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Koordinatzaileei elkarrizketa:  

 

1. Datu orokor batzuk: enpresa zein den, noiztik dago martxan Euskara Plana, 

noiztik zara koordinatzaile, … 

Orga Jasotzaileak 1984an sortu zen, OINAKAR, Koop. E. izenarekin, eta 1987an ULMA TALDEAN sartu 
zen. 
1989an Biltegi Automatikoen jarduenari ekin zitzaion eta hiru urte beranduago bi jarduerek Ulma 
Manutencion, Koop. E. osatu zuten. 
1998an ordea, Ulma Manutencion, Koop. E. bi negozio desberdinetan banatu zen: Orga Jasotzaileak eta 
Handling Systems. 

 
Ulmako Orga Jasotzaileen negozioak, prestigio handiko enpresen sostengu teknologikoa du: Mitsubishi, 
Nichiyu, Hubtex eta Dambachena hain zuzen ere. Lankidetza honi esker produktu gama zabala 
eskaintzen du: Termikoak, Elektrikoak, Erretraktilak, Pilatzaileak eta Transpaletak. Honela, bere sare 
komertzial propioarekin, banatzaileekin eta saldu ondorengo zerbitzuaren bitartez, salmenta, alokairu, 
mantentze lan, konponketa eta ordezko piezen salmentari erantzuna ematen zaio. 

 
Ulma Taldeko koordinatzaile orokorra eta negozio bakoitzeko koordinatzaile bana izendatzearekin hasi 
zen 2003. urtean Euskara Plana, Emun, Koop.E. laguntzarekin. 
Negozioaren disenua egin eta 2004an jarri zen martxan Ulmako Orga Jasotzaileen Euskara Plana, 
Oñatiko bulego eta taillerraz gain, Usurbilen, Zamudion eta Gasteizen ditigun hiru delegazioetan ere 
bai. 

 
Planaren hasieratik nago koordinatzaile bezela baina, onartu berri dugun “Ulma Orga Jasotzaileen 
Euskara Batzordearen funtzionamendua, osaera eta kideak berritzea” dokumentuaren arabera, urtea 
bukatu baino lehen pasatuko diot lekukoa nire ordezkoari. 

2. Euskararen nolako erabilera irudikatzen duzu zure lantegian 10 urte barru? 

Euskara Batzordean onartu berri dugun “Ulmako Orga Jasotzaileen MISIOAk” hau dio: “Oñatiko 
lantegian eta Euskal Herriko delegazioetan euskararen barne eta kanpo erabilera sistematikoki 
garatzea. Era berean, bezero, hornitzaile eta langileei euskararen aukera bermatzea”. 

 
Egiten ditugun neurketen emaitzak, azken urtetan euskararen erabilerak gora egin duela esaten duten 
arren, eta arlo guztietan gainera (barruko, kanpoko, ahozko eta idatzizko harremanetan), datu hau 
handitzea jartzen dugu urtero helburutariko bat bezala Misioarekin bat etortzeko. 

3. Planak dituen kanpo babesak (dirulaguntzak, agiriak...)  nahikoak iruditzen al 

zaizkizu? Zer behar da? 

Honelako proiektu baten sartzen zarenean enpresari eta bere langile, bezero eta hornitzaileei ekarri 
diezaiekeen onuragatik sartzen zara eta gero hasten zara kanpoko babesak lortzeko lanean. Emun 
bezalako esperientzi handiko kolaboratzaile bat derrigorrezkoa da hau aurrera eramateko. 
Dirulaguntzak ondo datoz baina ez dira inoiz nahikoak iruditzen eta faltan botatzen da dirulaguntzak 
banatzeko irizpideak zeintzuk diren jakitea. 

4. Eta barruko babesak? Zer falta da? 

Kanpoko babesak garrantzitsuak baldin badira, barruko babesak ezinbestekoak dira. Organoen 
konplizidadea bermatu behar da, eta gure kasuan, Kontseilu Errektoreak eta Zuzendari Batzordeak inoiz 
ez digutela oztoporik jarri aitortu behar da.  



 
 

 
 

 
5. Zergatik koordinatzaile? Zerk bultzatu zintuen Euskara Planeko lanetan 

konprometitzera? 

Euskara Batzordean erabaki genuen koordinatzailea Euskara Batzordeko kide eta zuzendaritzarekiko 
harremanetan bitartekari izan behar zela (plangintzaren berri eman, erabakiak bideratu, ..) 
Garai hartan kooperatibako lehendakaria nintzenez denen artean erabaki genuen neu izatea 
koordinatzailea. 

6. Zer nolako profila izan beharko luke koordinatzaileak bere lana egoki betetzeko? 

Profila esaten dugunean, formazioaz ari gara, pertsonaren dohainez ari gara, 

trebetasunez eta gaitasunez ari gara. 

Kontzientziatuta egon behar da lan munduan lan asko dagoela egiteko euskararen presentzia 
handitzeko, eta merezi duela denbora apur bat eskaintzea hori lortu ahal izateko. Eta lehen esan bezala 
“autoritate” puntu bat, zuzendaritza organoen aurrean plangintzaren berri eman eta horiek hartu 
beharreko erabakietan aholkuak eman eta erabakiak bideratzeko. 

7. Zer eman dizu koordinatzaile izateak? Zer ekarpen egin dizu postuak? Eta 

zerbait kendu al dizu? 

Koordinatzaile izateak baino gehiago, lanean euskarak irabazten doan tokia ikusteak esango nuke 
betetzen nauela. Planarekin hasi aurretik euskararen presentzia testimoniala zen eta gaur egun 
langileak barneratuta dute lanean ere bere tokia izan dezakeela. 

8. Zer zailtasun dituzu zure koordinatzaile lana aurrera eramateko? Zer falta zaizu? 

Ez da erraza, enpresan hainbeste proiektu garrantzitsutan sartuta gaudenean, Euskara Planari 
antzerako garrantzia eman behar zaiola transmititzea.  

9. Koordinatzaile kargua hartu zenuenean, espero al zenuen egin beharreko lana 

horrela izango zela? Zerk harritu zaitu gehien? 

Egia esateko ez nekien nondik nora jo beharko genuen proiektua aurrera atera ahal izateko, baina 
Planaren antolakuntza eta garapenerako Emuneko teknikariak eskaintzen digun laguntzari esker bagoaz 
urratsak ematen. 
 

10. Beste zerbait esan nahiko bazenu …………………………  

 

 
 


