mesecev, ob mnogih eksplozijah v peči, vodil nemški
dr. ing. iz Muenchena, v bistvu špijon, nakar je, ko so ga odkrili, »izginil«; sočasno
je delal v SSSR v Čeljabinsku in Zestafoni. Po tem so na tej peči izdelovali FeCr
zelo dobre kvalitete.
1937
Kriza je »premagana«, tovarna polno posluje, zaposluje, povečuje izvoz … in
zopet deli normalne, večje dobičke.
Nova, večja, boljša ferokrom peč na istem mestu deluje z dobrimi tehničnimi
in ekonomskimi kazalci. Za redukcijo za izdelavo ferokrom suraffineja so uporabljali FeSi iz Jajca.
Zgradi se še ena peč za suraffine.
V tem letu AO finančno ministrstvo dokapitalizira družbo. Delnice si razdelijo
sami »neslovenci«.259
1938
Hitler je anektiral Avstrijo in del Češke.
Tovarna je prvič morala kupovati dodatno električno energijo iz Šoštanja.
AGA postavi tovarno tehničnih plinov kapacitete 20 m3 na uro. Gradnja tovarn
(podružnic) po Jugoslaviji. 1950 podvojena kapaciteta v Rušah.
1939
Hitler osvoji še Poljsko.
Proizvodnja TDR je že skoraj v celoti namenjena Nemčiji.
Menjave v dunajski direkciji, povečan vpliv hitlerjancev.
Na stari karbidni peči M II prično proizvajati silikokrom.
Ustanovitev združenja jugoslovanskih tovarn kisika in acetilena.
259
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1940
Vsa proizvodnja kroma je prodana v Nemčijo.
TDR ima zelo visok dobiček.
Občni zbor lastnikov TDR za leto na Dunaju šele leta 1941. Gradiva ponovno
samo v nemščini.
Čiščenje vodstva, razrešitve vseh nenemcev.
1941
Tovarno prevzamejo Nemci. Krejči zaprt in izseljen. Tudi številni drugi morajo v izgnanstvo, internacijo …
Navodila za delo vodstva TDR prihajajo iz Berlina, ne več z Dunaja.
Proizvodnjo »sabotirajo« zavedni delavci. Zbirajo denar za OF.
Finančne posle prevzame Creditanstalt Bankverein Wien.
1942
TDR dela slabše. Ovirana dobava surovin iz Makedonije … Pomanjkanje energije. Zaostajanje za plani. V Ruše pride posebna komisija iz Berlina.
TDR preide izpod komande Direkcije za vojno industrijo v Berlinu. Nad TDR
dobi direktno oblast komanda nemške vojske. TDR postane specialni obrat državnega ministrstva za oborožitev in municijo. Tovarna posluje v okviru IGF.
Zapiranje Nemcem »sumljivega« kadra TDR – saboterjev, tistih, ki pomagajo
OF, partizanom.
1943
Prihajajo nemški delavci (naše pošiljajo v Nemčijo – zamenjave), nadzorni,
inšpekcijski organi.
Proizvodnja še zmeraj zaostaja za plani, kljub novi peči za silikokrom.
1944
Padavin in elektrike je to leto dovolj. Plansko zaostajanje se nadaljuje. Primanjkuje
kromove rude iz Makedonije.
1945
Še zmeraj in vedno bolj primanjkuje rude, delavcev … Nemčija kolabira. Tovarno
in Ruše zapustijo vojska in nemški civili brez pretresov, potihoma. Umakne se vso
tovarniško vodstvo, razen Roberta Maderja, direktorja, ki želi opraviti predajo
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fabrike. KLO postavi za prvega upravitelja TDR Stanislava Bokszczanina, po nekaj dneh še Slavka Majcena za direktorja.
V tovarni se takoj vzpostavi »normalno« obratovanje in nato zapleni vso premoženje, ki preide v ljudsko last. Prične čas povojnega voluntarizma.
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SKLEPNA RAZMIŠLJANJA

Z

osvoboditvijo leta 1945 prične pomembna, pol stoletja dolga doba socializma v novi Jugoslaviji. To obdobje je v prenekaterih pogledih prelomno, kar
so opazili, analizirali, zapisali brezštevilni politiki, državniki in znanstveniki.
Toliko pozornosti naša tedanja skupnost, država ni bila deležna nikoli poprej in
nikoli več po njenem zlomu. Ne da bi kakorkoli vrednotno sodili, je res, da je to
bilo še eno prelomno obdobje. Prelomno je bilo prav tako za Tovarno dušika in
kraj, danes mesto in občino Ruše. Ni pa bila več tako zelo prelomna vloga TDR.

