
ORGLE SLOVENIJE – vprašanja in odgovori 

Na osnovi vprašanj na javnih predstavitvah pripravil Jurij Dobravec (2018-11-13). 

 

Ali so v knjigi tudi naše orgle? 

Skoraj zanesljivo so. Knjiga Orgle Slovenije obravnava 1094 orgel, to pomeni vse v Sloveniji. No, to ni 

čisto res. Izpuščena so namreč nekatera manjša glasbila v zasebnih prostorih, ki smo jih po pogovoru 

z lastniki izvzeli. Po naših podatkih je teh 6, verjetno pa jih je še kaj več.  

 

Kako so kraji v katalogu razporejeni? 

V uvodnih poglavjih o obliki in organizaciji knjige so pojasnjena mnoga tehnična vprašanja kataloga. 

Priporočamo v branje! Če na kratko vseeno povzamemo. Načeloma so kraji navedeni po abecedi 

sedanjih imen. Nekateri pogostejši sinonimi so navedeni, ob njih pa je kazalka na stran z opisom. V 

mestih z več cerkvami in drugimi objekti z orglami se ime lokacije začne z imenom mesta, za 

pomišljajem pa je ime mestne četrti, muzeja, župnije ipd. 

 

Ste res obiskali vse orgle v Sloveniji? 

Res. V zadnjih skoraj štirih letih terenskega dela smo se zahvaljujoč skrbnikom orgel, predvsem 

duhovnikom in pri evangeličanih tudi duhovnicam, smeli od blizu spoznati z vsemi orglami v državi. 

To je veliko delo, vendar pomembno, če hočemo ujeti sedanje stanje. Srečanja z ljudmi so odpirala 

mnoge dileme, s katerimi se srečujejo na terenu, tako glede orgel samih, kot tudi tradicije petja, 

organizacije, financiranja dediščine in podobno. Vsekakor neprecenljiva izkušnja. 

 

Čemu pri cerkvah navajate svetnike oz. patrocinije? 

Mnoge cerkve in kraji so znani po svetnikih. Ime zavetnika ali zavetnice je v pomoč uporabniku in v 

izogib nejasnostim npr. pri krajih z istim ali podobnim imenom. V nekaterih krajih je tudi več cerkva in 

smo jih med seboj na ta način ločili. 

 

Ali ne bi bilo bolje dispozicije registrov napisati v vrstice navpično? 

Vsekakor bi bil tak zapis bolj pregleden in je tudi bolj običajen. Vendar smo bili omejeni s fizičnim 

obsegom knjige in oblikovnimi omejitvami kataloga. Je pa dispozicija napisana tako, da nobeno ime 

registra ne preskoči vrstice. Tak način pomembno prispeva k preglednosti, vseeno pa se zavedamo, 

da ni idealno. 

 

 

 



Kako se bere QR koda? 

Na spletu je na voljo več aplikacij oziroma programov, ki si jih brezplačno prenesete in namestite na 

svoje mobilne naprave, telefone ali tablice. Ko boste QR kodo s pomočjo teh programov fotografirali, 

se vam bo pokazal naslov spletne povezave, kamor dostopate preko vključenega podatkovnega 

prenosa. 

 

Kako pridem do spletne strani z zemljevidom in dodatnimi podatki, če nimam QR bralnika? 

Spletna povezava, ki se sicer skriva v QR kodi je navedena tudi v črkovni obliki, in sicer desno spodaj, 

povsem na koncu posameznega opisa. 

 

Imajo res vsake orgle še svojo spletno stran? 

Drži; na naslovu www.orgle.si je (med drugim) 1094 spletnih podstrani, za vsake orgle po ena. V prvi 

fazi imajo vsake orgle svoj zemljevid z natančno lokacijo, ki vas ob dotiku vodi na Google zemljevid. 

Od tam si lahko izdelate pot do kraja z orglami, odprete ulični pogled, pogledate okolico, druge 

zanimivosti in podobno. Celo promet in vreme. Načrtujemo, da bodo na teh straneh na voljo dodatne 

informacije o posameznih orglah, o zgodovini, spremembah, morda zvočni in video posnetki ter 

dodatne fotografije detajlov. Ideje so, podatki tudi; za izvedbo bo potrebna dodatna finančna 

podpora s strani zainteresiranih. 

 

Prihodnje leto bomo dobili nove orgle. Jih je možno vključiti v knjigo? 

V vezano knjigo jih seveda ni mogoče neposredno vključiti. Pripravljena pa je posebna spletna stran 

www.orgle.si/2018, ki je namenjena dodatkom. Za vsake orgle, ki bodo po letu 2018 nove ali v veliki 

meri spremenjene, bomo pripravili dodatek v enaki obliki in strukturi kot so predstavljene ostale 

orgle. Datoteka v pdf formatu bo brezplačno na voljo. Lahko si jo boste natisnili in vložili v knjigo, npr. 

na strani 657. Spletni naslov www.orgle.si/2018 je namenjen tudi navedbi napak in popravkov. 

