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VOŠČILO 
direktorja

Spoštovani sodelavci, kupci, poslovni partnerji. Leto, 
ki ga zaključujemo, je vsekakor edinstveno. Menim, da 
je le malokatera projekcija predvidela takšno situacijo 
in okolje, v katerem delujemo. Tudi v preteklosti so se 
zadeve spreminjale, vendar ne tako in ne na takšen 
način.

Vstopamo v naše jubilejno trideseto leto uspešnega 
poslovanja. Ponosni smo ob pogledu na doseženo: v 
iztekajočem letu bomo dosegli rekordno realizacijo več 
kot 14M €, izvozili več kot 85% vseh narejenih izdelkov, 
dobavljali kupcem iz 27 držav, razvili dobaviteljsko 
verigo po celotnem svetu ter ustvarili odlične pogoje 
za delo. Ključni za naš dosedanji in predvsem prihodnji 
uspeh so zavzeti zaposleni in kupci, ki cenijo naše 

produkte. Z našimi izdelki in storitvami pomagamo 
ljudem varčevati z energijo pri ogrevanju prostorov 
na okolju prijazen način, kar osmisli naše poslanstvo 
trajnostnega, okolju prijaznega delovanja. Doseženega 
se še toliko bolj zavedamo v tem nepredvidljivem letu, 
ko lahko čez noč postane vse krhko, nedosegljivo, 
minljivo.

Pa vendar iz izkušenj vemo, da se stvari spreminjajo, 
tudi za to snujemo prihodnost, planiramo kaj vse 
bomo storili v naslednjih letih. Zaključujemo s širitvijo 
logističnih in proizvodnih prostorov ter hkrati snujemo 
nove, bolj dinamične procese. V prihodnjem letu bomo 
uvedli popolnoma avtomatsko proizvodno linijo, s 
katero vstopamo na pot industrije 4.0. Razvijamo in 
dopolnjujemo izdelke četrte generacije, ki so prijazni 
uporabnikom in povezljivi v oblaku. Vse to so odlični 
temelji, na katerih planiramo tudi bodočo generično 
dvomestno rast poslovanja.
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Vse dobi smisel, ko vidimo s kom in za koga to 
počnemo. Tega se še posebej zavedamo sedaj, ko 
vidimo, kako zelo smo medsebojno soodvisni. Vem, da 
smo močni kot še nikoli, da vemo kam gremo in pri tem 
drug drugega podpiramo. Vesel sem vašega prispevka 
ter ga cenim dragi zaposleni, spoštovani kupci in 
partnerji. Občutek, da skupaj gradimo prihodnost je 
neprecenljiv, še posebej, ker smo medsebojno povezani 
s skupnimi cilji, kar nam daje občutek moči in varnosti.

V teh tridesetih letih sem tudi na podjetje začel gledati 
kot na živ organizem, ki ima svoje potrebe, želje, cilje. 
Se veseli lepih trenutkov in je žalostno, ko ne gre vse 
tako kot je treba. V njem vidim neizmerno energijo 
po življenju, napredku, dajati ljudem najboljše, kar je 
možno. Ja, takšno je v mojih očeh postalo podjetje 
skozi njegov razvoj. Vem, da je to šele začetek, za to 
mu želim še obilo let polnih življenja, rasti, vključenosti 
in izpolnjevanja poslanstva. 

Kot celotno leto, bomo tudi zaključek leta doživeli 
drugače kot smo vajeni. Izkoristite trenutke, naredite 
si enkraten, unikaten prehod v novo leto, ker zanesljivo 
takšnega ne bo več. Vemo, da lahko v naslednje leto 
vstopamo z optimizmom in pozitivno energijo. Leto bo 
drugačno, polno pozitivne energije in prihodnosti kot 
smo je bili vajeni. Želim vam vse dobro, obilico prijetnih 
stikov, druženj, potovanj,… skratka vsega lepega. 

Zdravo in zadovoljno leto 2021.

