Bistvo prihodnosti je
v povezanosti ljudi.

Iskraemeco praznuje 75 let!

Hvala še za naslednjih 75!
V letošnjem letu praznujemo
75 let delovanja našega podjetja!
Skupaj odlično delujemo tudi v spremenljivih razmerah.
Ustvarjamo velike zgodbe in dosegamo pomembne dosežke.
Pod okriljem vsega, kar smo že naredili, ob dolgoletnih izkušnjah in bogatem znanju,
si drznemo sanjati o naslednjih 75 velikih izzivih.
Zberimo in izberimo jih skupaj!
Naj bodo ideje in pogledi, ki presegajo meje našega dela, temelj za novo uspešno
dobo podjetja. Naj povezljivost, ki jo običajno razumemo kot del naprednih
tehnologij, postane lastnost naših ekip in naše skupnosti. Med seboj povezani ljudje
smo drug drugemu navdih za ustvarjanje prihodnosti.

Bistvo prihodnosti je v povezanosti ljudi.
Želimo si, da bi tudi v prihodnje skupaj doživeli veliko trenutkov ponosa.
Povežimo se v iskanju vizij, ki segajo dlje kot do meja našega dela.
Hvala, ker skupaj gledamo daleč naprej!

Skupaj si drznemo sanjati o naslednjih 75 letih delovanja.
Nekoč Strojne tovarne Kranj, nato Iskra – in danes Iskraemeco, mednarodno
ugleden ponudnik pametnih merilnih rešitev, ki se s spoštovanjem do preteklosti
ozira v nove izzive prihodnosti. Ob jubileju bomo poleg ključnih dosežkov preteklih
desetletij pozornost namenjali predvsem velikim vizijam za čas, ki je pred nami.
Med zaposlenimi posamezniki in ekipami, med z nami povezanimi strokovnjaki in
partnerji z vsega sveta nameravamo izbrati vsaj 75 drznih pogledov na prihodnost.
Na različnih komunikacijskih omrežjih jih bomo zbirali in izbirali s ključnikom #next75.
Podjetje, ki je usmerjeno v pametne in trajnostne rešitve, ki spreminjajo svet, z
obvladovanjem najnovejših tehnologij in naprednih konceptov zna poiskati
načine, da velike vizije tudi uresniči.
V času, ko je temelj vseh tehnoloških rešitev povezljivost, želimo povečevati to,
čemur je namenjena – povezanosti med ljudmi.

Pod okriljem vsega, kar smo že naredili, ob dolgoletnih izkušnjah in bogatem
znanju si drznemo sanjati o naslednjih 75 velikih izzivih. Bistvo prihodnosti je v
povezanosti ljudi!
Naj bodo ideje in pogledi, ki presegajo meje našega dela, temelj za novo uspešno
obdobje podjetja. Naj povezljivost, ki jo običajno razumemo kot del naprednih
tehnologij, postane lastnost naših ekip in naše skupnosti. Med seboj povezani
ljudje smo drug drugemu navdih za ustvarjanje prihodnosti.

Ob jubileju, ki ga praznujemo v povsem nepredvidljivih časih, bomo pod krovnim
sporočilom, da smo ljudje bistvo povezljivosti (Connectivity is all about people) na
različne načine spodbujali in omogočali kar se da veliko stikov med posamezniki
v podjetju, stikov z ljudmi, ki so to podjetje ustvarjali, z okoljem, z globalnimi
strokovnimi in s poslovnimi krogi.
Želimo si, da bi tudi v prihodnje skupaj z zaposlenimi, s partnerji, strankami, z
lokalno skupnostjo in vsemi ostalimi deležniki doživeli veliko trenutkov ponosa.
Povežimo se v iskanju vizij, ki segajo dlje kot do meja našega dela.
Hvala, ker skupaj gledamo daleč naprej!

Posebno leto za Iskraemeco!
Ponosni smo, da praznujemo petinsedemdesetletnico poslovnega delovanja
podjetja. Trdno verjamemo, da nas bo prihodnost nagradila še z mnogimi
vznemirljivimi in navdihujočimi trenutki. Z navdušenjem gledamo naprej, proti
izzivom in priložnostim, ki nas čakajo.
Novi izzivi, naraščajoče zahteve trga, inovativne trajnostne rešitve so ključni del
vseh tehnoloških rešitev. V Iskraemecu gledamo dlje, z močno željo nadgraditi
tisto, za kar so zasnovane te rešitve – povezanost med tehnologijo in ljudmi!
Veseli smo, da smo kljub zahtevnim razmeram, v katerih se je znašel svet, lahko
otvorili nove poslovne prostore. Leto 2020 je za Iskraemeco posebno leto. Poleg
dogodkov ob petinsedemdesetih letih poslovanja smo uspešno končali prenovo
upravne stavbe in proizvodnih prostorov, ki so že pripravljeni na nove izzive.
Ob slovesnem odprtju smo z veseljem pozdravili Ing. Ahmeda Elsewedyja,
lastnika Iskraemeca, in njegovo ekipo direktorjev. Častni gost je bil tudi župan
Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec. Skupaj s članoma uprave Iskraemeca,
Luisom Goncalvesom in Bahaajem Abdullahom, so prerezali slavnostni trak in si
ogledali nove proizvodne prostore.

Radi bi se zahvalili vsem zaposlenim, partnerjem, kupcem in drugim deležnikom,
ki nas podpirajo in z nami sanjajo o prihodnjih petinsedemdesetih izzivih.

