Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov

RUDOLF STERMECKI
22. april 1876 (Brezovica na Bizeljskem) – 6. februar 1957 (Zagreb)
V tokratnem domoznanskem mozaiku predstavljamo trgovca in pionirja kataloške
prodaje Rudolfa Stermeckega, ki ima korenine na Bizeljskem.
Fotografije izredno domiselnega in inovativnega veletrgovca sta nam prijazno
posodila Muzej novejše zgodovine Celje in Osrednja knjižnica Celje.
Rudolf Stermecki se je rodil 22. aprila 1876 v Brezovici na Bizeljskem, očetu Francu in
mami Mariji, rojeni Blažinčič. Izhajal je iz kmečke družine.
Po končani osnovni šoli na Brezovici na Bizeljskem se je v veletrgovini Matheis v
Brežicah izučil trgovskega poklica. Kot trgovski pomočnik je delal v Brežicah, Kočevju
in Žužemberku.

Po odsluženem vojaškem roku pri 87. pešpolku se je najprej zaposlil v Ljubljani, leta
1905 pa se preselil v Celje. Več o 87. pehotnem polku najdete v publikaciji Celjski 87.
pehotni polk, ki je izšla ob stoletnici bojev za Škabrijel.

V Celju je leta 1905 odprl majhno modno trgovino. Z marljivostjo in sposobnostjo je
z leti odkupoval druge lokale, dokler ni leta 1937 postavil trgovski dom, znan kot
manufaktura, modna in galanterijska veletrgovina, tovarna konfekcije ter razpošiljalna
po vsej tedanji državi.
Zaposloval je okoli sto ljudi. Po pripovedovanju Melke Stermecki, njegove snahe, je
imel poseben način sprejemanja novih uslužbencev. Ti so prve tri mesece delali
zastonj. V tem času se je kandidat dobro seznanil s svojim delom, delodajalec pa je
dobro spoznal novo delovno silo.

Fotografija je iz Kamre.

Leta 1909 se je v Celju poročil z Anico Vabič. Ta je bila iz znane in premožne
hmeljarske družine. Rodili so se jima trije otroci. Prva se je leta 1910 rodila hčerka
Nada. Tri leta kasneje sta dobila hčerko Vero, leta 1915 pa še sina Ruda.

Fotografijo trgovca s hčerkama in sinom (1926) hrani Muzej novejše zgodovine Celje.

V monografiji Stebri slovenskega gospodarstva lahko preberemo, da je bil Stermecki
pionir kataloške prodaje. V obdobju 1911–1941 sta letno izšla dva prodajna kataloga.
Imel je izredno široko ponudbo blaga. Kupci so pri njem kupovali različne
konfekcijske izdelke, sešite v lastni delavnici (srajce, bele platnene ovratnike, moške in
ženske triko hlače, otroške predpasnike, gamaše, sibirske kape, japonske posteljne prte
idr.).
Kupci, ki so kupovali po katalogu, so s katalogom prejeli naročilnice s kuvertami.
Kupovali so lahko tudi čevlje, modne dodatke, dežnike, ženske torbice, denarnice in
drugo. Bil je tudi med prvimi, ki je v poletnih mesecih pred trgovino postavil stojnice
in zunaj razstavil blago.

Stermecki se udejstvoval tudi na društvenem področju: bil je član Sokola in drugih
društev. Dvakrat je bil predsednik Slovenskega trgovskega društva v Celju, od leta
1919 pa vse do druge svetovne vojne je bil predsednik celjskega trgovskega gremija.
Bil je svetnik Zbornice za trgovino, obrt in industrijo, več let član celjskega mestnega
sveta, leta 1935 pa je bil izvoljen tudi za podžupana ponovno združene občine Celje.
Ustanovil in nato več let vodil je Trgovsko-obrtno kreditno zadrugo v Celju, Javno
skladišče in prevozno družbo v Celju, bil je odbornik celjske podružnice Hranilnice
dravske banovine.

Fotografijo hrani Osrednja knjižnica Celje.

Drago Medved v knjigi Stebri slovenskega gospodarstva (2017) piše: »Rudolf

Stermecki, ki je imel le poklicno trgovsko šolo, je bil zelo bister in je imel velik smisel
za podjetništvo. Strokovno se je sam izpopolnjeval, predvsem z branjem tuje
literature. Doma, stanovali so v lepi in prostorni hiši, je imel veliko knjižnico, v kateri
je bilo precej nemških knjig s področja ekonomije.«

Fotografijo hrani Muzej novejše zgodovine Celje.

Druga svetovna vojna ga je zaznamovala. Leta 1941 je gestapo Rudolfa Stermeckega
izgnal v Paraćin v Srbijo in zaplenil njegovo trgovino. Leto kasneje mu je uspelo
pobegniti k hčerki v Slovenijo. Leta 1945 se je vrnil v Celje in najprej obnovil v
bombnem napadu poškodovano trgovsko hišo. A nova oblast je bila do trgovcev
nezaupljiva, celo neusmiljena. Leta 1946 so ga obsodili na deset let odvzema prostosti,
na izgubo državljanskih časti za dobo deset let po prestani kazni in na zaplembo
celotnega premoženja.

Fotografijo Rudolfa Stermeckega z družino (1941) hrani Muzej novejše zgodovine Celje.

Rudolf Stermecki je zgodovini slovenskega podjetništva zapustil imenitno dediščino.
Pokazal je, kako se s preudarnim in poštenim delom da veliko doseči. Oblikoval je
svoj odnos, etiko tako do dobaviteljev kot do strank. S kataloško prodajo je začel
pionirsko delo, ki danes živi v polnem zamahu.
6. februarja 1957 je umrl v Zagrebu, kjer je zadnja leta živel pri hčerki. Na slovenski
kulturni praznik so ga v Celju pokopali v družinski grobnici, kjer danes počivajo
Rudolf, žena Anica in sin Ruda.

Fotografija je iz Ilustriranega Slovenca (30. 3. 1930).

