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Druæba Iskra EMEC Ekvador:

S timskim delom
prihodnosti naproti
Hidria tudi v Avstraliji, Kanadi, Kolumbiji in na Portugalskem
Kendov dvorec v
prestiæni publikaciji

Nova imena na kljuËnih mestih
Ustanovljen
Grozd KGH
Nedeljka Rudonja
IMP Klima v pomembnih objektih

AET - KljuËni
dobavitelj za John Deere

Iztok Seljak ≈Mladi poslovneæ leta 2002«

Iskra ERO
odslej Perles

Tomos
Revival
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Pogovor z Rokom RobiËem, direktorjem druæbe Iskra EMEC v Ekvadorju

S timskim delom prihodnosti naproti
Vaπa druæba je specifiËna, ker je bila do
nedavnega delno v lasti vojske. Kako je
priπlo do tovrstnega sodelovanja?

Druæba Iskra EMEC je bila ustanovljena leta 1975 kot meπana
slovensko-ekvadorska druæba, namenjena proizvodnji in prodaji
elektriËnega orodja v dræavah Andskega pakta, v katerega se
uvrπËajo: Ekvador, Peru, Kolumbija in Venezuela. Podjetje so
do leta 1998, ko je veËinski deleæ prevzela kranjska Iskra ERO,
vodili predvsem ekvadorski strokovnjaki. Trenutno je v EMEC-u
71 stalno zaposlenih, od tega v proizvodnji 36. Druæba se
posveËa predvsem prodaji in servisu.

Druæbo Iskra EMEC vodite æe drugo leto.
Na katerem podroËju ste v tem Ëasu
dosegli najveËji napredek?
Vodenje druæbe Iskra EMEC sem uradno
prevzel 1. januarja 2001. Leto 2000 je v
Ekvadorju minilo v znamenju stabilizacije po dvoletni krizi in dolarizacije,
ki je odpravila πpekulacije z devalvacijo
in delno tudi inflacijo. V letu 2001 nam
je uspelo poveËati prodajo z 2,15 na
3,15 milijonov ameriπkih dolarjev.
Ekstremne rasti, veË kot 45% v enem
letu, seveda ni priËakoval nihËe. V
skladu z naËeli korporacije Hidria smo
opazno izboljπali tudi odnose z zaposlenimi, kot na primer obveπËenost, moænost
za dodatno izobraæevanje, pomladili smo
ekipo in utrdili predanost podjetju, kar v
Ëasu krize ni bila ravno vrlina naπe
druæbe. Verjamem, da smo tako ustvarili
perspektivno mlado ekipo, ki pa je po
drugi strani tudi izkuπena in pripravljena na nove izzive. Teh nam ne manjka.
S takπno rastjo in doseæenim trænim
deleæem, ki presega 40%, smo na
ekvadorskem trgu skorajda dosegli maksimum, zato smo se v letoπnjem letu
usmerili predvsem na izvozne trge. Tu pa
se sreËujemo s specifiËnimi problemi, ki
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so ponavadi pri poslovanju v Evropi postranskega pomena.
Je Iskra EMEC v prvi vrsti proizvodno ali
trgovsko podjetje? Kateri so vaπi najbolje
prodajani izdelki?
Druæba Iskra EMEC je bila do leta 2000
v prvi vrsti proizvodno podjetje, kar jo je
skoraj stalo propada. Danes vemo, da
moramo biti v prvi vrsti usmerjeni na trg,
hkrati pa imeti tudi dobro proizvodnjo.
Trenutno proizvodnja v Ekvadorju dosega
koliËino, ki zadostuje za pridobivanje
ekvadorskega porekla blaga, s Ëimer se
izogibamo plaËilu carin pri izvozu v
sosednje dræave.
Najbolj prodajani izdelki so vrtalke in
kotne brusilke. Zaradi specifike
tukajπnjega trga, na katerem je opazno
pomanjkanje kontrole in atestov, se zaradi cenenega kitajskega orodja vedno bolj
usmerjamo v profesionalni træni segment,
kar je v skladu s smernicami Perlesa in
Iskre ERO v Evropi.
Na katera træiπËa prodajate svoje izdelke?
Trenutno najveË elektriËnega orodja prodamo v Ekvadorju. Lansko leto smo

dosegli 100% rast prodaje v Venezueli,
ki je poleg Kolumbije tudi letos
najpomembnejπi izvozni trg. Kljub temu,
da so dræave v centralni Ameriki
majhne, imamo v naËrtu prisotnost na
trgih Dominikanske republike,
Kostarike, Hondurasa in Gvatemale.
Juæno od Ekvadorja smo letos æe realizirali izvoz v Peru, iπËemo pa moænost
za prodor v »ile. Za slednja dva trga je
znaËilna napetost 220 V, medtem ko v
ostalih dræavah uporabljajo 110 V
napetost.
Kako bi ocenili juænoameriπki trg?
Latinskoameriπki trg je bistveno manj
pregleden kot evropski. Na eni strani
imamo Mehiko in Brazilijo, kjer je skoncentrirana proizvodnja vseh najveËjih
proizvajalcev elektriËnega orodja na
svetu, na drugi strani pa kaotiËne dræave
brez pravega reda kot so denimo
Ekvador, Srednja Amerika in Peru.
Pomemben dejavnik je tudi politiËno in
sploπno gospodarsko stanje v
posameznih dræavah. Le-to moËno vpliva
na poslovanje podjetij, ki so odvisna
izkljuËno od teh trgov.

Vojska ima v veËini dræav Latinske
Amerike izredno pomembno vlogo pri
vodenju dræave. Ekvadorska vojska ima
poseben oddelek, ki se ukvarja z investicijami in upravljanjem podjetij. VeËina
teh podjetij proizvaja izdelke za potrebe
vojske, nekaj pa je tudi træno usmerjenih.
Tako ima vojska med drugim manjπinski
deleæ v verigi hotelov Marriot, veËinskega
pa v podjetjih za gojenje πkampov, cvetja
in tekstilni tovarni. DINE (oddelek
vojske za gospodarstvo) je paË videl v
naπi tovarni elektriËnega orodja zanimivo
investicijo, zato je æe pred mnogimi leti
priπlo do sodelovanja z druæbo Iskra
ERO. Prav pred nedavnim pa je Iskra
ERO odkupila deleæ ekvadorskega oddelka vojske za gospodarstvo.
Kakπne naËrte si v druæbi Iskraemec zas tavljate za letoπnje leto?
Na letoπnje leto gledamo manj optimistiËno kot na preteklo, zato naËrtujemo
prodajo v viπini 3,25 milijonov ameriπkih
dolarjev. Vsebinsko gledano bi bili v
Ekvadorju zadovoljni s ponovitvijo lanskoletnih rezultatov, imamo pa veliko
veËje ambicije na tujih trgih: Kolumbija,
Venezuela, Peru in »ile. Letoπnje leto je
v Ekvadorju v znamenju predsedniπkih
volitev, sosednje dræave pa pretresajo
vojne, revolucije in protesti, ki izredno
negativno vplivajo na gospodarstvo in
poslovanje naπega podjetja.
Ste πpansko govoreËi ekonomist, ki rad
potuje in je v Juæni Ameriki naπel tudi
svojo æivljenjsko sopotnico. Zdi se, da
vam je bilo delovno mesto direktorja
druæbe Iskra EMEC, ki so ga razpisali v
Iskri ERO, pisano na koæo.
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dvema milijonoma prebivalcev, je mesto
relativno lepo urejeno, veliko je zelenih
povrπin in parkov. Lepo je ohranjen tudi
stari del mesta. Vse to je Quito uvrstilo
na seznam zaπËitenih mest pod okriljem
UNESCO.
Verjetno je razlik med Slovenijo in
Ekvadorjem ogromno.
Ekvador in Slovenija imata skupnega
zelo malo. Morda je πe najveËja podobnost to, da sta se obe dræavi letos prviË
uvrstili na Svetovno prvenstvo v nogometu. Ko Ëlovek enkrat spozna resniËne
probleme narodov in ljudi v Juæni
Ameriki, se mu zdijo teæave povpreËnega
Slovenca skoraj brez pomena. Zgolj za
predstavo naj navedem novice dneva v
Ekvadorju:
V Venezueli demonstracije na ulicah,
petnajst mrtvih, sto ranjenih, odstranili
bodo predsednika Chaveza. Isti dan v
kolumbijskem mestu Cali gverila ugrabi
devet poslancev parlamenta. V Argentini
zaprejo bivπega ministra za ekonomske
odnose, v Ekvadorju so poplavljena
najveËja mesta v obalnem delu...
Juæna Amerika res ni primerna za
vsakogar, Ekvador pa πe toliko manj.
Osebno sem z æivljenjem v Ekvadorju
izredno zadovoljen, tako kot bi bil verjetno zadovoljen tudi v drugih dræavah, ki
sem jih obiskal kot popotnik. Za delo v
Juæni Ameriki πe zdaleË ne zadostuje
samo znanje πpanskega jezika, Ëeprav je
nujno potrebno. Ena od izjemno pomembnih stvari je poznavanje tukajπnjega
naËina razmiπljanja, kulture, vrednot.
MogoËe pa bi lahko vpraπanje postavili
tudi drugaËe: je bila izbira Roka RobiËa
za direktorja druæbe Iskra EMEC pisana
na koæo Iskri ERO?