Lastnik Iskraemeca Ing. Ahmed Elsewedy je ob
slovesnem odprtju novih prostorov povedal:
»V čast mi je, da smo v Sloveniji kot del Iskraemeca
prisotni že od leta 2007. Vsi skupaj smo ekipa, ena
družina. Ko pridem v Slovenijo, se počutim kot
doma. Srečen in zadovoljen sem, ko spremljam
naš razvoj na globalni ravni. Trdno verjamem v
prihodnost, verjamem, da lahko skupaj dosežemo
neverjetne stvari. Verjamem v pomen vlaganj in
prepričan sem, da so naložbe v ljudi pomembnejše
od naložb v stroje in opremo. Zaposleni so
najpomembnejša vrednota našega podjetja in celotne skupine Elsewedy.
Iskraemeco je glavna gonilna sila družbe Elsewedy Electric. Tudi v naslednjih letih
bomo vlagali v razvoj Iskraemeca in tudi drugih podjetij v skupini Elsewedy. V času
koronavirusne krize lahko vidimo, kako se spreminja življenje, in spremenila se bo
tudi prihodnost. Trdno verjamem, da je Iskraemeco lahko eden glavnih strebrov
sprememb v prihodnosti. Počaščen sem, da sem tukaj in zahvaljujem se vam, da
ste mi to omogočili.«
Nagovoru se je pridružil tudi Luis Goncalves, glavni
izvršni direktor Iskraemeca:
»Vesel sem, da sem danes tukaj, vesel, da so na
tem lepem kraju z nami tudi pomembni člani naše
ekipe, da lahko skupaj proslavimo ta posebni
trenutek. Žal mi je, da se nam nekateri niso mogli
pridružiti, čeprav danes slavimo pomemben
mejnik v zgodovini Iskraemeca. Petinsedemdeset
let je častitljiva doba in ponosno lahko rečem, da si
Iskraemeco to obletnico zasluži in da je ta trenutek

tudi obljuba za prihodnost. Če se vrnem na besede Ing. Ahmeda Elsewedyja, ima
Iskraemeco veliko priložnost, da ustvarja prihodnost. Naslednjih petinsedemdeset
let bo za podjetje in svet pomembno in prelomno obdobje. Dodam naj še, da bo
v skupini Elsewedy in na energetskih trgih digitalna preobrazba prinesla velike
izzive za kupce in za podjetje, in tu Iskraemeco lahko prevzame pomembno vlogo.
Sprejmimo izziv, izkoristimo priložnost in zgradimo trajnostno in trdno prihodnost
za svoje zaposlene in deležnike, delničarje, za skupnost. To je tisto, kar želimo
sporočiti, in prepričan sem, da je naša usmeritev pomembna tudi za Kranj in
lokalno skupnost. Veliko smo vložili v prostore in opremo in z veseljem povem, da
je naš proizvodni obrat danes najmočnejši in najverjetneje tudi najboljši v Evropi.
Zgradimo si trdno prihodnost. Prepričan sem, da z vašo zavzetostjo, s trudom
in predanostjo lahko uspešno premagamo izziv digitalne preobrazbe. Hvala in
iskrene čestitke vsem skupaj.”
Bahaa Abdullah, izvršni direktor za finance
Iskraemeca, je zaključil z besedami:
»Ponosen sem, da sem danes tukaj in da lahko
med nami ter ob odprtju prenovljenih prostorov
pozdravim Ing. Ahmeda Elsewedyja in predstavnike
vodstva skupine Elsewedy. Kot je inženir Ahmed že
omenil, je to šele začetek. Kot vedno poudarjamo,
je naša meja nebo. Pred nami so velike stvari, od
avtomatizacije do širitve poslovanja v horizontalni
in vertikalni smeri. Rad bi se zahvalil vsem skupaj.
To je vaša zmaga, dosegli smo jo skupaj. Ta aplavz
je za vas, naše zaposlene. Hvala vam.«

Investicija v energetsko obnovo upravne stavbe in prenovo
proizvodnih prostorov.
Celovita energetska prenova
V letu praznovanja 75 letnice smo pričeli tudi z obnovo upravne stavbe in
delovnih prostorov, ki bodo energetsko učinkoviti in kos izzivom v prihodnosti.

Ključno vlogo v tranziciji k trajnostnemu in varnemu energetskemu sistemu ima
tudi obnova in energetska sanacija podjetja. Celovita energetska prenova
zgradbe obsega prenovo celotne zunanjosti stavbe, strojnih in elektro energetskih
sistemov v objektu, s katerimi bomo izboljšali energetsko učinkovitost. Na področju
trajnostnega razvoja je podjetje zavezano h konstantnim izboljšavam, zato smo
stopili še korak dlje in se uspešno certificirali za sistem upravljanja z energijo, po
standardu ISO 50001.
Pri načrtovanju pisarniškega dela objekta smo želeli združiti vse oddelke pod
eno streho in s tem zagotoviti hitrejši prenos informacij, močnejše sodelovanje
in večjo povezljivost med oddelki. Prostori so urejeni v kombinaciji odprtega in
zaprtega tipa pisarn, vključno s spremljevalnimi prostori, ki bodo nudili dobro
počutje zaposlenih za učinkovito delo.
V sklopu prenove smo pridobili tudi »Izkustveno središče za stranke«, ki je namenjen
raznovrstnim dogodkom, kot so sprejem gostov, poslovnih partnerjev, izvajanju
konferenc, poslovnih in družabnih srečanj, izobraževanju in usposabljanju.
Z obnovo bomo zagotovili povečanje kvalitete opravljanja delovnih obveznosti
in udobja v prostorih ter zmanjšanje rabe primarne energije (rabe energentov),
stroškov za oskrbo z energijo, okoljske obremenitve, finančnega in tehničnega
tveganja.

Iskraemeco z največjo proizvodnjo pametnih števcev
v Evropi
Investicija v prenovo in modernizacijo proizvodnje v Iskraemecu Kranj, pomeni
zagotovilo konkurenčnosti in obstanka v srcu Evrope. Iskraemeco je med redkimi
proizvodnimi podjetji v Evropi, ki celoten izdelek proizvede na enem mestu.
Bližina med proizvajalcem in kupcem se je prav v letošnjem letu izkazala kot
velika prednost. Vse bolj poudarja pomen porekla in samozadostnosti tudi
Evropska unija, kar je dodaten argument za dolgoročno investicijo v krepitev
proizvodnje v Kranju.