Direktor 

Marijan Hertiš
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Leto 2020 je bilo v več pogledih posebno. 
Ni potrebno posebej omenjati globalne pandemije 
in njenih posledic na poslovni svet, kot tudi naša 
zasebna življenja. Na splošno lahko rečemo, da se nam 
je življenje obrnilo na glavo. Najmanj pa, da je sedaj 
življenje drugačno kot prej.
Vendar so tudi v takšnih situaciji priložnosti in izzivi. 

Kompaktni regulator AHD

Razvoj kompaktnega vremensko vodenega regulatorja 
AHD smo pričeli ob koncu leta 2019 in ga nadaljevali v 
letošnjem letu. Regulator temelji na osnovi motornega 
pogona AVD, z vgrajenim regulatorjem. Namenjen je 
za vremensko vodeno regulacijo mešalnega ventila 
v enostavnih sistemih ali kot razširitveni regulator za 
mešalni krog v večjih sistemih. Uporaben je tako za 
sisteme ogrevanja, kot tudi hlajenja.

Uporabniški vmesnik ima barvni zaslon in tipkovnico, 
ki je skrita pod gumbom za ročni pomik ter tako nudi 
zaščito pred neželenim spreminjanjem nastavitev. 
Omogoča priključitev do štirih tipal, ene sobne enote 
in možnost širitve z bus povezavo. Sobna enota in 
zunanje tipalo se lahko povežeta na regulator z žično 
povezavo ali brezžično.
 
Regulator je požel dober odziv OEM kupcev in 
tudi končnih uporabnikov. Že samo v prvem letu 
proizvodnje ga proizvajamo za štiri OEM kupce.

Sobne enote in sobni termostati

Razvoj sobnih enot in sobnih termostatov je daljši 
razvojni projekt, ki je v letošnjem letu doživel korenito 
prenovo koncepta. Poudarek smo dali na povezljivost 
in uporabniško izkušnjo izdelka. 
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Termostat in sobna enota se bo s pomočjo Bluetooth 
povezave povezala s pametno napravo. 
To bo uporabniku omogočalo enostavno in komfortno 
upravljanje naprave iz njene bližine. 
Termostat bo mogoče povezati tudi na Seltronov 
internetni prehod GWD2 in do njega dostopati na 
daljavo z aplikacijo Clausius ali Kelvin. 
S pomočjo Zigbee povezave bo termostat možno 
povezati tudi s pametnim hišnim internetnim 
prehodom. Dostop do termostata na daljavo pa je s 
pomočjo privzete aplikacije hišnega prehoda.

Uporabniško izkušnjo smo nadgradili še s 
posodobljenim zaslonom in tipkovnico. 

Prepričani smo, da bodo vsi dodatni napori pri razvoju 
tega izdelka prinesli prodajni uspeh tako na domačem 
trgu, kot tudi v tujini.

Termostat za EM Lendava

Podjetje EM Lendava najbrž vsi poznate kot domačega 
proizvajalca stikal in vtičnic. V letošnjem letu smo z EM 
Lendava združili znanje ter izkušnje in bomo naredili 
skupen projekt sobnega termostata. Ta bo v velikosti 
modularnega stikala oziroma vtičnice. Imel bo barvni 
zaslon in na dotik občutljive tipke. S pametno napravo 
in Bluetooth povezavo ga bo mogoče nastavljati ter 
upravljati. 

Tovrsten termostat bo s svojo zasnovo najverjetneje 
eden prvih takšnih na trgu.

Načrti za prihajajoče leto

Leto, ki prihaja, prinaša nekaj negotovosti in veliko 
izzivov. Vendar vanj zremo z optimizmom. Pričeli smo 
z razvojem namenskega pogona za krogelne ventile 
in zmogljivega vremensko vodenega regulatorja. Na 
trg bomo plasirali sobne enote in sobne termostate. 
Nekateri starejši izdelki bodo doživeli letne 
posodobitve in nadgradnje.

Vodja razvoja 

Edi Krivec
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Evolucija lokalnega prezračevanja

Zakaj prezračevati bivalne prostore?