Kakπen je vaπ odnos do zaposlenih v
druæbi Iskra EMEC? Predstavlja dejstvo,
da ste k njim priπli iz tujine oviro ali
prednost?
Moj odnos z zaposlenimi v druæbi Iskra
EMEC je profesionalen. NajveËjo oviro so
sprva predstavljale moja mladost in
neizpolnjene obljube mojih predhodnikov. Teæko je namreË prepriËati ljudi,
naj po petih letih boja za obstanek potrpijo πe malo. Prav tako je teæko pridobiti
zaupanje v 28-letnega direktorja, ki naj
bi podjetje popeljal v »obljubljeno deæelo«, Ëe tega pred njegovim prihodom niso
mogli doseËi niti veliko bolj izkuπeni
strokovnjaki. S predanostjo in poπtenostjo
sem si zaupanje kolektiva pridobil, hkrati

pa tudi pojasnil, da lahko samo timsko
delo pripomore k boljπi prihodnosti.
Sam se v Ekvadorju sploh ne poËutim kot
tujec, izredno pa mi koristijo evropske
navade. Uveljavljanje le-teh je brez
trmastega vztrajanja ponavadi mukotrpna
naloga, ki pa se na koncu vedno izplaËa.
Kakπno je sicer æivljenje v Ekvadorju?
Menda æivite na precej viπji nadmorski
viπini kot v Sloveniji?
Glavno mesto Quito, kjer se nahaja tudi
tovarna Iskra EMEC, je po mojem mnenju eno najprijetnejπih mest za æivljenje v
Juæni Ameriki. Nadmorska viπina 2.850
metrov, poleg celoletne spomladanske
klime, daje Quitu poseben peËat. Kljub

Lahko ob zahtevnem delu in kljub
razmeram, ki ste jih opisali, πe najdete
Ëas za potovanja?
Potovanja ostajajo sestavni del mojega
vsakdana, le da so zadnje Ëase sluæbene
narave. Za tiste prave, popotniπke
odprave se odloËam v skladu s prostim
Ëasom, ki ga imam na voljo. Seveda pa so
tudi sluæbena potovanja v Latinski
Ameriki lahko zelo avanturistiËna, πe
posebej v Kolumbiji, kamor povpreËni
turist v danaπnjih Ëasih raje ne zaide.
Gospod Rok RobiË, najlepπa hvala za
pogovor in veliko uspehov pri vaπem
delu.
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V novi rubriki Ëasopisa Hidria ≈Kadri in kariere« predstavljamo nove sodelavce Hidrie in nova imena na vodilnih mestih po posameznih druæbah.

Iztok Seljak

Duπan Lapajne

Mag. Duπica RadjenoviË Suπnik

Podpredsednik korporacije Hidria za
industrijsko prodajo in marketing

Predsednik druæbe Rotomatika

Direktorica skupne nabave v korporaciji Hidria

Duπan Lapajne se je rodil 12. aprila
1958 v Idriji. Diplomiral je leta 1982 na
Fakulteti za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani in se takoj po konËanem πtudiju zaposlil v druæbi Rotomatika kot vodja
projekta v razvoju hermetiËnih motorjev.
Leta 1987 je napredoval na mesto direktorja razvoja, devet let kasneje je postal
podpredsednik poslovodnega odbora
druæbe. 1. julija letos bo prevzel vodenje
druæbe Rotomatika.

Duπica RadjenoviË Suπnik se je rodila 6.
avgusta 1965 v Slovenj Gradcu. Po
konËani Gimnaziji na Ravnah na
Koroπkem leta 1984 se je odloËila za
πtudij mednarodne menjave na
Ekonomsko poslovni fakulteti v
Mariboru. Takoj po zakljuËku πtudija se
je leta 1989 kot πtipendistka Gorenja
Commerce zaposlila v enem izmed
takratnih hËerinskih podjetij Gorenja in
sicer Gorenje Fecro d.o.o. v Slovenj
Gradcu, kjer si je v izvozno-uvoznem
oddelku najprej kot pripravnica potem pa
kot vodja priËela nabirati dragocene
izkuπnje s podroËja træenja v mednarodni
menjavi. Leta 1994 se je zaposlila v koncernu Slovenskih æelezarn v Ljubljani kot
pomoËnica Ëlana uprave za marketing. V
novembru leta 1998 jo je uprava
Slovenskih æelezarn delegirala na
delovno mesto direktorice nabave v SÎMetal Ravne. Svoje poslovne izkuπnje je

nadgradila πe z nadaljnjim izobraæevanjem in v januarju leta 2000 na EPF v
Mariboru uspeπno zagovarjala magistrsko
nalogo s podroËja izvoznega træenja z
naslovom ≈Strateπki naËrt mednarodnega
træenja izdelkov v jeklarstvu«. V maju
leta 2000 ji je bila s strani skupπËine SÎMetal Ravne zaupana funkcija Ëlanice
poslovodstva za komercialo, ki jo je
opravljala vse do aprila 2002. V zaËetku
aprila letos se je zaposlila v korporaciji
Hidria kot direktorica skupne nabave.

Boπtjan Tuπar

Helena Pregelj

Informacijske tehnologije

Korporativno komuniciranje

Iztok Seljak se je rodil 2. avgusta 1964 v
Ljubljani. Leta 1989 je diplomiral na
Ekonomski fakulteti Univerze v
Ljubljani. Svojo delovno pot je æe v
πtudentskih letih priËel v druæbi
Rotomatika kot njen πtipendist, po
konËanem πtudiju pa se je zaposlil v oddelku za logistiko. Nadaljeval je z delom
na podroËju nabave, kjer je kmalu prevzel funkcijo direktorja podroËja. Sledil
je prevzem odgovornosti za celotno træenje, leta 1996 pa je postal predsednik
triËlanskega poslovodnega odbora
Rotomatike. V tem Ëasu je zakljuËil tudi
podiplomski πtudij MBA na IEDC Brdo.
Marca letos je prejel nagrado “Mladi
poslovneæ leta”, ki jo podeljuje Zdruæenje
managerjev Slovenije. 1. julija letos bo
Iztok Seljak prevzel vodenje odnosov s
strateπkimi industrijskimi kupci korporacije Hidria kot podpredsednik Hidrie
za industrijsko prodajo in marketing.

Aleπ Mozoli
Predsednik druæbe HT USA
Aleπ Mozoli se je rodil 15. januarja 1975
v Ljubljani. ZakljuËuje Visoko upravno
πolo Univerze v Ljubljani. Leta 1993 se
je zaposlil kot policist na Policijski
postaji Idrija, πtiri leta kasneje pa je
postal sodelavec druæbe Hidria Trading,
kjer je delal na podroËju skupne nabave.
Junija letos se odpravlja v Zdruæene
dræave Ame-rike, kjer bo prevzel vodenje
druæbe HT USA ter tako na vodilnem
mestu zamenjal dosedanjega direktorja
Tomaæa Groffa, ki se vraËa v Slovenijo. V
New Jersey, kjer je sedeæ druæbe HT
USA, z Aleπem Mozolijem potujeta tudi
æena Petra, ki bo prav tako zaposlena v
ameriπki druæbi korporacije Hidria, ter
komaj enajstmeseËna hËerka Taπa.
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Boπtjan Tuπar se je rodil 29. avgusta
1974 v Ljubljani. ZakljuËil je gimnazijo v
Idriji, leta 2001 pa diplomiral na
Fakulteti za raËunalniπtvo in informatiko
v Ljubljani, smer Informatika. Ves Ëas
πtudija si je nabiral izkuπnje z delom pri
slovenski raËunalniπki reviji, kjer se je
spoznal s slovenskim raËunalniπkim okoljem in nenehno sledil hitremu razvoju
informacijskih tehnologij v svetu. Konec
leta 2001 se je redno zaposlil v korporaciji Hidria. Njegove primarne naloge v
korporaciji so uvajanje informacijskih
tehnologij ter koordinacija informatike v
druæbah Hidrie.
Helena Pregelj se je rodila 7. januarja
1976 v Ljubljani. Maturirala je na
Gimnaziji Jurija Vege v Idriji leta 1994,
diplomirala pa πtiri leta kasneje na
Pedagoπki fakulteti Univerze v Ljubljani.
V Ëasu πtudija je leto dni opravljala
dolænosti vodje idrijske izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, osem
let pa je bila honorarna sodelavka Radia
Cerkno, kjer se je lani tudi zaposlila.
Letos je novinarstvo zamenjala z delom
na podroËju korporativnega komuniciranja v korporaciji Hidria. Odgovorna je
predvsem za podroËje odnosov z javnostmi in koordiniranje na podroËju uvajanja
nove celostne podobe.
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Na pobudo Hidrie ustanovljen Grozd KGH
Aprila letos je bil na pobudo korporacije
Hidria ustanovljen nov slovenski grozd,
ki zdruæuje dvanajst slovenskih druæb in
πtiri podporne institucije s podroËja
klimatizacije, gretja in hlajenja. V Grozd
KGH je vkljuËenih tudi pet druæb korporacije Hidria.
Kot poudarjajo v grozdu, æeli Slovenija
postati evropski center na podroËju
klimatizacije, gretja in hlajenja.
Povezanost v grozd posameznim druæbam
predstavlja bistven dejavnik zagotavljanja veËje konkurenËnosti, saj bodo lahko
odslej na svojem podroËju ponujale
celovite reπitve, skupaj bodo nastopale na
mednarodnih trgih, razvijale skupne
izdelke in programe ter pripravljale
skupne projekte za izboljπave na
podroËju tehnoloπkih procesov.