Sama gradbena prenova in infrastrukturna predelava prostorov je omogočila
združitev vseh proizvodnih kapacitet na enem mestu. Izvedena je bila s ciljem
zagotavljanja boljših pogojev dela za zaposlene, popolni ESD zaščiti in prenovi
vseh instalacij.
Konkurenčnost lahko dosežemo le z vitkimi in avtomatiziranimi procesi, ter visokim
nivojem kakovosti. LEAN proizvodnja v Iskraemeco ni samo moderna fraza, ampak
smo se prenove samega proizvodnega procesa lotili celostno. Proizvodnjo smo
iz štirih ločenih lokacij, združili na eno mesto in s tem bistveno zmanjšali interni
transport. To je pomemben prispevek tudi k okoljski vzdržnosti in trajnostnemu
razvoju. S prehodom iz saržnega »batch« tipa proizvodnje v tip zveznega
pretoka skozi proizvodnjo »one piece flow«, smo bistveno zmanjšali zaloge in
zmanjšali stroške proizvodnih procesov. Prav tako bomo z omejenimi zalogami
omejili prekomerni proizvodnjo in bistveno skrajšali čas zadrževanja materialov
v proizvodnji.
Nadaljnji koraki so usmerjeni predvsem v digitalizacijo proizvodnje, kar bomo
dosegli s postavitvijo digitalnega dvojčka proizvodnega procesa in prenovo
sistema terminiranja na eni strani, ter avtomatizacijo posameznih sklopov že
sedaj moderne strojne opreme na drugi.
Letošnji projekt, v katerega je podjetje investiralo, je bil namenjen prenovi
proizvodnih prostorov ter krepitvi in povezavi proizvodnih procesov. Iskraemeco
z investicijami v lastno proizvodnjo pa dokazuje, da ostaja in bo tudi v prihodnje,
pomemben gospodarski člen v verigi ekonomskega in trajnostnega razvoja
tako lokalno, kot globalno.
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Na zemljišču ob reki Savi je novoimenovano
podjetje Iskra začelo proizvajali števce
električne energije. Trg je takoj prepoznal
kakovost Iskrinih števcev in povpraševanje je
skokovito naraslo. Leta 1954 je Iskra zgradila
lastno proizvodno linijo.

Devetdeseta leta 20. stoletja so zaznamovale
inovacije na globalni ravni. V tem obdobju
je Iskraemeco na trg lansiral revolucionarne
števce z vgrajenimi monolitnimi vezji in Hallovimi
senzorji. Razvili smo tudi SEP, prvi sistem za
merjenje in obračun električne energije za
gospodinjstva.

Leta 2015 je Iskraemeco začel v svojih izdelkih
uveljavljati načelo pravičnih števcev, s čimer
podjetje svojim kupcem zagotavlja vrhunske
rešitve in prispeva k reševanju globalnih
izzivov trajnostnega razvoja. Zaradi visokega
strokovnega znanja na področju digitalizacije
je Iskraemeco najzanesljivejši ponudnik
tovrstnih storitev na svetu.

1960–1990

2005–2015

Dragocene izkušnje

Krepitev položaja na trgu

V 60-tih letih 20. stoletja se je podjetje
osredotočilo na širitev proizvodnih zmogljivosti
in vstop na nove trge. Naslednje desetletje je
zaznamoval prvi industrijski števec za merjenje
porabe električne energije, ki ga je podjetje
dalo na trg leta 1975.

Po desetletjih trdega dela je Iskraemeco leta
2007 postal ponosni član skupine Elsewedy
Electric. Leta 2014 je podjetje predstavilo
četrto generacijo svojega modularnega in za
prihodnost primernega pametnega števca
AM550.

Takoj naslednje leto je bil v Kranju že razvit in proizveden prvi enofazni indukcijski
števec E1. Izdelali so ga z orodji in napravami, ki so z manjšimi dopolnitvami
omogočale serijsko proizvodnjo. Leta 1948 je že stekla redna proizvodnja. Potrebe
po števcih so bile velike in jih kljub serijski proizvodnji po letu 1953 ni bilo več
mogoče zadovoljiti. Rešitev so našli v tekočem traku, katerega so v kranjski Iskri
zagnali leta 1954. Tekoči trak je bil prvi in skoraj deset let edini v nekdanji državi.
V tistem času je predstavljal novost, ki so si jo ogledovale številne delegacije.
Uporabljali so ga približno 40 let in je omogočil 400 proizvedenih števcev na dan.
Sredi leta 1958 je bilo izdelanih že milijon števcev. Kot plod lastnega razvoja se je
v tem letu začela tudi proizvodnja trifaznih števcev.
1960–1990 • Dragocene izkušnje
Iskra Elektromehanika Kranj je bila v tistem času ena največjih delovnih organizacij
v tedanji Jugoslaviji. Raznovrstni proizvodni programi so se tako hitro širili, da jih
je bilo težko obvladovati v okviru ene same delovne organizacije, zato so se iz
ene organizacije izoblikovale kar tri: DO ISKRA TELEMATIKA, DO ISKRA ERO in DO
ISKRA KIBERNETIKA. Že v 70 letih sta se pričela razvoj in proizvodnja elektronskih
števcev; sprva analognih, precizijskih števcev, kasneje se je program razširil še s
celovitimi merilnimi sistemi za industrijo, vključno s programsko opremo.
1990–2005 • V novo tisočletje
1945–1960 • Prvi začetki
Na mestu, kjer danes stoji Iskraemeco, so že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja
nastali prvi proizvodni obrati tekstilnih tovarn. Med drugo svetovno vojno (19411945) so namestili nove stroje in izdelovali dele za letalsko industrijo – LGW –
Luftfahrt Geräte Werke (podružnica berlinske tovarne). Leta 1945 so obrate
preimenovali v Strojne tovarne in v proizvodni program uvrstili tudi razvoj in
proizvodnjo števcev električne energije.