Za tovarno, ki je predmet naših »spominov«, velja ugotovitev: fabrika je nenehno rastla, kakor vse, povezano z njo. Je bila ta rast bolj kvantitativna, ekstenzivna ali tudi kvalitativna rast, razvoj v smeri boljše prihodnostim za ljudi?
Pisec ne tvega kakšne dokončne ocene. Ima pa za potrebno opozoriti na dejstvo,
da danes v vsakodnevnih razgovorih, pa tudi zgodovinskih in drugih knjigah,
člankih optira neka premalo natančna podoba o »prispevku« TDR. Kot da se je
»vse začelo z nami«, z obdobjem naše neposredne časovne udeleženosti in z obdobjem, ki ga imamo v spominu kot »povojno obdobje«. A ta predstava je precej
zgrešena. Ambicija te knjige je, da to enostransko vedenje, vrednotenje nekoliko
relativizira. Kar zadeva razvojnih prispevkov, novumov, povezanih s TDR, mora
biti jasno: vso svojo zgodnjo dobo, nekoliko popisano v tej knjigi, je bila tovarna
»visoko na nebu«. Temne sence, ki jih tudi ne moremo (smemo) spregledati, tej
oceni ne morejo spodbiti trdnih tal argumentacije. Naštetih bo le nekaj dejstev, ki
vračajo v spomin tisto, kar je bilo pozabljeno ali česar nismo vedeli, pa velja za
trden argument.
Fabrika je bila velika od samega začetka, pravzaprav že od obdobja snovanja
in gradnje. Velik in pomemben je bil tudi njen prispevek v smislu tehnološkega,
gospodarskega razvoja in v smislu na današnji način pojmovane družbene odgovornosti. Že z ustanovitvijo je bilo odločeno, naj temelji na sodobni tehnike, tehnologiji, znanosti, stroki. Zato je skrbela za ta razvoj, sodelovala v mednarodnem
okolju z nosilci teh procesov in sama marsikaj prispevala. Ustanavljala je laboratorije, inštitute, šole. Le tako je zmogla pionirski napor, ki se kaže v pestrosti proizvodnih procesov, produktov. »Vse« je bilo prisotno že v obdobju do druge vojne:
proizvodnja karbida, cianamida, mešanih, kompleksnih gnojil, zaščitnih sredstev,
organskih gnojil … Proizvodnja tehničnih plinov, različnih kislin ter drugih, v
nadaljnji produkciji potrebnih sestavin. Najrazličnejših ferolegur, ki še danes v
Rušah in po svetu »zvenijo domače«. Pa abrazivov, raznovrstnih naprav, opreme.
Pionirska vloga, nesporna, je bila značilna za prvo razvojno obdobje tovarne. In
ona, fabrika, ni pozabila na pionirje, na tiste iz vrst znanosti in na tiste iz razreda
tako imenovanih neposrednih delavcev. Zanje in za druge krajane je pomagala
graditi ceste, vodovodno, električno omrežje, stanovanja, šole, kulturne domove
in športne objekte, materialne pogoje za razvoj zdravstvene mreže … Če se komu
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zastavlja vprašanje, kaj pa je tovarna sploh prispevala novega po drugi vojni …
razen velikosti, to ni vprašanje, ki bi nagovarjalo, spodbujalo pretirano kritičnost
ali celo zavračanje. Ne, to je vprašanje, ki želi spodbuditi premislek o tem, kaj vse
smo morda nekritično spregledali, »pozabili«! In k premisleku o tem, kaj bi
morali še storiti, da bi tovarna ob stoletnici še zmeraj živela in se razvijala, pa
nismo. Naj bo to napoved vsebine drugega zvezka!
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260
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predal avtorju te knjige.
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