Druæbe in institucije, ki so vkljuËene v
grozd, si prizadevajo, da bi se Grozd
KGH v prihodnosti osamosvojil in deloval po trænih principih, v prvi fazi pa
priËakujejo, da bo njihova dejavnost podprta s strani dræave. Le-ta namreË spodbuja povezovanje podjetij po konceptu
grozda in s tem pospeπitev vlaganja v
znanje in tehnoloπki razvoj, specializacijo
in krepitev kljuËnih sposobnosti podjetij,
razvoj znanja in sposobnosti na trgu dela
ter prodornejπi nastop podjetij in skupin
na mednarodnih trgih.
V Grozd KGH je zaenkrat vkljuËenih
dvanajst druæb (AET Tolmin, H&F
Spodnja Idrija, IMP Klima GodoviË, IMP
Klimamontaæa Grosuplje, IMP Klimat
Ljubljana, IMP Montaæa Maribor, KIV
Vransko, Klima Celje, Opim Inæeniring
Idrija, Rotomatika Motors Spodnja Idrija,

Rovent Idrija in IMP Pumps Ig) in πtiri
podporne institucije (Energotech
Inæeniring Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Inπtitut za turbinske stroje
in Fakulteta za strojniπtvo Univerze v
Ljubljani). Uvodni sestanek novega
slovenskega grozda je bil na letoπnjem

sejmu Energetika v Celju, v naslednjih
mesecih pa bodo podjetja in institucije
nadaljevale s skupnimi dejavnostmi na
podroËjih od promocije, træenja in informatike, do izobraæevanja in izvajanja
razliËnih skupnih projektov.

Celostna grafiËna podoba Hidrie
Hidria
ustanavlja
nove druæbe
Aprila letos je bila v kolumbijskem
mestu Cali ustanovljena nova druæba korporacije Hidria, Perles Colombiana EU.
Tako kot druæbo Iskra EMEC, tudi
druæbo v Kolumbiji vodi Rok RobiË. Ena
od novih druæb korporacije je bila letos
spomladi ustanovljena tudi v Avstraliji.
Druæbo Hidria Australia vodi John
Mignano. Novi sodelavec korporacije
Hidria bo postal tudi José Lopes, ki bo
vodil druæbo Hidria Portugalska. Pravno
formalno je ustanovljena tudi Hidria
Canada. Direktor HT USA Tomaæ Groff je
povedal, da bo druæba najverjetneje locirana v mestu Mississauga, ki je del
Toronto Metro Area in eno najveËjih
kanadskih mest. Kdo bo druæbo vodil, v
tem trenutku πe ni znano.
Druæba Perles Polska se bo preimenovala
v Hidria Polska, saj bo odslej zdruæevala
dve diviziji - divizijo sedanje Iskre ERO
(in bodoËega Perlesa) bo vodil Peter
Gaπperlin, divizijo IMP Klime pa Zoran
Schenk.

Korporacija Hidria je novembra lani na
Ljubljanskem gradu predstavila novo
celostno grafiËno podobo, v katero se
bodo postopoma odele vse njene druæbe.
V sodelovanju z agencijo Arsenal in
njenim kreativnim direktorjem Janijem
BavËer-jem bo celostna podoba letos
zaæivela na veË podroËjih. Trenutno je v
polnem teku prenova spletnih strani kor-

poracije in njenih druæb, posebna projektna skupina pripravlja prenovo okolice
vseh zgradb, v katerih delujejo druæbe
Hidrie, poenotili bomo delovne obleke,
celostna podoba se bo odslej odraæala
tudi na vseh dokumentih, ki jih bomo
poπiljali svojim poslovnim partnerjem.
Novo podobo bodo lahko slednji ocenili
tudi ob obisku sejemske stojnice, s

katero se bo korporacija Hidria odslej
predstavljala na mednarodnih sejmih.
Prvi so si lahko nove barve korporacije
Hidria ogledali obiskovalci vodilnega
svetovnega industrijskega sejma
Hannover Messe 2002, na katerem so se
aprila letos predstavile Hidrijine druæbe
AET Tolmin, H&F, Rotomatika,
Rotomatika Motors in Rovent.

»eprav se na prvi pogled morda tako zdi,
Hidria ne bo ustanovila nove druæbe v
Kranju. Iskra ERO se namreË poslavlja od
svojega sedanjega imena. Odslej se bo
druæba, ki od leta 2000 deluje pod okriljem naπe korporacije, imenovala Perles.
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Rastimo skupaj
V zaËetku maja je spodnjeidrijskem
Kendovem dvorcu potekalo izobraæevanje
v sklopu projekta ≈Rastimo skupaj«, ki
se ga je udeleæilo petnajst mladih perspektivnih sodelavcev iz vseh hËerinskih
druæb korporacije Hidria. V πtirih dneh
so mladi poglobili znanje z najrazliËnejπih podroËij, od financ, marketinga,
kontrolinga in vodenja, do informacijske
tehnologije, upravljanja s Ëasom in
pravnih zadev, preizkusili so se v poga-

jalskih veπËinah, spoznavali kreativno
komunikacijo in korporativno identiteto.
Posamezna podroËja so jim predstavili
podpredsednica Hidrie Andra KrapπRejc, podpredsednik Hidrie Nigel
Buxton, odvetnica Mojca LukanËiË,
predsednik druæbe AET Æivko Kavs,
predsednik Rotomatike Iztok Seljak,
predsednik druæbe Tomos Goran Petek,
podpredsednik Tomosa Iztok Obad, svetovalka Ksenija BoæiË, vodja razvoja

kadrov v druæbi Iskra ERO Sabina
πpehar, Nadja Lapajne, ki je odgovorna
za kontroling v korporaciji Hidria, direktor podjetja Gambit trade Aljoπa Domijan
ter kreativni direktor agencije Arsenal
Jani BavËer. Udeleæenci izobraæevanja so
se po zakljuËju izobraæevalnega dela
sproπËali ob πportnih aktivnostih v spodnjeidrijski dvorani, ob veËerih pa poklepetali z gosti, vodilnimi iz druæb
Hidrie. Izobraæevalni program se je

zakljuËil z uradno podelitvijo certifikatov,
ki jih je ob prisotnosti vodstev korporacije in njenih druæb udeleæencem podelil
predsednik Hidrie Edvard Svetlik, mladi
sodelavci druæb Hidrie pa so ob koncu
sreËanja izrazili pohvale tako organizatorjem, ki so pripravili zelo kakovosten izobraæevalni program, kot tudi gostitelju Kendovemu dvorcu, ki jim je nudil mirno
in spodbudno okolje za pridobivanje
novega znanja in druæenje.