Obdobje od 1990 do 1994 je bilo zelo razburkano. Prišlo je do spremembe političnega
sistema – osamosvojitve Slovenije, do pravne in poslovne osamosvojitve podjetja
zaradi likvidacije sestavljene organizacije Iskra. Z ustanovitvijo samostojnega
podjetja Števci je le-to »podedovalo« tudi vse neplačane izvozne kredite iz
Kibernetike. Podjetje se je znašlo v zelo težki situaciji. Rešitev so vodilni našli
v izvozu v Beneluks in Nemčijo. Po maksimalnih naporih in prizadevanjih se je
podjetju uspelo v relativno kratkem času izogniti prezadolženosti in preiti v
dohodkovno uspešno podjetje.

Delniška družba Iskraemeco je bila registrirana dne 15. 9. 1994. Že istega leta smo
kot eno prvih večjih podjetij v Sloveniji končali lastninsko preoblikovanje. Podjetje
se je preoblikovalo iz podjetja v družbeni lasti v zasebno delniško družbo, katere
večinski lastniki so preko družbe pooblaščenke – Iskraemeco DUS, d.d. postali
zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci. V tem obdobju je izvoz že presegal 90
odstotkov prodaje. Iskraemeco je bil četrti največji proizvajalec števcev električne
energije v Evropi in med vodilnimi v svetu. Veliko se je vlagalo v razvoj in v
tehnološko posodobitev tovarne. Razvoj novih produktov je sledil tržnim trendom.
Družba je začela graditi novo poslovno strategijo, ki je temeljila na razvoju sistemov
za avtomatsko odčitavanje števcev (AMR). Novo celostno grafično podobo in
logotip Iskraemeco, je podjetje dobilo v času praznovanja 50. obletnice.

Po letu 2001 so padec cen elektromehanskih števcev, rast cen surovin in zamiki pri
vpeljavi novih elektronskih produktov v sistem merjenja električne energije vodili
družbo v prisilno poravnavo.
Leta 2004 smo na Finskem v sodelovanju s finskim telekomunikacijskim podjetjem
Telia Sonera in elektrodistribucijo Vattenfall izvedli prvi projekt »na ključ«. To je
bila prva večja implementacija sistema pametnega merjenja na osnovi PLC
komunikacije (komunikacija preko daljnovodov). V okviru projekta je bilo na
finskem vgrajenih kar 600.000 pametnih števcev. Pomemben mejnik v razvoju
podjetja je bila tudi pred enajstimi leti podpisana pogodba o dobavi celovitega
sistema za daljinsko odčitavanje števcev z največjo švedsko elektrodistribucijo
Vattenfall. Dobavili smo prvo generacijo pametnih števcev MT35X. V tem obdobju
smo začeli proizvajati tudi novo generacijo elektronskih števcev MT17X.
2005–2015 • Krepitev položaja na trgu
Ob naši 60-letnici je prodaja elektronskega programa prvič presegla
elektromehanskega.
Leta 2006 se je podjetje znašlo v hudih likvidnostnih težavah. Zato je uprava z
zunanjimi sodelavci pripravila načrt finančne reorganizacije, ki je vključeval tudi
dokapitalizacijo ter programsko in poslovno sanacijo z vstopom novega lastnika.
Uprava je vložila predlog za uvedbo postopka prisilne poravnava. Podjetje sta
dokapitalizirala paradržavna sklada Kapitalska družba - KAD in Slovenska
odškodninska družba - SOD.
Leto 2007 je zaznamoval nov strateški lastnik. Po dolgotrajnih razgovorih z vsemi
ponudniki so naši večinski lastniki ocenili, da sta najboljšo vizijo razvoja predstavili
egipčanski družbi iz skupine El Sewedy. Večinski lastniki KAD, SOD in DUS so
družbo prodali egiptovskima družbama EL Sewedy Electrometer in El Sewedy
Cables, ki je kasneje družbo prevzela v celoti.

Družba EL Sewedy Cables, ki je 100 odstotni lastnik družbe Iskraemeco, se je
kasneje preimenovala v El Sewedy Electric.

Oktobra 2013 je Iskraemeco skupaj z nizozemskim ponudnikom storitev Eneco/
Utiliq našel pametno in do okolja prijazno rešitev za napajanje električnih vozil.

Obdobje od leta 2007 do leta 2010 lahko označimo za obdobje finančne in
organizacijske konsolidacije. Leta 2010 je družba z novim vodstvom dobila nov
zagon.

DANES IN JUTRI • Pogled v prihodnost

V gornjem kronološkem zapisu je na kratko povzeto kako se je družba pravnoformalno spreminjala. V nadaljevanju pa vam predstavljamo le nekaj uspešno
zaključenih projektov oziroma dosežkov v zadnjih petih letih.
Iskraemeco je bil leta 2010 med ustanovnimi člani združenja IDIS. Njegova naloga je
vzdrževanje in širjenje javno dostopnih tehničnih specifikacij za interoperabilnost,
ki temeljijo na odprtih standardih. Člani združenja so se zavezali, da bodo tržišču
ponudili interoperabilne produkte v skladu s strogimi načeli kakovosti.
Istega leta so v Iskraemecu Sarajevo 7. maja 2010 odprli novo linijo za proizvodnjo
enofaznih in trifaznih pametnih števcev. Letna zmogljivost le-te je 50.000
pametnih števcev.
Naši napredni izdelki so prepričali tehnološko podjetje – DEWA iz Združenih
arabskih emiratov za nakup pametnih števcev serije Mx381. Prva vgradnja
pametnih IDIS-števcev je potekala leta 2012 v Dubaju.
Naslednje leto je Iskraemeco s pametnimi števci, podatkovnimi koncentratorji
in programsko opremo SEP2W opremili tudi letališče Manchester, ki je eno
izmed prometnejših letališč v Veliki Britaniji. Pametni števci komunicirajo preko
PLC omrežja, ki omogoča prenos merilnih podatkov preko obstoječe električne
napeljave. Iskraemecove pametne števce so uporabili tudi pri inovativni rešitvi
na nizozemskem projektu - namestitvi električnih napajalnikov na postajališčih in
bencinskih črpalkah, ki omogočajo ohlajevanje tovora z električno energijo. Pred
tem pa so za ohlajevanje uporabljali dizelske generatorje.