Ste že bili v situaciji, ko ste vstopili v prostor in zaznali 
vonj po postanem? Vas je po večurnem delu v zaprtem 
prostoru bolela glava? Ali zaradi neprijetnih vonjav 
neradi pripravljate ocvrte jedi, ribe ipd.? Se želite 
znebiti plesni v prostoru in zadihati zdrav in svež zrak? 
Ne bi želeli izvajati večjih gradbenih del ali posegov v 
vaši hiši ali v vašem stanovanju?

Prezračevanje za vaš dom

V podjetju Seltron imamo rešitev za prezračevanje 
prostorov na najvišjem nivoju. Lokalna prezračevalna 
naprava O.ERRE GHOST 160 zagotavlja ustrezno 
prezračevanje v stanovanjskih in poslovnih prostorih, 
pri izvajanju obnov ter v vseh primerih, kjer 
zaradi prostorskih razlogov ni mogoče uporabiti 
prezračevalnih sistemov s kanali. 

Zagotovljena kakovost zraka

Enoto GHOST 160 odlikuje moderen in eleganten 
dizajn ter enostavna montaža. Zaradi svoje oblike se 
odlično prilagodi vsakemu prostoru in jo je mogoče 
hitro namestiti v okroglih kanalih premera 160 mm. 

Prezračevalna naprava O.ERRE GHOST 160 zagotavlja 
ustrezno prezračevanje tudi v večjih prostorih, saj 
za odvajanje in ponovno vpihovanje zraka omogoča 
pretoke do 60 m3/h. Sistem za izmenični tok zraka, kot 
tudi integrirani senzor vlage v prostoru, zagotavljata 
konstantno kakovost notranjega zraka. 

Integrirana sta dva protiprašna filtra z možnostjo 
pranja ter enostavnim dostopom (razred zaščite IPX4). 
Ena izmed veliko prednosti lokalnega rekuperatorja 
O.ERRE GHOST 160 je avtomatična loputa na notranji 
strani objekta, ki se v primeru nedelovanja zapre in 
tako prepreči nekontrolirano in neželeno kroženje 
zraka, istočasno pa deluje zvočno izolativno.
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Tiho delovanje in energijska učinkovitost

Lokalni rekuperator O.ERRE GHOST 160 odlikuje tiho 
delovanje (nočni način samo 20 dB), kot tudi odlična 
energijska učinkovitost. Z bogato dimenzioniranim 
in na zunanje vplive odpornim 150 mm keramičnim 
toplotnim izmenjevalcem, dosega enota GHOST 160 
odlični 93 % izkoristek in je uvrščena na seznam EKO 
SKLAD-a ter upravičena do koriščenja subvencije v 
višini 20 % priznanih stroškov naložbe. 

Celovita rešitev

Z rekuperatorjem O.ERRE GHOST 160 lahko izvedete 
sistem prezračevanja za celoten objekt ali poslovni 
prostor večjih dimenzij, saj poleg zmožnosti velikih 
volumenskih pretokov omogoča modularno zasnovo 
sistema prezračevanja, kjer lahko do 16 posameznih 
enot komunikacijsko povežemo in tako slednje 
delujejo kot celovit sistem. Z možnostjo izbire enote 
GHOST WIRELESS pa lahko slednje komunikacijsko 
povežemo preko interne Wi-Fi povezave in tako 

odpadejo tozadevna gradbena in obrtniška dela, kar 
bo pomembno za vsakogar, ki želi nemoteno bivati ali 
poslovati v objektu.

S 30 letnimi izkušnjami s področja ogrevanja, hlajenja 
in prezračevanja, vam v podjetju Seltron nudimo
na vaše potrebe prilagojen sistem lokalnega 
prezračevanja. Veselimo se vašega obiska v Centru 
varčnega ogrevanja, na Tržaški cesti 85 A, v Mariboru. 
Koristne informacije ter celovite rešitve za ogrevanje in 
hlajenje najdete na spletnem naslovu www.seltron.si. 
Prav tako smo vam na voljo na brezplačni telefonski 
številki 080 13 55. Z veseljem vam bomo pomagali 
poiskati najboljšo rešitev.