Korporacija Hidria
je bila glavni pokrovitelj
maturantskega plesa
Idrijskih gimnazijcev

Hidria podprla tudi
humanitarne, kulturne,
πportne in turistiËne
dejavnosti

Korporacija Hidria je na letoπnjem maturantskem plesu idrijskih Ëetrtoπolcev
sodelovala kot glavni pokrovitelj.
Sredstva so idrijskim maturantom podarile druæbe Rotomatika, IMP Klima in
Hidria Trading, dve hËerinski druæbi korporacije Hidria pa sta za sreËelov prispevali tudi najbogatejπe dobitke. Najnovejπi
model mopeda v ≈retro« stilu, imenovan
≈Revival«, je kot glavni dobitek podarila
koprska druæba Tomos. Kot lahko razberemo s fotografije, je bilo preseneËenje
sreËne dobitnice Nataπe MalavaπiË iz
Podlipe, popolno. Æreb je med goste
razdelil tudi elektriËno roËno orodje
kranjske Iskre ERO. Idrijski maturanti se
na slovesnem druæabnem dogodku s korporacijo Hidria niso sreËali prviË, saj so
se pred tem æe zbrali na spodnjeidrijskem Kendovem dvorcu, kjer so jim
predstavniki druæb Rotomatika in IMP
Klima predstavili moænosti sodelovanja v
Ëasu πolanja in πtudija ter kasnejπe
zaposlitve.

Revival, s katerim se je z idrijskega maturantskega plesa odpeljala sreËna dobitnica, je bil le eden od dveh podarjenih
mopedov druæbe Tomos. Drugega so
namreË podarili Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu mestne obËine
Ljubljana, s katerim tudi sicer aktivno
sodelujejo. Hidria se je kot sponzor odzvala povabilu Slovenskega odbora za
UNICEF, ki se je ob zadnjem velikem
tradicionalnem koncertu ≈En svet - eno
upanje« glasilo ≈Darilo za otroπki nasmeh«. Z darovanimi sredstvi je korporacija podprla delovanje te Ëlovekoljubne
organizacije in pripomogla k
uresniËevanju njenega poslanstva. Tudi
TuristiËna zveza Slovenije je bila deleæna
podpore s strani korporacije Hidria.
Slednja ji je pomagala omogoËiti
uresniËevanje projekta ≈Moja deæela lepa in gostoljubna«, s katerim si
TuristiËna zveza prizadeva za urejeno in
prijazno okolje. Kot sponzor je korporacija Hidria podprla tudi nastajanje novega
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glasbenega dela skladatelja Alda Kumra
≈Strastra za simfoniËni orkester in orgle«,
ki so ga prviË izvedli na slavnostni
akademiji ob 300-letnici Slovenske filharmonije. Hidrijine druæbe so prispevale
k uspeπni organizaciji sveËanega dogodka
MBA Radovljica Gala v Portoroæu, s
sredstvi pa podprle πe mnoge ustanove,
organizacije in druπtva v lokalnih skupnostih, kjer delujejo. V Ëetrtek, 4. julija
letos se ponovno obeta zanimiv kulturni
dogodek ob podpisu dolgoroËne pogodbe
o generalnem pokroviteljstvu med korporacijo Hidria in Godbenim druπtvom
rudarjev Idrija, ki je s svojo preko tristoletno zgodovino najstarejπa πe delujoËa
slovenska godba na pihala.
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Iztok Seljak — ≈Mladi poslovneæ leta 2002√
Zdruæenje managerjev Slovenije je tudi
letoπnjo pomlad podelilo priznanje
≈Mladi poslovneæ 2002«, ki ga je tokrat
prejel predsednik poslovodnega odbora
Rotomatike Iztok Seljak.
Kot je na podelitvi v Bernardinu pri
Portoroæu povedal letoπnji nagrajenec, si

v korporaciji Hidria in druæbi Rotomatika
za areno svojega dokazovanja zavestno
nismo izbrali samo Slovenije, niti ne
Evrope, temveË svet, da se kot πportna
ekipa in druæina izpostavljamo najviπjim
in najteæjim zahtevam in postajamo
pomemben globalni soustvarjalec prihodnje podobe sveta skozi prizmo naπe

industrije, pa tudi bistveno πirπe. ≈Te
nagrade ne razumemo toliko kot nagrado
za dosedanje delo in rezultate, temveË
predvsem kot priËakovanje uresniËitve
prihodnjih velikih izzivov, ki so pred
nami, in ki jih bomo znali in zmogli uresniËiti,« je πe dejal Iztok Seljak ter izrazil
prepriËanje, da imamo in bomo imeli v

korporaciji Hidria πe veliko mladih managerjev leta in sicerπnjih pravih managerjev, na katere smo in bomo lahko skupaj
ponosni, in ki nas bodo skupaj utrdili
tudi kot pomembno globalno silo v marsikateri niπi, v marsikateri industriji.

AET — kljuËni Kendov dvorec v prestiæni reviji
dobavitelj
korporacije
John Deere
Druæba AET je v letoπnjem letu æe drugo
leto zapored pridobila priznanje za
doseganje odliËnosti (≈Achieving Excellence«), ki ga korporacija John Deere
podeljuje svojim najboljπim kljuËnim
dobaviteljem. Dobavitelje ocenjuje po
kakovosti izdelkov, kakovosti dobav,
tehniËni podpori, odzivnosti kontaktnega
osebja in konkurenËnosti.

Priznanje je maja letos v Novi Gorici
druæbi AET podelil Matthieu Turbé-Bion,
direktor za globalne strateπke nabave na
podroËju elektriËne opreme dizel motorjev za celotno korporacijo John Deere.
Kot menijo v druæbi AET, je priznanje
predvsem odraz dela zaposlenih, najveË
toËk so si namreË prisluæili s kakovostjo
na podroËju odzivnosti kontaktnega osebja in tehniËne podpore. Priznanje jim bo
sluæilo kot dragocen pripomoËek pri marketingu v tujini.
Druæba AET æe veË let dobavlja korporaciji John Deere, ki je ena izmed vodilnih globalnih korporacij na podroËju
kmetijske mehanizacije, gradbeniπtva in
razliËnih specialnih aplikacij. Globalna
filozofija korporacije John Deere od
druæbe AET v vseh pogledih zahteva
najviπje standarde.

Maja letos je prestiæna nemπka revija
»Short Breaks«, ki jo izdaja druæba
Communication & Marketing Reise iz
Frankfurta, namenjena pa je predstavitvi
najlepπih in najuglednejπih turistiËnih
destinacij, kar πest prvih strani namenila
predstavitvi Slovenije. Avtorica
prispevkov Stephanie Elingshausen je
Slovenijo letos spomladi obiskala prviË,
se navduπila nad pokrajino, slovensko
prestolnico in edinima sloveskima hoteloma verige Relais & Chateaux - Kendovim
dvorcem in Vilo Bled. V reviji ju je
postavila ob bok italijanskim, avstrijskim, πvicarskim, nemπkim, francoskim
in angleπkim turistiËnim draguljem.
Spodnjo Idrijo bralci revije spoznajo kot
majhno a slikovito vas, ki leæi sredi
Idrijsko-cerkljanskega griËevja. Avtorica
ugotavlja, da je kraj le dobro uro voænje
oddaljen od prestolnice, ki navduπuje
predvsem z bogato arhitekturo, pestrim
druæabnim æivljenjem, razgledom z
Ljubljanskega gradu, cvetjem in prijaznimi ljudmi. Stephanie Elingshausen
Spodnjo Idrijo opisuje kot kraj, ki se po
zaslugi uspeπnega gospodarstva izjemno
hitro razvija, kar je botrovalo tudi
odloËitvi za ureditev hotela najviπje
kakovosti Kendovega dvorca. Po pripove-

dovanju gospodarice dvorca Ivi Svetlik
nemπka avtorica opisuje druæino Kenda,
ki je v poslopju æivela æe od 14. stoletja
dalje in predstavljala gibalo kulturnega in
gospodarskega æivljenja v kraju. Kendov
dvorec je gostjo oËaral zaradi izjemne
urejenosti, ki se odraæa na vsakem
koraku, tudi ob najmanjπih detajlih, ter
ohranjanja slovenske tradicije. ≈»ipke
niso namenjene le okrasu na posteljnini,
prtih ali zavesah, paË pa so tudi modni in
luksuzni dodatek oblaËilom,« ugotavlja
avtorica prispevka in dvorcu pripiπe zelo
velik pomen: ≈Z ureditvijo Kendovega
dvorca se je v kraju pojavil pravi
turistiËni biser, ki privablja mednarodne
goste. Ti so ob obisku vedno oËarani.
Gospodarica Ivi Svetlik je ena izmed
najbolj prijaznih in πarmantnih gostiteljic,
kar smo jih doslej sreËali. Njena predstava o domaËem hotelu, iskrena prijaznost
in prijateljski odnos, ki ga goji do gostov
dvorca, napolnjujejo vso hiπo.«
≈Tradicija se kaæe tudi v kuhinji. Stari,
æe skorajda pozabljeni recepti so osnova
πtevilnim menijem, ki so poimenovani po
predstavnikih Kendove druæine.
Posebnost kuhinje nista drag porcelan in
svetleË pribor, paË pa jedi mnogoterih
okusov s sveæimi visokokakovostnimi