 

Knjiga veliko stane ... 

Vaša trditev je vprašljiva. Cena je namreč relativna. Knjiga je zelo obsežna, cena pa najnižja možna 

glede na realne stroške priprave, manipulacije in dajatve. V času priprave knjige smo natančno 

pregledali slovenski knjižni trg in tako obsežne knjige po tako nizki ceni nismo našli. Naj še navedemo, 

da so se v korist slovenskim orglam in čim bolj dostopni ceni avtorji odpovedali honorarjem. Tudi 

društvo je sistematično urejene podatke iz baze ARSORS prispevalo brez nadomestila.  

Ena od osnovnih idej knjige je sicer bila, da mora biti primerna kot darilo, npr. cerkvenim organistom, 

pevcem in pevkam, zborovodkinjam, skrbnikom in ključarjem po cerkvah z orglami, učencem v 

glasbenih šolah, koncertantom in ljubiteljem umetnosti. 

 

 



Ali gre del prihodkov od knjige programu Ars organi Sloveniae? 

V osnovi in neposredno ne. Cena knjige pokriva zgolj stroške same sebe, zato je za tako obsežno 

knjigo lahko relativno nizka.  

Če pa spremljate in uporabljate portal Ars organi Sloveniae (www.arsors.org, koledar dogodkov, 

brezplačna strokovna revija Ecce organvm!, podatkovna zbirka itd.), se lahko oddolžite z donacijo na 

bančni račun Društva Jarina Bohinj, 4267 Srednja vas v Bohinju 79: SI56 6100 0000 6782 490 z 

navedbo 'Donacija za Ars organi Sloveniae' in kodo CHAR. Društvo deluje v javnem interesu na 

področju kulture in mu lahko namenite tudi prosti delež dohodnine (davčna številka 16647262). Te 

donacije niso povezane s knjigo. Za podrobnosti se lahko obrnete na Finančno upravo RS ali na 

info@jarina.org. 

 

Kdo lahko prejme brezplačni izvod knjige? 

Če se knjiga financira iz javnih sredstev se spodobi, da knjigo prejmejo inštitucije, ki delujejo v 

javnosti na sorodnih področjih.  

Vendar javne ustanove s področja kulture in verske organizacije za naše prošnje za finančno podporo 

in za kandidature na programska sredstva niso imele posluha, zato smo knjigo ORGLE SLOVENIJE 

financirali društveno in zasebno. Brezplačno izročen izvod mora zato biti izjemno dobro utemeljen, 

saj gre v bistvu na račun drugih kupcev. Kazalci obiska naših spletnih strani in dejanske prodaje 

presenetljivo kažejo, da recenzije ali objave v drugih medijih kljub njihovi visoki branosti praktično 

nimajo nobenega vpliva na prodajo. 

 

Ste se sodelujočim ustanovam, na primer župnijam, na kakšen način oddolžili? 

Na to mnogi pozabijo! Vendar mi nismo. Oddolžili smo se več načinov. Ob obisku na terenu je vsak 

sodelujoči gostitelj ali gostiteljica dobila manjše darilo, knjižico Ars organi Sloveniae. Poleg tega so 

vse župnije in evangeličanske cerkvene občine imele možnost res izjemno ugodne in ekskluzivne 

nabave knjige po prednaročniški ceni, o čemer smo jih pisno posamič obvestili. Nekaterim 

mežnaricam in ključarjem smo se – posebej v zgodnjih jutranjih urah – oddolžili tudi z vrečko pražene 

kave. To je bilo posebno veselje. Človeški in pošten pristop je del komunikacijske strategije, ki smo jo 

načrtovali in izvajali med projektom. 

 

Zakaj knjige ni mogoče kupiti v knjigarnah? 

Zaradi spleta okoliščin, v katerih se prepletajo poslovni modeli knjigarn, Zakon o enotni ceni knjige ter 

davčna zakonodaja v Sloveniji, je prodaja v knjigarnah za male založnike občutno predraga. Primer: 

najbolj ugodna ponudba neke knjigarne v Sloveniji bi od končne cene 83€ zase pavšalno odštela 

44,5% delež in še obveznost dostave na njihovo zbirno lokacijo. Najvišja trgovska marža z davkom na 

dodano vrednost je v neki drugi ponudbi dosegla kar 59,5 odstotni delež končne cene knjige, brez 

stroška dostave, ki bi bil spet v breme nas kot založnika. 