Produktni vodja 

Boris Gojkošek
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Pametno ogrevanje na lesno 
biomaso s kotlom SELTRON  
UKP SMART

Slovenija je ena izmed najbolj pogozdenih držav 
v Evropi. Zato ne preseneča podatek, da je lesna 
biomasa, ki je v obliki drv, lesnih sekancev in lesnih 
pelet, najbolj priljubljen vir obnovljive energije pri nas. 
Tovrstnega vira energije kljub temu ne izrabljamo v 
tolikšni meri, kot bi ga lahko.

V prvi vrsti je prednost ogrevanja na biomaso 
njena dosegljivost. Veliko Slovencev ima namreč na 
razpolago svoj gozd ali nekoga, ki je lastnik gozda 
in mu ta po nižji ceni proda ali podari drva. Druga 
prednost je cenovna ugodnost in delna avtonomija 
glede kurjave.

Uplinjevalni kotel na polena UKP SMART

V podjetju Seltron smo razvili varčen in cenovno zelo 
atraktiven uplinjevalni kotel na polena UKP SMART. 
Odlikuje ga robustnost in dolga življenjska doba. Ima 
bogato dimenzioniran toplotni izmenjevalec in veliko 
kurišče. Je varčen in na sodoben način upravljan 
s serijsko integrirano lambda sondo. Ponuja tudi 
možnost oddaljenega nadzora preko pametnega 
telefona ali tablice z aplikacijo SeltronHome.

Izboljšave novega modela

Na kotlu smo v letu 2020 naredili nekaj sprememb,  
da bi še izboljšali njegove zmogljivosti.
Nov model kotla ima na hrbtni strani vgrajena dva 
Seltron motorna pogona loput za zrak, ki sta plod 
lastnega razvoja in služita za ločeno dovajanje 
primarnega in sekundarnega zraka. 
Sistem ventilacije smo izboljšali z brezstopenjskim 
ventilatorjem, ki omogoča optimalno zgorevanje in 
prilagaja moč kotla glede na potrebe ogrevalnega 
sistema.
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Visoki izkoristki

Kotel UKP SMART dosega zavidljive izkoristke, ki 
segajo tudi preko 93 %, kar ga uvršča med najbolj 
varčne kotle na trgu.

Seltron regulacija

Kotel UKP SMART je opremljen s posebej zanj razvitim 
regulatorjem SELTRON BXD. Regulator vodi delovanje 
kotla z lambda sondo, omogoča varovanje povratka, 
varovanje kotla pred pregrevanjem, hitro polnjenje 
zalogovnika toplote in modulirano vodenje hitrosti 
ventilatorja.

Oddaljeno upravljanje

Zelo koristna lastnost uplinjevalnega kotla na polena 
SELTRON UKP SMART v dobi mobilnih naprav 
in splošno dostopnega interneta, pa je možnost 
integracije njegove regulacije v storitev SeltronHome. 
S pomočjo SeltronHome storitve omogočamo našim 
uporabnikom možnost oddaljenega upravljanja 
ogrevanja, kar prinaša večje udobje in nižje stroške. 

Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Celotna nalagalna komora je obložena s paneli iz 
nerjavečega jekla, ki so odporni na visoke temperature 
in korozijo. Paneli v komori ne izboljšajo samo 

delovanja kotla, ampak tudi izredno poenostavijo 
samo vzdrževanje in čiščenje kotla ter podaljšajo 
njegovo življenjsko dobo. Panele je možno odstraniti in 
zamenjati z novimi.

Dvojna vrata in preprečeno izstopanje dimnih 
plinov
Uplinjevalni kotel na polena SELTRON UKP SMART 
odlikuje še veliko drugih domiselnih in koristnih 
detajlov. Na primer, dvojna vrata, ki nudijo bistveno 
boljšo toplotno izolativnost kotla, kar poveča 
učinkovitost delovanja, hkrati pa zmanjšuje nezaželeno 
pregrevanje kotlovnice. Ali pa odsesavanje dimnih 
plinov, kadar so vrata kotla odprta in tako preprečeno 
izhajanje dimnih plinov in vonja v prostor.