Konec junija 2015 so predstavniki Iskraemeca podpisali prelomno pogodbo za
naše podjetje v okviru projekta SMR5, ki bo preoblikoval nizozemski trg električne
energije. Projekt je za naše podjetje do sedaj največji na področju pametnega
merjenja. Med drugim pa je to tudi ena prvih obsežnih implementacij pametnega
merjenja v Evropi. Projekt SMR5 nas zavezuje k nenehnemu napredku in nam nudi
možnost, da razvijemo naš najnovejši pametni števec (oz. trajnostni/pravični »Fair meter«) v skladu z zahtevami in trendi na področju trajnostnega razvoja, ki
ga sestavljajo področja okoljske občutljivosti, poslovne razumljivosti, delavskega
okolja in človekovih pravic.
V letu 2015 je podjetje podpisalo pogodbo z edinim ponudnikom električne
energije v Saudovi Arabijie, elektrodistribucijo SEC (Saudi Electricity Company)
za dobavo 55.000 pametnih števcev. Posebne klimatske lastnosti področja
kličejo po izjemno učinkovitih napravah. Števci morajo delovati brezhibno v
okolju, kjer vladajo visoke temperature in visoka vlažnost. Zaradi rastočega
števila gospodinjskih naprav (predvsem klimatskih naprav) v saudskih domovih
se je pojavila zahteva po namestitvi transformatorskih števcev. Števci MT800, ki
bodo nameščeni v okviru tega razvojnega projekta, so bili posebej prilagojeni
zahtevam elektrodistribucije SEC.
Leto kasneje smo z dvema avstrijskima elektrodistribucijama (KNG Kärnten Netz
in Stadtwerke Kapfenberg GmbH) podpisali večmilijonsko pogodbo za uvedbo
pametnega merjenja. Elektrodistribuciji sta v svoji omrežji namestili skupno kar
95.000 pametnih števcev. Iskraemeco je v okviru projekta sodeloval s podjetjem
Siemens AG Österreich.

Prav tako smo v letu 2018 prejeli zlato priznanje za inovacijo Pravični števec na
nacionalni ravni in dve zlati priznanji na regionalni ravni - za Komunikacijsko
platformo AC750 in Pravični števec.
Iskraemeco je v letu 2019 prejel nagrado FDI Award Slovenia, s katero želi
vlada Republike Slovenije ovrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev, ki so
v preteklem letu ustvarili izjemne rezultate in prispevali k razvoju slovenskega
gospodarstva.
Družba Frost & Sullivan je Iskraemecu v letu 2020 podelila nagrado za vodenje
razvojne odličnosti (2020 Growth Excellence Leadership Award) na globalnem
trgu pametnega merjenja kot priznanje za doseženo visoko stopnjo zadovoljstva
kupcev, odnose med deležniki vrednostne verige, ki temeljijo na preglednosti in
zaupanju, ter za predanost trajnostnim tehnologijam, drzne strateške pobude in
uspešnost poslovanja.
V letu 2020 smo podpisali pogodbo z eno največjimi energetskimi skupinami
na Poljskem, ki je začela uvajati rešitve pametnega merjenja kot del svoje nove
razvojne strategije. Iskraemeco bo opremil kar 70.000 merilnih mest.

V letu 2017 smo na trgu predstavili modularno komunikacijsko platformo in prvi
izdelek, ki izhaja iz nje, AC750. Prav tako smo v istem letu prejeli zlato priznanje
za inovacijo, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije najbolj inovativnim
podjetjem in inovatorjem na nacionalni ravni.
V letu 2018 je Iskraemeco prejel certifikat zlate bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje
bonitetna hiša Bisnode. Certificiranje podjetij, ki dosegajo zlato bonitetno
odličnost AAA, uvršča Iskraemeco med 1,6 odstotka najboljših gospodarskih
družb v državi.

V letošnjem letu je podjetje pridobilo projekt v okviru javnega naročila, ki ga je v
imenu štirih elektrodistribucijskih podjetij (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro
Primorska in Elektro Celje) vodila družba SODO sistemski operater distribucijskega
omrežja z električno energijo d.o.o. Skupaj bo Iskraemeco dobavil pametne
števce, ki bodo nameščeni v gospodinjstva in transformatorske postaje.
Iskraemecovi pametni števci bodo imeli pomembno vlogo pri transformaciji
elektroenergetskega omrežja in prehodu na sistem pametnega merjenja.

Pogled v pihodnost.
Iskraemeco predano uresničuje svojo strategijo
trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na interne
procese, partnerstva in nabavno verigo. Danes je
naše podjetje je vodilno na področju razvoja celovite
trajnostne energije v industriji.
Digitalne storitve so naslednji svetal vidik prihodnosti
podjetja. V vse bolj povezanem svetu podjetja
potrebujejo mnogo več kot najpametnejše števce na
svetu; potrebujejo izkušena, predana podjetja, ki jim
lahko pomagajo pri upravljanju podatkov in podatkovnih
tokov. Zaradi izkušenj na področju digitalizacije, ki si jih je
pridobil skozi leta, Iskraemeco velja za najzanesljivejšega
ponudnika tovrstnih storitev.

Inovativno.
Vrhunsko.
Trajnostno.