Zainteresiranim knjigarnam smo se že opravičili, ker v primerih prodaje s tako visokimi maržami kot 

založniki pademo globoko pod proizvodno ceno knjige. Razumemo, da ima knjigarna s prodajo knjig 



drugih založb določene stroške. Vendar v našem primeru tega bremena enostavno ni mogoče 

prevzeti. Končno, naša trgovina je prav takšna kot vse druge in deluje po enakih zakonih kot 

katerakoli druga knjigarna. 

 

Zakaj knjige ni mogoče kupiti v knjigarnah? 

Trgovina se danes seli na splet in na elektronske medije. Knjige res ne morete vzeti neposredno v 

roke, lahko pa vzorčne strani prelistate digitalno. Fizično pa jo zaenkrat prelistate na javnih 

prestavitvah, ki jih ni malo in so organizirane po vseh državi. Lahko jo organizirate tudi vi v vašem 

kraju. 

 

Zakaj knjige ni mogoče kupiti v knjigarnah? 

Danes so prave knjigarne postale redke. Nekatere iščejo v smeri stikov z ljudmi, morda jih preuredijo 

v bralnice in poslušalnice. Žal se mnoge spreminjajo v trgovine z bižuterijo, kičem. Problem knjigarn je 

tudi, da o knjigah, ki jih prodajajo, malo vedo. Ali nič. Naša 'spletna' in 'telefonska' knjigarna je 

drugačna. Pri nas o naših knjižnih in digitalnih izdelkih vemo vse, zato se lahko tudi s kupci 

pogovarjamo o vsem.  

Morda se je po naključju zgodilo, da knjiga ORGLE SLOVENIJE ne bo le komunikacijsko orodje za stik s 

skrbniki orgel, ampak tudi razlog za komunikacijo s svojimi bralci in občudovalci orgel. Telefonska 

komunikacija danes ni redka in prav lahko jo izkoristimo za pogovor o vsebini našega skupnega 

veselja, orgel. Pokličite! Pišite nam! 

 

Kako lahko knjigo naročim in kako je s plačilom? 

Knjigo je mogoče naročiti na dva načina. Prvi je s pomočjo elektronske pošte, po kateri lahko naročite 

poljubno število izvodov. Če pišete na e-naslov info@orgle.si, vam bomo poslali predračun, takoj po 

prejetju plačila pa knjige z računom. Posamezne izvode pošiljamo po Pošti Slovenije, za kar ceni 

dodamo 2,99€ poštnine; za več izvodov je cena pošiljanja malenkost višja. Če bi bilo karkoli narobe z 

dostavo, smo vedno na voljo za pomoč. 

Drug način je naročilo po telefonu, ki je morda nekoliko bolj osebno. Če pokličete na telefonsko 

številko, ki je navedena na spletni strani www.orgle.si, se bomo dogovorili glede plačila in dostave ali 

prevzema. Večje količine po Sloveniji namreč naročnikom dostavljamo sami in prav lahko se zgodi, da 

bomo tudi vaš izvod lahko v doglednem času spotoma dostavili na željeni naslov brez dodatnih 

stroškov. V tem primeru običajno poslujemo z gotovinskim računom, količina pa je v skladu z 

zakonodajo omejena na vrednost, ki je nižja od 420€. 

 

Je število naročenih izvodov omejeno? 

Ni omejeno. Moramo pa opozoriti, da zaradi Zakona o enotni cene knjige ne moremo nuditi 

nobenega popusta na količino. 

 



Kolegica je za knjigo plačala 75€. Kako je to mogoče, če ni nobenih popustov? 

Dejansko Zakon o enotni ceni knjige založniku izjemoma dovoljuje dati popust, ki pa je strogo vezan 

na javno predstavitev knjige, ter takojšnji prevzem in takojšnje plačilo ob tem dogodku. Ne nekaterih 

dogodkih smo se za tak popust odločili, na drugih ne, običajno pa je vezan tudi na članstvo v kakšni 

od sorodnih stanovskih organizacij, ki predstavitev soorganizira, npr. Slovensko orgelsko društvo, 

Slovensko Cecilijino društvo, župnija, muzej ipd. Čas in kraj javnih predstavitev je objavljen na spletni 

strani www.orgle.si. 

 

Kako je s prodajo in pošiljanjem v tujino? 

Podobno kot po Sloveniji. Le stroški pošiljanja so nekoliko višji in jih kupec plača skupaj s knjigo po 

predračunu, pošiljke pa so sledljive. Distribucija sicer že poteka po vsem svetu. Posamezni izvodi so 

že v ZDA, na Japonskem, v Argentini, in seveda po evropskih državah. 

 

 

 

Vprašanja lahko zastavite na info@orgle.si. 

 