dodatki, ki izvirajo iz domaËega okolja.«
Ob koncu prispevka avtorica omenja
Ëudovito okolje dvorca, ki z neokrnjeno
naravo predstavlja πtevilne moænosti
preæivljanja prostega Ëasa, od lova,
ribolova, pohodniπtva in gorskega kolesarjenja. K dobremu poËutju pa po mnenju gostje zagotovo pripomore tudi sveæ
zrak, ki prihaja tako z Alp kot
Sredozemlja. Da se ji je Slovenija ob

prvem obisku resniËno vtisnila v nepozaben spomin, dokazujejo tudi besede, s
katerimi jo je opisala: ≈V majhno deæelo
je Bog poloæil vse lepo, kar obstaja: s
snegom pokrite Alpe, prostrane tihe gozdove, vinorodna obmoËja, griËevnato
pokrajino, preËudovita jezera in del jadranske obale. Po komaj 55 minutah leta
iz Frankfurta ali Züricha se preselite v
skoraj nepoznano Ëudeæno deæelo, ki
Ëaka, da jo odkrijete.«
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Tomosov glavni adut
Tu sta skrita πe pokrov rezervoarja za
gorivo in rezervoar za olje. Pod sedeæem
se nahaja roËica za odpiranje sprednjega
≈rezervoarja« - plastiËnega dela na prednjem delu vozila, ki je oblikovan kot rezervoar, v njem je nameπËen akumulator,
ob njem pa πe dodaten prostor za shranjevanje malenkosti. Lastnik lahko sedeæ
tudi zaklene in tako zagotovi, da bodo
shranjeni predmeti na varnem. Na krmilu
so ergonomiËno oblikovani roËaji s
sodobnimi stikali in zmogljivimi roËicami
zavor. Pred voznikom je nameπËen merilnik hitrosti retro videza, obkroæen z opozorilnimi luËkami za nivo olja v oljnem
rezervoarju, smernike ter dolgo in kratko
luË.
V druæbi Tomos napovedujejo, da bodo
po zaslugi novih modelov mopedov, ki jih
predstavljajo na træiπËu, postali πe
moËnejπi. Z modelom Revival, ki je
trenutno Tomosov glavni adut, zaËenjajo
novo pot, kar je narekovalo izbiro imena,
ki v prevodu pomeni oæivitev, poæivitev.
Revival je motor klasiËnega videza in
moderne tehnike. Izdelek je plod sodelovanja Tomosovega tima in priznanega
italijanskega designerskega studia.
Odlikuje ga izviren retro design, z veliko
kromanimi deli in kolesi velikega premera. Vozniku je namenjen udoben
sedeæ, pod katerim so predvideli prostor
za shranjevanje manjπih predmetov.
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Vzmetenje spredaj in zadaj je primerno
vozilu viπje kakovosti in viπje dopustne
obremenitve kot na dosedanjih dvokolesih. Na sprednjem kolesu se nahaja
zmogljiva disk zavora, na zadnjem pa
bobnasta zavora. Za varno osvetlitev vozila skrbijo zmogljiv prednji æaromet, zadnja svetilka in smerniki. Za sedeæem je za
namestitev dodatne prtljage nameπËen
lepo oblikovan prtljaænik.

V Tomosovem proizvodnem programu sta
dve razliËici vozila, in sicer eno z
najviπjo hitrostjo 45 km/h (kolo z motorjem) in drugo, ki doseæe najveËjo hitrost
25 km/h (kolo s pomoænim motorjem). V
prihodnje se bodo kupci lahko odloËili
tudi za izvedbo ≈Revival Sport« s
sedeæem za dve osebi in izvedbo
≈TopTank« z viπje postavljenim
rezervoarjem.

Moped Revival je Tomos letos
med drugim pokazal tudi srbski javnosti. V Beogradu so
pripravili tiskovno konferenco,
novi model pa so predstavili
tudi na Avto salonu, kjer je

Ste vedeli?
Sodelavci korporacije Hidria imajo:
- 25% popusta pri nakupu Tomosovih
mopedov ter ugodne pogoje
kreditiranja: TOM+0% na eno leto in
TOM+3% na dve leti,
- 30% popusta pri nakupu orodja, ki ga
izdeluje Iskra ERO,
- 20% popusta pri poizkuπanju hiπnih
jedi in vin, noËitvah v Kendovih sobah,
poroËnih slavjih in drugih praznovanjih
na Kendovem dvorcu.

poæel veliko uspeha. Zdruæenje
novinarjev Srbije ga je razglasilo za Motocikel leta
2002.
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Tomos je pustil domiπljiji prosto pot
In to ste gotovo opazili. Letoπnjo pomlad skoraj ne mine velik dogodek brez prisotnosti Tomosa in Revivla - motorja, ki ljudem leze
pod koæo. V Tomosu so spomladi pripravili obπirno oglaπevalsko akcijo in svoj novi model predstavili javnosti.

Veliki (jumbo) plakat

Oæivili so zajËka
in mu dodali domiπljijo
Blagovno znamko Tomos je æe pred leti
poosebljal ≈zajËek«. Ta se je na
Tomosovi poti sicer izgubil, a v druæbi so
se odloËili, da ga za nov zagon ponovno
oæivijo. Novi zajËek je predvsem zaπËitni
znak Tomosovih motorjev na promocijskih materialih, prihodnjo sezono pa
bodo z njim opremljeni tudi vsi motorji.
Ker pa so cilji veliki in vizija drzna, so v
Tomosu svojo blagovno znamko dopolnili
πe z mislijo: ≈Pusti domiπljiji prosto pot«,
s katero pristopajo novim izzivom tako
pri komunikaciji s trgom kot v razvoju.

In πe kakπnega zvezdnika lahko najdemo
v ≈Tomosovih vrstah«. V Tomosu
Nederland je vse do upokojitve delal gospod Overmars, oËe slovitega nizozemskega reprezentanta Marca Overmarsa. Tudi mladi Marc je veË
poËitniπkih ur na praksi delal v oËetovem
podjetju, zato so mu Tomosovi motorji
dobro znani.

Mladen in Marinko
Svetovno nogometno prvenstvo je
≈obnorelo« vso Slovenijo. Nogometaπi
slovenske reprezentance se pojavljajo v
marsikateri reklami. Tudi Tomos letoπnjo
sezono predstavljata dva od njih:
napadalec Mladen Rudonja in branilec
Marinko GaliË. Zakaj? Ker sta s
Tomosom skoraj dobesedno ≈zaznamovana« - oba sta namreË svojo
delovno prakso delala v Tomosu. Mladen
pa je, kot nam je zaupal, tudi veËino mladosti ≈predivjal« na Tomosovih mopedih.
Tomos mu je blizu πe danes, saj je v
druæbi zaposlena njegova mama.

Tomosov zajËek nekoË ...

... in danes

Plakat za prodajna mesta
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Nova druæina meπalnikov Colomix
Prenosni meπalniki so elektriËna roËna orodja, ki jih
uporabljamo skoraj izkljuËno
v gradbeniπtvu, kar pomeni
profesionalno podroËje
uporabe. Tu so priËakovanja
profesionalnih uporabnikov
visoka, predvsem kar se tiËe
zanesljivosti, vzdræljivosti in
ergonomiËnosti strojev, zato
morajo biti meπalniki zasnovani tako, da je rokovanje z
njimi Ëim bolj enostavno in
priroËno. Hkrati pa profesionalni uporabniki od orodja
zahtevajo maksimalno prilagojenost njihovi specifiËni
uporabi. V tem primeru to
pomeni prilagoditev
meπalnikov lastnostim
meπalnih snovi, njihovi
koliËini in mestu uporabe
strojev.