Opis podjetja.
Bringing intelligence to energy

Naše poslovne odločitve temeljijo na brezhibnem portfelju rešitev in strastnem
odnosu do trajnostnega razvoja. Naše celovite rešitve in storitve na ključ
izpolnjujejo vse zahteve trga, saj energetskim podjetjem nudijo orodja, s katerimi
ta ustvarjajo prihodnost proizvodnje in upravljanja energije v digitaliziranem
svetu. Od strokovnega znanja o internetu stvari (IoT) do digitalizacije prenosa
podatkov, Iskraemeco skrbi za celovite energetske rešitve na vseh področjih.
Zaposleni v Iskraemecu povezujejo svoje dragocene izkušnje, inovacije in odlično
poznavanje potreb kupcev v celovite rešitve za upravljanje energije. Iskraemeco
je kot globalna blagovna znamka s svojimi rešitvami prisoten v več kot 80 državah
sveta. Podjetje že več kot sedem desetletij ponuja kakovostne izdelke in storitve,
ki energetskim podjetjem po vsem svetu omogočajo učinkovito rabo energije.
Stabilen portfelj pametnih števcev in omrežij nam omogoča predvidevanje
prihodnjih potreb na področju učinkovitega upravljanja energije. Digitalizirane
rešitve, ki temeljijo na načelih interneta stvari (IoT), podatkovnih jezer in pametnih
mest, elektrodistribucijskim podjetjem zagotavljajo potrebne podatke za
upravljanje rabe energije, napovedi povpraševanja in optimizacijo stroškov, poleg
tega pa pomagajo potrošnikom, da lahko ravnajo bolj trajnostno in tako znatno
znižajo svoje račune za energijo.
Kot eden vodilnih ponudnikov merilnih rešitev si prizadevamo energetskim
podjetjem ponuditi izdelke in storitve, s pomočjo katerih se bodo lahko soočila
z izzivi prihodnosti. Iskraemeco spoštuje svojo zavezo visoki kakovosti ter kupcu
prilagojenih rešitev in portfelja. V nenehno spreminjajočem svetu povsod
najdemo vznemirljive nove možnosti. Svoje aktivnosti usklajujemo s potrebami
kupcev in partnerjev, zato smo naredili korak naprej, proti aktivnemu omrežju, kjer
naprave sprejemajo odločitve in izvajajo ukrepe v realnem času. Svojim kupcem
ponujamo širok izbor prilagojenih rešitev za pametna mesta, pametna omrežja,
IoT platforme, upravljanje vode in pametne predplačniške rešitve.

Leta 2007 je Iskraemeco prevzela družba Elsewedy Electric. Skupna vizija pametne
in energetsko učinkovitejše prihodnosti je gonilna sila, ki podjetji povezuje v
energetskih projektih. Iskraemeco je z Elsewedy Electric pridobil pomembnega
poslovnega partnerja in skupaj sta odprla vrata izjemnim priložnostim za rast
in razvoj. Naša prizadevanja so usmerjena v izpolnjevanje potreb naših kupcev,
zato neutrudno iščemo nove možnosti, da bi svoje strokovno znanje uporabili na
obstoječih in novih trgih. V skladu s svojim poslanstvom nuditi podporo kupcem
po vsem svetu smo se razvili v globalno podjetje, ki je močno prisotno v Sloveniji,
Argentini, Indiji, Dubaju in Egiptu. V več državah imamo lokalna predstavništva
ter proizvodne obrate, ki so v zasebni lasti, licenčni partnerji ali skupna podjetja.

Iskraemecova vizija je vnesti znanje v energijo
Naše pametne merilne rešitve energetskim podjetjem po vsem svetu pomagajo
izboljšati učinkovitost, znižati operativne stroške in dvigniti raven storitev za
stranke. Z osredotočenostjo na kakovost, zanesljivost in inovativnost predano
podpiramo svoje kupce na uspešni poti digitalne transformacije. Pri doseganju
glavnih ciljev naših poslovnih procesov stremimo k fleksibilnosti, agilnosti in
ustvarjalnosti.

Naše poslanstvo je omogočanje učinkovite rabe
energije
Kupci se obračajo na nas, ker iščejo celovite pametne rešitve za učinkovito
upravljanje energije. Integracijo naših izdelkov v obstoječe poslovne procese
podpirajo profesionalne storitve. Svoje celovite rešitve smo zasnovali, da bi še
naprej razvijali in negovali uspešne dolgoročne odnose s kupci.

Kratka dejstva o Iskraemecu
Globalno podjetje, prisotno na lokalnih trgih
Vodilni strokovnjaki za digitalno preobrazbo
Postavljamo trende na področju trajnostnih inovacij
Poslovni razvoj, usmerjen v energetski internet stvari
Prvovrsten partner
Ponudnik pametnih energetskih rešitev in sistemski integrator
Regionalni proizvodni in servisni obrati
Središče znanja v Sloveniji, Indiji in Egiptu
Izvoz v več kot 80 držav sveta
Več kot 1500 zaposlenih po vsem svetu

Zanimivosti.
Ime Iskra je predlagal pokojni prof. dr. Mirjan Gruden. Utemeljil ga je z besedami: »Tovarna se bo razvijala in rasla; iz iskre nastane plamen, naj se tudi naša Iskra
razplamti; kot elektrotehniki imamo v svoji stroki z iskro stalno opravka; iskra je simbol začetka nekega procesa.« Predlagal je tudi osnutek logotipa, katerega so
spremenili le v detajlih.
Strojne tovarne so se uradno preimenovale v Iskro 8. marca 1946.
Leta 1947 je bilo proizvedenih le 37 števcev, leto kasneje pa že prvih 10.000 števcev.
V desetih letih proizvodnje je bilo izdelanih 1 000 000 števcev.
V kranjski Iskri so včasih izdelovali telefon Eta 80, televizije, sušilce za lase, kinoprojektorje,…
Do leta 1985 je bilo izdelanih že 10 milijonov enofaznih števcev in tri milijone trifaznih števcev.
Iz DO ISKRA KIBERNETIKA so nastala sledeča podjetja: Iskraemeco, Iskra ERO, Iskratel, Hidria, Domel.
Do danes smo v Iskraemecu proizvedli in dostavili več kot 100 milijonov števcev; med njimi več kot 5 milijonov pametnih števcev.
Iskraemeco je vodilni proizvajalec rešitev za merjenje v Nemčiji in na Nizozemskem.