S 30 letnimi izkušnjami s področja ogrevanja, hlajenja 
in prezračevanja, vam v podjetju Seltron nudimo 
sodoben in na vaše potrebe prilagojen uplinjevalni 
kotel na polena UKP SMART. Veselimo se vašega 
obiska v Centru varčnega ogrevanja, na Tržaški cesti 
85 A, v Mariboru. Koristne informacije ter celovite 
rešitve za ogrevanje in hlajenje najdete na spletnem 
naslovu www.seltron.si. Prav tako smo vam na voljo na 
brezplačni telefonski številki 080 13 55. Z veseljem vam 
bomo pomagali poiskati najboljšo rešitev.

Produktni vodja 

Boris Gojkošek
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Zakaj so toplotne črpalke pravilna 
izbira?

Najpogostejši razlog, zakaj se ljudje odločijo za 
ogrevanje s toplotno črpalko, so pričakovani prihranki. 
Toplotne črpalke namreč zagotavljajo najnižje stroške 
med vsemi primerljivimi rešitvami. Pri sami naložbi 
v toplotno črpalko je potrebno omeniti še možnost 
pridobitve subvencije EKO SKLAD-A, ki znaša od 
20 % do 50 % priznanih stroškov naložbe. Naložba v 
toplotno črpalko se torej povrne že v nekaj letih. 

Daikinovi modeli toplotnih črpalk ponujajo celovite 
rešitve. Zadovoljijo potrebe po ogrevanju prostorov, 
pripravi tople sanitarne vode in v poletnem času tudi 
ohlajanju prostorov. 
Dodatna prednost, ki je ne moremo zanemariti pri 
uporabi toplotne črpalke za ogrevanje, je udobje. 
V primerjavi s kotli na polena ali pelete ni potrebno 
nalaganje kuriva. Odpade tudi prostor potreben za 

hranjenje polen, pelet ali olja. Uporaba toplotne črpalke 
je zelo enostavna. V osnovi pomeni nastavitev želene 
temperature na regulatorju, ob samem zagonu pa 
nastavitev ogrevalne krivulje. Daikin toplotne črpalke 
so energijsko učinkovite naprave, zato je poraba 
električne energije, ki je potrebna za njihovo delovanje 
minimalna.

Priporočamo Daikin Altherma 3 H HT

Toplotna črpalka za vse vrste objektov, Daikin 
Altherma 3 H HT, uporablja najnovejšo tehnologijo 
dvojnega vbrizga in nov okolju bolj prijazen plin R32, 
kar zagotavlja vrhunske dosežke pri učinkovitosti 
ogrevanja z obnovljivimi viri. 
Primerna je tako za novogradnje kot za prenove 
starejših ogrevalnih sistemov na radiatorje, kjer je 
potrebna višja temperatura ogrevalne vode. Vgrajen 
ima en sam kompresor in je sposobna brez dodatnih 
elektro grelcev pri zunanji temperaturi do -15 °C še 
vedno doseči temperaturo ogrevalne vode 70 °C. 
Toplotna črpalka Altherma 3 H HT je zasnovana za 
Evropo in ima zmožnost delovanja v načinu gretja do 
zunanje temperature -28 °C. 
Na podlagi omenjenih karakteristik je Altherma 3 H HT 
idealna tako za novogradnje, kakor za starejše objekte, 
kjer je potrebna adaptacija in zamenjava dotrajanega 
ogrevalnega sistema s starimi energijsko potratnimi 
kotli. 
Ker dosega podobne temperature kot kotli na fosilna 
goriva, odpade menjava radiatorjev. V primeru obnove 
ogrevalnega sistema z Althermo 3 H HT pridobimo na 
prostoru, saj notranja enota za postavitev potrebuje le 
0,36 m2 prostora.
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Ali lahko klimatske naprave 
ogrejejo vaš dom tudi pri nizkih 
zunanjih temperaturah?