Iskra ERO je v sodelovanju z nemπko
druæbo Collomix razvila novo druæino
meπalnikov. Do nedavnega je za omenjenega partnerja izdelovala tri razliËne
izvedbe meπalnikov, pred dvema letoma
pa so se dogovorili, da skupaj razvijejo
povsem novo druæino dvoroËnih meπalnih
strojev. Collomixovi strokovnjaki so pri
izvedbi razvojnega projekta skrbeli pred-

vsem za doloËitev
uporabnih in oblikovnih
izhodiπË, v Kranju pa so
prevzeli razvoj ter konstrukcijo vseh notranjih
delov z dokonËnim
oblikovanjem. Nova
druæina dvoroËnih
meπalnikov ima πtiri
razliËne izvedbe z istim
oblikovnim izhodiπËem.
S temi stroji bo Collomix
nastopil na trgu z oblikovno moderno in
tehniËno kakovostno skupino meπalnih
strojev, ki bodo korak pred izvedbami, ki
jih trenutno nudi konkurenca.
Z njimi bodo nadomestili domala vse
modele, ki so jih izdelovali doslej, tej
vrsti orodja pa æelijo vrniti tudi vodilno
mesto na træiπËu.
Predstavniki druæb Iskra ERO in
Collomix so se dogovorili, da bodo na
doloËenih trgih od Slovenije, Hrvaπke,
Bosne in Hercegovine, Srbije in »rne
gore, Makedonije, Rusije, Madæarske,
Romunije ter Severne in Juæne Amerike
lahko nove meπalne stroje prodajali tudi
pod blagovnimi znamkami Iskra ERO in

Perles. Za poljsko træiπËe pa bo druæba
Perles Polska prevzela distribucijo celotnega Collomixovega programa.
Predvidevajo, da bo imel projekt tudi
dokaj visoko finanËno donosnost, saj
analize kaæejo, da bodo z novo druæino
meπalnih strojev lahko æe v treh letih
dosegli prodajo v viπini okoli 2,5 milijonov evrov.
Iskra ERO z druæbo Collomix, sodeluje
æe skoraj dve desetletji. Nemπka druæba
je specializirana za izdelavo meπal ter
stabilnih meπalnih naprav, medtem ko
roËne elektriËne meπalnike kupuje pod
svojo blagovno znamko v Iskri ERO in
pri nemπki firmi Eibenstock.

≈Powered by Rotomatika√
Blagovna znamka je tisto, kar njihovi kupci vidijo, obravnavajo, ocenjujejo in si o njej ustvarjajo mnenje. Rotomatika je po
izhodu izpod tedanje korporacije Iskra koncem osemdesetih let
zelo kmalu postavila temelje nove blagovne znamke
Rotomatika, ki je danes poznana v krogu uporabnikov in
kupcev asinhronskih elektromotorjev in ventilatorjev ter njihovih
sestavnih delov πirom po svetu. Blagovna znamka potrebuje
vrsto let, da vzbudi pozornost potroπnikov, zato je πe kako
pomembno blagovno znamko vseskozi vzdræevati. Ker nobena
znamka ni veËna, je blagovno znamko dopustno spremeniti,
vendar z veliko mero pozornosti.
Pravijo, da v marketingu ni dobrih ali
slabih izdelkov, paË pa so samo dobre in
slabe blagovne znamke. V druæbi
Rotomatika se tega æe precej Ëasa zavedajo, zato omenjeni temi posveËajo veliko
pozornosti.
Ker za blagovno znamko velja, da oæji kot
je njen fokus, moËnejπa postaja, si naπo
blagovno znamko prizadevamo vezati le z
nekaj proizvodi, kot sta denimo elektromotor ali njegova komponenta oziroma
ventilator.
Prav zaradi omenjenega fokusa in
nenazadnje ≈pogonske« funkcije velikega
dela izdelkov Rotomatike, se je pred
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kratkim v vodstvu druæbe izoblikoval slogan ≈Powered by Rotomatika«, katerega
je kasneje oblikovalska hiπa Arsenal
predstavila v zelo uporabni logotipski
podobi. Slogan v nekaterih primerih æe
uporabljajo z namenom krepitve blagovne
znamke Rotomatika, na primer tako, da s
kupci sklepajo pogodbe, ki jih obvezujejo k oznaËevanju zunanjosti njihovih
izdelkov s sloganom ≈Powered by
Rotomatika«.
Z druæbo LIV Postojna ter angleπkim
Baromixom (obe druæbi sta proizvajalca
meπalcev betona) so se na primer dogovorili, da bodo imeli vsi njihovi meπalci, ki
jih poganja motor Rotomatike, na zunan-

jem vidnem mestu
ohiπja pritrjen logotipski
napis ≈Powered by
Rotomatika«.
Elektromotor je v omenjeni napravi sicer popolnoma zaprt in ga
uporabnik navadno niti
ne vidi.
Tovrstno oznaËevanje in
dogovori s kupci pripomorejo pri oglaπevanju blagovne znamke
Rotomatike, prav tako pa dajejo proizvajalcu tudi dodatno kredibilnost in viπajo
vrednost njihovim izdelkom, saj so
Rotomatikini izdelki znani po
zanesljivosti in visoki kvaliteti.
Tudi pri uradni objavi sodelovanja med
Rotomatiko in najveËjim evropskim
proizvajalcem oljnih gorilnikov italijanskim Riellom na podroËju elektromotorjev je bil pri vzporedni marketinπki akciji
kot rdeËa nit uporabljen slogan ≈Powered
by Rotomatika«.
V Ëasu, ko je zaradi velike ponudbe na
trgu razlikovanje med izdelki postalo vse
teæje, ko konkurenca s hitrim razvojem
vse bolj tekmuje, postaja pomembnost
korporativnih vrednot in blagovne

znamke vse veËja. V programu korporacije Hidria je veË blagovnih znamk, ki se
bodo v prihodnje krepile, πirile, dopolnjevale pod okriljem korporativne
blagovne znamke Hidria.
Korporativna blagovna znamka Hidria ter
celostna grafiËna podoba podjetja sta zelo
pomembna elementa identitete, ki nas
bosta postavila na visoko mesto v
poslovnem svetu, ter naredila naπo strategijo podjetja πe razpoznavnejπo.
V druæbi Iskra ERO so se zadnje mesece
ukvarjali z reπevanjem problema prostorske razdrobljenosti podjetja znotraj
tovarniπkega dvoriπËa. OdloËili so se, da
v poletnem Ëasu izvedejo selitve.
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Sodelovanje med druæbama Stihl in AET
Svetovno znana druæba Stihl se je na
povabilo tolminske druæbe AET ponovno
odloËila za sodelovanje s slovenskim
partnerjem. ZaËetki skupnega dela segajo æe v osemdeseta leta, pred letom dni
pa je tolminska druæba AET z druæbo
Stihl ponovno
vzpostavila stike in ji
predstavila magnetni
væigalnik za motorno
æago STIHL 070. Gre
za æe znani izdelek,
kontaktni magnetni
væigalnik z væigalnim
induktom; vztrajnik
ima koviËeni pesto.
AET se je s tem
izdelkom sreËal æe

pred veË kot petimi leti, saj je s takratnim podjetjem Precision Tooling zaËel
skupni projekt rezervnih delov za azijske
trge. »eprav ne gre za nov izdelek, je pri
izdelavi proizvajalec napravil bistven
kvalitetni preskok, saj se s podroËja raz-

V Kranju najprej selitev,
nato πe tehnoloπka
prenova
Glavnina del bo potekala pred in med
kolektivnim dopustom. Oblikovali bodo
novo skladiπËe v prostoru obdelovalnice
aluminija, montaæa se bo selila v objekt
47 ob upravno stavbo, obdelava aluminija
in orodjarna, ki nista v neposredni
povezavi z ostalimi tehnologijami, pa v
prostor, kjer je trenutno montaæa.
Vzporedno s selitvami bodo v proizvodnih prostorih obnovili tlake, klimatizirali
prostore in uredili trgovino.

V naslednjem koraku bodo veË pozornosti namenili tudi tehnoloπki prenovi
proizvodnje, motorjev in montaæe, s Ëimer
æelijo poveËati konkurenËnost, kar je
pogoj za nadaljnje uspeπno delo njihove
druæbe.

ervnih delov seli v prvo vgradnjo, kjer
bo potrebna πe veËja natanËnost.

ki jih priËakujejo spomladi naslednjega
leta.

Konec lanskega in v zaËetku letoπnjega
leta so se v druæbi AET ukvarjali s
pestom in po zaslugi dela razvoja in
tehnologije to fazo
uspeπno opravili. AET
sedaj Ëaka priprava dvajsetih vzorcev za trajnostni tek v Stihlu. Ob pozitivnem rezultatu se bo
tako lahko sprostila
“niËta” serija pet tisoË
kosov, ki je predvidena
za jesensko obdobje,
uspeπen test na trgu pa
bo sprostil redne dobave,

Projekt, ki je vreden veË kot milijon
evrov oziroma okoli 70.000 kosov, je
vsekakor pomemben za veËjo stabilnost
profitnega centra, hkrati pa predstavlja
priloænost za pretoËnejπo ureditev
proizvodnje. V druæbi AET se zavedajo,
da pot do cilja projekta ne bo enostavna,
zagotoviti bodo morali kakovostne
vhodne komponente ter stabilen proces.
Kot pa dodajajo, imajo dovolj znanja.
Upajo le, da bodo imeli tudi dovolj volje.
in sreËe za uresniËenje dobre poslovne
priloænosti.