Projekti.
Iskraemeco z novo, osveženo celostno grafično
podobo
25 februar 2019

Potem ko smo uspešno zaključili preobrazbo v vodilnega ponudnika rešitev
pametnega merjenja, smo začutili, da je prišel čas tudi za prenovo in osvežitev
celostne grafične podobe podjetja. S ponosom vam predstavljamo novi
logotip podjetja, ki je pomemben korak v razvoju identitete blagovne znamke
Iskraemeco. Naša nova celostna grafična podoba jasno izraža, kdo smo, obenem
pa simbolizira našo prihodnjo vlogo in cilje v okolju interneta stvari (IoT).
Prepričani smo, da je gradnja blagovne znamke dolgotrajen in nikoli zaključen
projekt Kot se razvijamo in rastemo ljudje in podjetja, tako se razvijajo tudi
blagovne znamke. Blagovno znamko Iskraemeco smo gradili iz leta v leto z
visokokakovostnimi izdelki, predanostjo zaposlenih ter lojalnostjo kupcev in
skupnosti. Iskraemeco je danes sinonim za visoko kakovost in inovativne rešitve
pametnega merjenja. Sprememba logotipa je le še okrepila našo zavezo, da
kupcem in poslovnim partnerjem nudimo le najboljše.
Prenovljena grafična podoba podjetja odraža osrednje prednosti in vrednote
naše blagovne znamke, ki so: učinkovitost, predanost, odgovornost, trajnostni
razvoj, varnost, inovativnost, ljudje, kakovost in skrb za kupce.
Zgodba, ki jo pripoveduje novi logotip, je zelo preprosta. Pri oblikovanju nas je
vodila želja združiti glavne prednosti podjetja Iskraemeco – strokovno znanje,
bogate izkušnje, inovativnost, trajnostni razvoj in krožnost – v en simbol. Osnova
za zasnovo novega logotipa so bile začetnice IE. Dodali smo jim krog, ki je simbol
večnosti, brezčasja, cikličnega gibanja, recikliranja in trajnostnega razvoja.
Pomemben element pri oblikovanju so bili tudi naši izdelki, zato smo koncept
dopolnili s simbolom števca. Ker pa Iskraemecovci že od nekdaj slovimo po
inovativnosti, smo logotipu dodali še grafični znak za idejo.

Iskraemeco – najboljši tuji investitor v Sloveniji
12. januar 2020

Priznanja se podeljujejo najuspešnejšim podjetjem s tujim kapitalom, ki širijo svoje
poslovanje in število zaposlenih v Sloveniji, spodbujajo inovativne in pametne
rešitve. Nagrade izkazujejo čast tako tujim lastnikom, slovenskim zaposlenim,
kot njihovim dobaviteljem in kupcem, ki so osnovni gradniki njihovega uspeha.
Nagrade, ki jih SPIRIT Slovenija podeljuje že od leta 2006, dopolnjujejo širšo
slovensko strategijo za privabljanje tujih neposrednih investicij, ki sodi med
prioritetna področja tako Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot
celotne vlade Republike Slovenije.
Na včerajšnji gala večerni prireditvi na Brdu pri Kranju so nagrado FDI Award
Slovenia 2019 prejela tri podjetja: Iskraemeco, d. d. v kategoriji veliko podjetje,
Systemair, d. o. o. v kategoriji dolgoročna prisotnost v regiji ter Swarco Lea,
d. o. o. v kategoriji pameten razvoj izdelkov in storitev. V Javni agenciji Spirit
Slovenija so v obrazložitvi navedli, da je leta 1945 ustanovljen Iskraemeco združil
moči z egiptovsko družbo Elsewedy Electric, s čimer je pridobilo dragocenega
poslovnega partnerja ter nove priložnosti za rast in razvoj.
Nagrado je prevzel naši Izvršni direktor za finance Bahaa Abdullah. Dogodka se
je udeležil tudi naš Glavni izvršni direktor Luis Goncalves in predstavniki našega
podjetja. Poleg Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška,
se je srečanju pridružil tudi egiptovski veleposlanik, njegova ekscelenca Reda
Habib Ibrahim Zaki.

Iskraemeco je prejel nagrado FDI Award Slovenia, s katero želi vlada Republike
Slovenije ovrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev, ki so v preteklem letu
ustvarili izjemne rezultate in prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva.

Naše podjetje je dokazalo, da je mogoče doseči pomemben napredek in odlične
rezultate. Pozitivno razmišljanje, osredotočenost, motivacija, inovativen pristop in
skupen cilj so zagotovilo za uspeh celotne ekipe in podjetja.
Hvala vsem zaposlenim za vaš prispevek, saj ste prav vi zaslužni za uspeh našega
podjetja in za dodelitev nagrade za najboljšega tujega investitorja v Sloveniji!

Iskraemeco je dobitnik prestižne nagrade 2020
Growth Excellence Leadership Award!
17. marec 2020

kar dosegamo z izpolnjevanjem potreb kupcev, spodbujanjem zvestobe blagovni
znamki in uveljavljanjem na edinstvenem in trajnostnem nišnem trgu. Glavni cilji
naših poslovnih procesov temeljijo na agilnosti, fleksibilnosti in ustvarjalnosti, ki so
ključnega pomena za ohranjanje rasti in dobičkonosnosti družbe.
Osrednje gonilo vodenja razvojne odličnosti je rast, ki jo odlikujejo naravnanost
na kupca, spodbujanje pozitivne dinamike izboljšav ter navdihujoče zgodbe –
to so temelji naše uspešne dolgoročne razvojne strategije. Naše merilne rešitve
elektrodistribucijam po vsem svetu pomagajo izboljšati učinkovitost, znižati
operativne stroške in nuditi boljše storitve za podporo strankam. S kakovostjo,
zanesljivostjo in inovativnostjo rešitev kupce podpiramo pri nihovi digitalni
preobrazbi.
Globalni analitiki in svetovalci družbe Frost & Sullivan preučijo širok nabor trgov,
različnih industrijskih branž in regij ter z nagradami izrečejo priznanje podjetjem,
ki dosledno izpolnjujejo visoke standarde ustvarjanja vrednosti za stranke in se
kot taka dvigujejo nad povprečje. Ti strokovnjaki so prepoznali, da so naši dosežki
plod skupnega truda zaposlenih, strank in vlagateljev, ki sprejemajo pametne
odločitve in tako pomembno prispevajo k prihodnosti Iskraemeca.

