
»Bili smo drzni in vedno 
iskali nekaj več«
Z znanjem in inovativnostjo nekdanji Iskraši – 
današnji Iskratelovci, prestavljajo mejnike v IKT 
panogi že več kot 70 let.

Danes veliko govorimo o inovativnosti, z njenim spodbuja-
njem pri zaposlenih se podjetja načrtno ukvarjajo. Vodje za 
inovacije so poklici prihodnosti. V hitro razvijajoči se panogi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij pa je bila ta kom-
petenca ključna za uspeh že v preteklosti. 
»Iskratelovci smo bili vedno drzni. Nikoli se nismo zadovoljili z 
obstoječim stanjem, ampak smo ves čas iskali nekaj novega,« 
kot eno izmed ključnih sestavin za uspeh in razlog za 72-let-
ni obstoj največjega slovenskega IKT podjetja izpostavi Dra-
go Žepič.

Nekdanji Iskratelovec, ki se je v tedanji Iskri zaposlil leta 1976, 
je še danes močno povezan s podjetjem, tudi kot soavtor 
muzejske zbirke, ki so jo v avli podjetja postavili ob prazno-
vanju 70-letnice. Ta predstavlja vsa štiri pomembna razvoj-
na obdobja podjetja – od Iskre, prek Iskre Elektromehanike 
do Iskre Telematike in današnjega Iskratela. Zbirka se stalno 
nadgrajuje in tako obiskovalcem podjetja omogoča zgodo-
vinski pregled razvoja Iskratela in telekomunikacijske pano-
ge v Sloveniji nasploh.
Iskratel je bil in je še danes po njegovih besedah razvojna hiša, 
»ki ji v Sloveniji ni primere in česar se, tudi država, premalo 
zaveda«. Združuje ogromno znanja in smelosti, že v zgodo-
vini so bili njihovi produkti inovacije. »Leta 1964 smo izde-
lali prvo elektronsko centralo. Na trgu takrat ni bilo ničesar 
podobnega,« pove Žepič, pri čemer ne zanika, da so bili nji-
hova prednost tudi zahodni strateški partnerji, ki so jim omo-
gočali razvoj in dobavo komponent z zahoda.
Poleg pomena podjetja za razvoj lokalnega okolja, kjer so »pra-
ktično v ‘polkmečkem’ okolju uspeli postaviti visokotehnološ-
ko podjetje«, je imelo podjetje velik vpliv tudi na razvoj sloven-
ske telekomunikacijske stroke. »Tu je bila kovačnica kadrov, že 
takrat smo izjemno tesno sodelovali s fakultetami«.
Sam je sprva delal v razvoju, nato v prodaji. »Nikoli nismo 
delali le tistega, kar je bilo treba, vedno smo gledali širše. Zna-
nja nismo skrivali, ampak smo si ga delili.« Svoje izkušnje tudi 
sam še vedno predaja mlajšim generacijam Iskratelovcev.
Znanje je pomembno, vendar ga je potrebno ves čas nadgra-
jevati, preizkušati stvari ter prepoznavati ljudi, ki ne le prid-
no delajo, »ampak ves čas iščejo več«. Spomni se, kako je po 
opravljeni tehnični šoli in univerzi v trenutku »tudi v praksi« 
ugotovil, kako deluje tranzistor. »Ko sem se opekel na njem 
in pustil na ohišju svoj prstni odtis, mi je bilo vse jasno,« skle-
ne z nasmehom.
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