
V dobrih 70 letih 
povezali tri generacije
Kranjski Iskratel je v 72 letih delovanja pomembno 
zaznamoval gospodarski razvoj in življenja ljudi 
na Gorenjskem. Z njim so povezane mnoge 
družine, pogosto celo več generacij. Med njimi je 
tudi družina Mirjane Bogataj.

Njen oče, Marjan Jugovic, danes 83-letni upokojenec, je bil 
eden izmed prvih »Iskrašev«, ki so orali ledino v danes največ-
jem slovenskem IKT podjetju. Nanj ga vežejo lepi spomini, slu-
žba je bila zanj pravzaprav način življenja. Čeprav je bilo dela 
veliko, so ga s sodelavci zaradi iskrenih in odprtih odnosov z 
veseljem opravljali. Napredovali so ob delu in se veliko izobra-
ževali, tudi v tujini. Pred upokojitvijo v letu 1991 je delal v kon-
troli avtomatskih telefonskih central in še danes doma hrani 
različne dokumente s svoje poklicne poti.

Hči Mirjana Bogataj je bila z Iskratelom - poleg skozi očetove 
pripovedi in pripovedi sestre Mojce, ki je bila prav tako zapo-
slena v podjetju 10 let - povezana že od srednje šole. “Že kot 
gimnazijka sem bila Iskratelova štipendistka in vsa leta oprav-
ljala tudi počitniško delo,” je povedala. V podjetju se je zapos-
lila leta 1989, po opravljeni diplomi iz ekonomije, smer zuna-
nja trgovina.
“V 30 letih sem delala na različnih oddelkih – od prodaje, v 
začetku za turški trg, pa na izvozu, kjer sem delala predvsem z 
Rusijo in Ukrajino, do projektne pisarne, kjer trenutno delam 
kot projektni vodja,” pravi in poudari, da ji je prav to omogoča-
lo stalno učenje in rast. Kot veliko prednost vidi tudi fleksibilni 
delovni čas, kar kot mati petih otrok izredno ceni. “Brez poslu-
ha podjetja za usklajevanje družinskega in poklicnega življe-
nja to enostavno ne bi bilo mogoče,” pove.
Svojo prihodnost v Iskratelu vidi že tretja generacija družine, 
Mirjanin sin, Marjan Bogataj. 21-letni študent multimedije, 
interdisciplinarne smeri Fakultete za elektrotehniko in Fakul-
tete za računalništvo in informatiko, je namreč Iskratelov šti-
pendist.
“Vesel sem, da je podjetje investiralo vame. Malce bolje sem 
ga spoznal tudi med počitniškim delom v razvoju, kjer sem se 
od mentorjev veliko naučil,” pravi Marjan. Po njegovih bese-
dah je v večjih podjetjih “z neko zgodovino” več možnosti za 
pridobivanje novih znanj.
“Danes so pravi hit start-up podjetja z bolj negotovo priho-
dnostjo. Če imaš srečo, ti sicer lahko uspe, veliko jih pa tudi 
propade,” razmišlja mladenič, ki je s podjetjem povezan že od 
otroštva. “Spomnim se, kako smo prihajali k dedku Mrazu, tudi 
šola računalništva med šolskimi počitnicami mi je ostala v zelo 
lepem spominu,” sklene.
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