Družba Frost & Sullivan je Iskraemecu podelila nagrado za vodenje razvojne
odličnosti (2020 Growth Excellence Leadership Award) na globalnem trgu
pametnega merjenja kot priznanje za doseženo visoko stopnjo zadovoljstva
kupcev, odnose med deležniki vrednostne verige, ki temeljijo na preglednosti in
zaupanju, ter za predanost trajnostnim tehnologijam, drzne strateške pobude
in uspešnost poslovanja.
Stalna rast na različnih področjih industrije pred nas postavlja mnoge izzive. V želji
ohraniti doseženi nivo razvojne odličnosti, se trudimo biti najboljši v svojem razredu,

Iskraemecova osredotočenost na kratkoročne in dolgoročne razvojne strategije
je bila nagrajena z visoko rastjo prihodkov na trgu pametnega merjenja.
Preobrazba iz proizvajalca izdelkov v ponudnika rešitev pametnega merjenja
nam je omogočila, da v mnogih regijah ohranjamo močno organsko rast.
Trdo delo in predanost zaposlenih sta jedro vseh pomembnih dosežkov podjetja.
Za Iskraemecovo ekipo je zasluženo priznanje prišlo v obliki nagrade za vodenje
razvojne odličnosti za leto 2020 (2020 Growth Excellence Leadership Award).
Ponosni smo, da skupaj zmoremo in znamo ustvarjati najboljše rešitve za svoje
kupce, kar je gonilo našega razvoja in nas postavlja ob bok vodilnim podjetjem
v branži.

Iskraemeco krepi svojo prisotnost na poljskem trgu
6. april 2020

ENEA, ki je z 2,4 milijona odjemalcev med največjimi energetskimi skupinami
na Poljskem, je začela uvajati rešitve pametnega merjenja kot del svoje nove
razvojne strategije.
Zahvaljujoč uspešnemu sodelovanju na poljskem trgu v preteklih letih bo
Iskraemeco opremil kar 70.000 merilnih mest, kar bo utrdilo temelje za nadaljnje
sodelovanje pri prihodnjih projektih pametnega merjenja. ENEA je ena od
elektrodistribucij, ki načrtujejo obsežne projekte pametnega merjenja vnaprej.
S samodejnim usklajevanjem sistemov, napovedmi in načrtovanjem se lahko
izognemo težavam, ki bi se lahko pojavile v času projekta. ENEI trenutno
pomagamo, da se kar najbolje pripravi na obsežne namestitve pametnih števcev.
Že zdaj lahko za to kompleksno in nenehno spreminjajoče se okolje ponudimo
rešitve, ki bodo koristile elektrodistribuciji in njenim odjemalcem.
Iskraemeco bo skupaj dobavil 70.000 enofaznih in trifaznih pametnih števcev
AM550 z 2G/4G komunikacijo. Celotna rešitev bo podprla prizadevanje
elektrodistribucije na pot uvedbe pametnega merjenja.
Za podjetje ENEA je ta projekt pomemben mejnik pri uvedbi pametnega merjenja v
svojo infrastrukturo. Poleg drugih naprednih lastnosti ti števci upoštevajo prihodnje
trende na trgu pametne energije. Da bi izpolnili posebne zahteve naročnika, smo
podjetju ENEA ponudili, naj izbere želene aplikacije iz širokega nabora možnosti
in tako zagotovi, da bo sistem ustrezal potrebam odjemalcev. Ker netehnične
izgube predstavljajo resno grožnjo prihodkom sodobnih elektrodistribucij, naši
izdelki ponujajo različne funkcije za zaznavanje in preprečevanje nepooblaščenih
dostopov, kar zagotavlja največjo možno varnost dragocenih merilnih podatkov.

Velik uspeh za Iskraemeco!
Osvojili smo projekt v Sloveniji!
18. maj 2020

Izjemno smo veseli, da je naše podjetje pridobilo projekt v okviru javnega
naročila, ki ga je v imenu štirih elektrodistribucijskih podjetij (Elektro Ljubljana,
Elektro Maribor, Elektro Primorska in Elektro Celje) vodila družba SODO sistemski
operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. Skupaj bomo
dobavili pametne števce, ki bodo nameščeni v gospodinjstva in transformatorske
postaje.
Iskraemecovi pametni števci bodo imeli pomembno vlogo pri transformaciji
elektroenergetskega omrežja in prehodu na sistem pametnega merjenja. V
obdobju 2020–2022 bo naše podjetje dobavilo pametne števce AM550 z G3PLC komunikacijo, koncentratorje AC750 in industrijske števce MT880.
Iskraemeco bo elektrodistribucijam zagotavljal dobavo pametnih števcev, ki
bodo njihovim strankam omogočali prijaznejši in tehnološko naprednejši način
merjenja porabe električne energije.
˝Vgradnja števcev v Sloveniji poteka skladno z Načrtom uvedbe naprednega
merilnega sistema in zastavljeno dinamiko menjave števcev, tako dosegamo
zastavljene cilje, katere smo v preteklem letu tudi presegli. V Sloveniji v tem
trenutku uporablja digitalne števce več kot 70 % odjemalcev v gospodinjstvih in
na ostalih merilnih mestih, s čimer imajo vsi omogočeno tudi uporabo možnosti,
ki jih ponujajo digitalni števci, od prilaganja porabe električne energije in
posledičnega zmanjševanja stroškov za električno energijo, do izrabe možnosti
samooskrbe, ki je v zadnjem času v Sloveniji v velikem porastu. V prepričanju
dobrega sodelovanja verjamemo, da bomo dosegli tudi zastavljene cilje vgradnje
števcev v prihajajočem obdobju.˝ je izjavil g. Andrej Špenga, Vodja projektov,
SODO d.o.o.
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Hvala, ker skupaj
gledamo daleč napej.