Uspeπen zakljuËek
projekta ≈5 milijonov√
Kot smo poroËali æe v prejπnji πtevilki Ëasopisa Hidria, v druæbi
AET teËe projekt ≈5 milijonov«. Njegov cilj je letna izdelava in
prodaja petih milijonov Ëepnih sveËk. Z zadovoljstvom lahko
tokrat sporoËimo, da so v druæbi tik pred zakljuËkom projekta.
Za dokonËanje manjka le πe nekaj proizvodne opreme (konËna
kontrola, laserski napis ipd.), vendar bodo cilj v letoπnjem letu
zagotovo dosegli. Letna proizvodnja in prodaja bo v letoπnjem
letu presegla pet milijonov Ëepnih sveËk. »epne sveËke AET so
vgrajene v æe preko dva milijona osebnih vozil znamk Renault,
Peugeot in Citroen.
Nadaljevanje projekta ≈5 milijonov«
predstavlja nov projekt ≈7,5 milijonov«,
ki je æe v teku. PoveËanje πtevila Ëepnih
sveËk, ki jih bodo izdelali, je posledica
veËjih naroËil kupca Valfond in potrditve
druæbe AET kot dobavitelja za Visteon
(Ford). V prihajajoËi sezoni priËakujejo
tudi veËje povpraπevanje po rezervnih
delih, kar je posledica intenzivnega marketinga v vzhodni Evropi in Franciji, ter
dobave nekaterim novim kupcem.
V pripravi je tudi nov projekt ≈Motorna
Ëepna sveËka«, o katerem bomo veË
izvedeli v prihodnosti.

Druæba AET
Druæba AET gradi novo dvoetaæno
proizvodno halo skupne povrπine 2.460
kvadratnih metrov, ki bo namenjena preselitvi proizvodnje in reæijskih delavcev s
podroËja væignih sistemov (proizvodnja
motociklov, plinskih in oljnih gorilcev).
Zaradi omenjene preselitve bo tudi

proizvodnja Ëepnih sveËk pridobila veË
prostora in se bo integrirala na enem
mestu. Nova hala bo zgrajena poleg
obstojeËih prostorov kot prizidek na juæni
strani sedanjega kompleksa. Dela bodo
predvidoma zakljuËena do sredine oktobra letos.
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ReferenËni objekti druæbe IMP Klima
IMP Klima s svojimi izdelki zagotavlja visoko kakovost zraka v
prostoru, saj skrbi tako za prezraËevanje, klimatizacijo in ventilacijo, kot za ogrevanje in hlajenje. S sistemom meπanja zraka,
izpodrivnim sistemom, naravnim naËinom prezraËevanja, konvektorskim naËinom ogrevanja in hlajenja zraka ter vrsto
razliËnih kombinacij vseh naπtetih sistemov je IMP Klima prisotna v pomembnih objektih, kot so: Narodna galerija,
Ljubljanski grad, LEK Razvojni center in Interspar v Ljubljani,
HIT Perla v Novi Gorici, Terme 3000 v Moravskih Toplicah,
NOTOL Krka v Novem Mestu, Casino 2000 v »ateæu in
Mercator na Jesenicah.
Za druæbo IMP Klima predstavlja
pomemben trg tudi Srbija, zato æeli s
svojo prisotnostjo pridobiti in obuditi
zaupanje v svojo blagovno znamko. Kot
poudarjajo v druæbi, sta na tem træiπËu
zelo pomembni prisotnost ter vkljuËenost
v vse veËje investicije, ki bodo tamkaj
potekale v letoπnjem in prihodnjih letih.
Sklepanje novih stikov in obnavljanje
starih vezi sta glavni dejavnosti zastopnika IMP Klime v beograjski tehniËni pisarni Nebojπe Raziça. IMP Klima je v tem
trenutku æe vkljuËena v veËje projekte, ki
naj bi bili uresniËeni πe letos. V prvi
vrsti gre za obnovo veËjih objektov, kot
so: RTV Beograd, KliniËni center
Republike Srbije, Sploπna bolnica
Zrenjanin, πportna dvorana ≈Limes« v
Beogradu in drugi. Verjetno pa se bo IMP

Klima s svojim programom vkljuËila tudi
v najveËjo predvideno novogradnjo v nekdanji jugoslovanski prestolnici, trgovski
center Mercator s pripadajoËimi lokali.
Varovanje okolja, ki je bilo πe vËeraj
morda nekaj postranskega, je danes
pomemben prodajni argument, jutri pa
bo pogoj, da bo izdelek sploh mogoËe
prodajati. Industrija, ki temelji na
proizvodnji novih izdelkov, nima prihodnosti, Ëe uniËuje naravne vire, okolje in
tudi zdravje Ëloveka. Na raËun okolja,
osebnega zdravja, lastnih otrok in prihodnjih generacij ni veË mogoËe gospodariti. Tega se zavedajo tudi v druæbi
AET, zato vpeljujejo sistem ravnanja z
okoljem - ISO 14001, pri Ëemer
priËakujejo sodelovanje vseh zaposlenih.

Ljubljanski grad

Narodna galerija v Ljubljani
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Druæbi AET in IMP Klima skrbita za Ëisto in varno okolje
Skrbi za okolje namreË ne vidijo le v »velikih« projektih
zmanjπevanja rabe energije in materialov, opuπËanju uporabe
nevarnih kemikalij, zamenjavi le-teh z manj nevarnimi,
zmanjπevanju koliËin odpadkov. Bolj pomemben je prispevek
vsakega posameznika, Ëe ta pri vsakodnevnih opravilih pomisli,
kam odloæiti posamezno vrsto odpadka, Ëe dobro zapre pipo na
umivalniku, Ëe obvesti o puπËanju vode ali zraka, Ëe prepreËi
onesnaæenje tal z oljem in takoj poËisti vsak madeæ na tleh, Ëe
posreduje pobude in ideje o tem, kaj bi bilo na podroËju
ekologije πe mogoËe izboljπati.
IMP Klima, ki certifikat ISO 14001 æe
ima, nadaljuje s svojimi prizadevanji za
Ëisto in varno okolje. Med drugim je bila
godoviπka druæba glavna nosilka projekta “Izbira metod za preskuπanje naprav
za odvod dima in toplote iz podzemnih
garaæ”, ki ga je razpisala
Uprava Republike Slovenije za zaπËito
in reπevanje pri Ministrstvu za obrambo,
financiral pa ga je Poæarni sklad.
Naloga, ki je bila predstavljena na lanskoletnem simpoziju o poæarni varnosti
na OtoËcu, je nastajala v sodelovanju z
zunanjimi sodelavci druæbe. Izsledki
projekta imajo zelo pomembno vlogo pri
oblikovanju slovenske zakonodaje o
poæarnem varstvu, saj to podroËje danes
ni urejeno niti s predpisi niti standardom. IMP Klima kot vodilni proizvajalec
poæarne tehnike v Sloveniji si je postavila za cilj: zdruæiti strokovnjake z razliËnih podroËij in pripraviti podlago,

smernice za projektante, ki bodo naËrtovali poæarno varne stavbe in podlage za
izdelavo poæarnih elaboratov.

AET

AET

IMP Klima
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Nedeljka Rudonja

Trening kreativne
komunikacije in
uËinkovitega vodenja
v druæbi Iskra ERO
V druæbi Iskra ERO æe od oktobra lani poteka
program, ki so ga poimenovali ≈Trening
kreativne komunikacije in uËinkovitega vodenja«. Trening poteka v ta namen posebej urejenem in sodobno opremljenem UËnem centru
podjetja.
Namen programa za razvoj kadrov je
krepitev kulture timskega dela v podjetju, dela, ki temelji na samokontroli in
nenehnih izboljπavah na delovnem
mestu. Spodbuja osebnostni razvoj in
Ëustveno inteligenco zaposlenih.
Zaposlene opremlja z orodji za kreativno
komunikacijo in uËinkovito vodenje sebe
in sodelavcev, orodij temeljeËih na πtirih
psihodinamskih πolah, ki so se v gospodarstvu izkazale za najbolj pragmatiËne.
V prvi polovici poslovnega leta trening

zajema tiste zaposlene v podjetju, ki
vrπijo funkcijo vodje, ne glede na hierarhiËni nivo. Po poletnem kolektivnem
dopustu bo sledilo sistematiËno vlaganje
v razvoj vseh 360 zaposlenih. Evalvacija
s konkretnimi rezultati programa se meri
in izvaja sproti (npr. na podlagi dolæine
sestankov, v reπitve usmerjenih dialogov
brez osebnih napadov, na podlagi mirnega in odloËnega vodenja, uporabe jezika
odgovornosti ipd.).

V Iskri ERO prisegajo
na preventivo
V druæbi Iskra ERO so
zadnje mesece zelo aktivne
tako imenovane skupine
TPM (≈total preventive
maintenance«), ki skrbijo
predvsem za preventivno
vzdræevanje strojev v
proizvodnji. Vsi njihovi
Ëlani so poπteno zagrizli v
delo in kot eno veËjih zmag
dosegli ureditev prostorov
za sestanke, novost pa so
tudi sobotna ËiπËenja.
Izkazalo se je namreË, da
je mogoËe ob temeljitem
ËiπËenju ugotoviti veliko
pomanjkljivosti, ki
sËasoma vodijo do okvare
stroja oziroma njegove
slabπe obratovalne sposobnosti. Delavci so med
samim ËiπËenjem tako
lahko izvedli tudi nekaj
manjπih sprememb in izboljπav, nekatere
predloge za izboljπave pa uvrπËajo na
≈seznam odkritih napak«, ki ga bo kot
pomoË pri svojem delu uporabila ustrez-
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na sluæba vzdræevanja. TPM skupine
bodo tako pripomogle k bolj varnemu,
uËinkovitejπemu in laæjemu delu.

Ponosna, da se je sin
uvrstil na svetovno
prvenstvo
V enem od πtevilnih blokov, ki
stojijo ob Cesti na Markovec v
Kopru, æivi gospa Nedeljka
Rudonja. Vitrine in stene
njene dnevne sobe krasijo
fotografije otrok in vnukov. S
pogledom skozi okno doseæe
sinovo hiπo, ki raste na
nasprotnem griËu, ulice, ki se
spuπËajo proti morju, pa tudi
poslopje druæbe Tomos, v
kateri je - kot delavka na liniji motornih gredi - zaposlena
æe 23 let.
VroËe poletne dneve, ki so na Obali zelo
izraziti, preæivlja v bliænjih hrvaπkih
letoviπkih krajih, rada se poda na
koprsko trænico ali v nakupovalne centre.
Medtem ko pripoveduje, da svoj prosti
Ëas najraje preæivlja z vnukinjo, se
pohvali, da je pred dnevi - komaj 49letna - æe ËetrtiË postala ≈nona«. Letoπnji
dopust, pa tudi del lanskega, ki ga je
namenoma prihranila, bo Nedeljka
Rudonja preæivela v Juæni Koreji, kjer bo
spremljala tekme slovenske nogometne
reprezentance na svetovnem prvenstvu.
≈Nosila bom dres. »e se bodo ostali
pobarvali z zeleno barvo, se bom tudi
jaz,« prizna mama reprezentanta Mladena
Rudonje in doda: ≈Z Mladenom se bom
sreËala pred tekmo ali po njej. Njegova
sestra in æena bosta ostali doma, ker bi
teæko potovali z majhnimi otroki, zato
sem edina, ki lahko grem. Samo bolezen
bi mi lahko prepreËila odhod na prvenstvo. Ogledala si bom tekmi 2. in 3. kroga
v skupini B, doma pa sem æe povedala:
Ëe se uvrstijo naprej, bom ostala z njimi v
Koreji.« Nedeljko Rudonja smo obiskali
le dan pred odhodom. ≈Potujem sama,«
pripoveduje: ≈Iz Ljubljane v Zürich, nato
do Seula, od tam v Busan.« Naπ klepet
veËkrat prekinejo televizijski prispevki o
konfliktih med Katancem in ZahoviËem,
ki jih gospa Rudonja spremlja z obæalovanjem, a πe vedno upa na dobre izide
naslednjih tekem.

Nedeljka Rudonja sicer spremlja vse
tekme, na katerih igrajo slovenski
nogometaπi, najraje kar s tribune. Prvo
tekmo svetovnega prvenstva med
Slovenijo in ·panijo je spremljala doma
pred televizorjem. Sama, ker so njene
spodbude igralcem menda precej glasne.
Kot najlepπo tekmo v æivljenju opiπe lanskoletno v Romuniji, ko je njen sin
dosegel prvi reprezentanËni zadetek in
tako Slovenijo popeljal ≈naprej«. ≈Æe kot
otrok je rad tekel, se igral z æogo in kot
petleten fantiË okoli sebe æe zbiral
soigralce za nogometno ekipo.«
Dandanes, ko Mladen Rudonja igra za
angleπki klub Portsmouth, se z mamo ne
sreËujeta pogosto, veËkrat pa se sliπita po
telefonu, saj sta drug na drugega zelo
navezana. ≈Ko bo zakljuËil kariero igralca, æeli Mladen odpreti nogometno πolo
ali postati manager. Svoje znanje bi
najraje posredoval otrokom.« Sklepamo
lahko, da je ljubezen do njih zagotovo
dediπËina, ki mu jo je podarila prijazna
in gostoljubna mama.
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Nagradna igra
V prejπnji πtevilki Ëasopisa
Hidria smo k sodelovanju
povabili otroke zaposlenih v
naπih druæbah. Objavljamo
risbico 10-letnega Jerneja
Gaπperlina (Milje 24, Visoko),
ki je takole prikazal delovni
dan v kranjski Iskri ERO.

Jerneja bomo nagradili z nogometno æogo,
s katero se bo lahko igral æe v Ëasu svetovnega prvenstva v nogometu.
Vse ostale, ki æelite, da bi vaπo risbico
ali krajπi spis objavili v prihodnji πtevilki, pa ponovno vabimo k sodelovanju.
Bliæa se poletje, ki je teæko priËakovani
Ëas poËitnic. Zagotovo se bo v tem Ëasu
vam in vaπim druæinam zgodilo marsikaj
zanimivega. Na naslov: Hidria d.o.o.,
Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja
Idrija (s pripisom ≈za Ëasopis«), nam do
5. avgusta 2002 poπljite risbice ali spise
na temo ≈moja poletna dogodivπËina«.
Najzani-mivejπe si bomo lahko ogledali
in prebrali v naslednji πtevilki Ëasopisa
Hidria, mlade avtorje pa tudi nagradili.

V uredniπtvu Ëasopisa Hidria smo prejeli
precej vaπih dopisnic z odgovori na
vpraπanje: ≈Koliko druæb vkljuËuje korporacija Hidria?« Æal je bila veËina
odgovorov napaËnih, saj ste menili, da je
je v korporaciji le pet druæb. Pravilen
odgovor se je v Ëasu, ko smo zastavili
vpraπanje, glasil: V korporaciji Hidria je
24 druæb. »e boste polistali po tokratni
πteviliki Ëasopisa, pa boste ugotovili, da
se je njihovo πtevilo v zadnjih mesecih πe
poveËalo.

Med dopisnicami s pravilnimi odgovori
smo izærebali dopisnico, ki jo je poslala
Martina UrπiË (GrilËeva 28, Idrija).
Nagrajujemo jo z vini iz kleti Kendovega
dvorca v vrednosti 20.000 SIT. Nagrajenki
Ëestitamo, obenem pa jo vabimo, da darilo
osebno prevzame na dvorcu.
Vina iz Kendove kleti v vrednosti 20.000
SIT bomo podarili tudi enemu od bralcev,
ki nam bo do 5. avgusta 2002 poslal
priloæeni kupon z geslom nagradne
kriæanke.
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Sodelavci korporacije Hidria v druæabnem vzduπju
Skoraj tisoË sodelavcev vseh druæb korporacije Hidria in njihovih druæinskih Ëlanov, ki so se
udeleæili Zimskih πportnih iger Hidria 2002, se zagotovo πe dobro spominja sonËne sobote na
smuËiπËu SmuËarskega centra Cerkno. Ker so πportne igre odliËna priloænost za druæenje in medsebojno spoznavanje sodelavcev, za kar med letom pogosto zmanjka Ëasa, bo korporacija zaËela
pripravljati tudi poletna sreËanja. Letos bo poletno sreËanje na prizoriπËe v Spodnjo Idrijo privabilo predvsem sodelavke in sodelavce druæb iz GodoviËa, Idrije in Spodnje Idrije, pa tudi od
drugod, sËasoma pa naj bi tudi poletno sreËanje, podobno kot zimsko, preraslo v skupni dogodek
vseh sodelavcev korporacije. Podobno kot lani, ko je druæba Rotomatika slavila 30-letni jubilej,
se bomo tudi letos sreËali na prvo julijsko soboto, torej 6. julija. Pripravljamo bogat πportnozabavni program. Lepo vabljeni!

Kendov dvorec bo skupaj s Krajevno
skupnostjo Spodnja Idrija in TuristiËnim
druπtvom Fara tudi letos sodeloval pri
pripravi prireditev ob spodnjeidrijskem
krajevnem prazniku - velikem ©marnu.
Prireditve se bodo zvrstile med 15. in 18.
avgustom, osrednji dogodek na glavnem
trgu, kjer se bo po tradiciji tudi letos
zagotovo zbralo najveË ljudi, pa pripravljajo v soboto, 17. avgusta 2002

Nagradna kriæanka
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