V jesenskem času, ko so sončna jutra le še spomin 
na poletne dni, nas hladnejše vreme hitro spomni, da 
poskrbimo za ogrevanje našega doma. Ko razmišljamo 
o možnostih ogrevanja, se nam klimatske naprave na 
prvi pogled ne zdijo primerna izbira za zimo. 

Pravzaprav se nam zdi, da zamisel o klimatski napravi, 
ki lahko ohladi in ogreje dom, zveni predobro, da bi 
lahko bila resnična. Predvsem, ko pomislimo na porabo 
električne energije, nas spreleti strah, da bi takšen 
način ogrevanja povzročil visoke stroške. Vendar 
pa klimatske naprave delujejo na principu toplotne 
črpalke, kar pomeni, da je za ogrevanje potrebna le 
tretjina energije kot električne, ostali dve tretjini pa 
pridobimo iz okoliškega zraka brezplačno.

Z ustrezno klimatsko napravo Daikin lahko v prehodnih 
letnih časih kot sta jesen in pomlad, kakor tudi pozimi 
pri nizkih temperaturah do – 20 °C zadovoljivo 
ogrejemo bivalne prostore. In nič ni lepšega od na 
udobno temperaturo ogretega prostora, ko zunaj 
zmrzuje.

Iz Daikin programa klimatskih naprav priporočamo 
model Emura. Notranja enota je izjemne oblike in je 
namenjena zahtevnejšim kupcem. Odlikuje jo vrhunska 

učinkovitost, energijski razred A+++ v načinu hlajenja 
do -10 °C in A++ v načinu ogrevanja do -20 °C. 
Med ogrevanjem uporablja 80 % obnovljive energije iz 
okoliškega zraka in le 20 % električne energije. 
Emura poskrbi tudi za čist in zdrav zrak. Nameščeni 
filtri v napravi lovijo mikroskopske prašne delce, 
alergene in vonjave ter skrbijo za zdrav in čist zrak 
v vašem domu. Izbirate lahko med kristalno belo in 
srebrno barvo ohišja. Naprava je izjemno tiha in nudi 
izredno udobje, pri tem pa minimalno vpliva na okolje, 
saj kot hladilno sredstvo uporablja novi plin R-32. 

Nadzor nad delovanjem klimatske 
naprave Emura imate vedno in od 
povsod s pomočjo aplikacije Daikin 
Online Controller. Samo povežete svojo 
Daikin Emura enoto z omrežjem Wi-Fi 
in jo upravljajte od kjer koli. 
Tako preprosto.
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Kljub nepredvidljivemu letu 2020, 
zremo v prihajajoče leto z velikim 
optimizmom

Za leto 2020 lahko rečemo, da je bilo predvsem 
nepredvidljivo in negotovo ter leto zaznamovano z 
negativnimi informacijami. Straha pred naznanim, ki 
se je med nas naselil že v prvem trimesečju, še vedno 
nismo premagali, smo pa tekom leta pridobili bogate 
izkušnje z delom v izrednih razmerah.
Večino tistega, kar smo se o poslu naučili v preteklosti, 
se je v letu 2020 porušilo in stopili smo v novo 
normalnost, ki jo moramo obvladati s prilagoditvami. 
Prisiljeni smo se bili soočiti z dejstvom, da so 
predvidljive okoliščine preteklost. 
Kljub vsem spremembam v zunanjem okolju ostajajo 
zakonitosti v naši branži nespremenjene ter trendi 
enaki. 
V letu 2020 je bil v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi 
napravami, ponovno največji delež povpraševanja po 
toplotnih črpalkah. Ker se zavedamo, da so toplotne 
črpalke v družini ogrevalnih naprav najzahtevnejše iz 
vidika diagnostike in servisiranja, smo veliko časa in 
sredstev namenili izobraževanju, tehnični podpori in 
pomoči pri najzahtevnejših servisnih posegih. Vložen 
trud se je odrazil v prodajnem rezultatu, ki se je 
ponovno povečal.
Tudi proizvajalec Daikin ni počival in je predstavil novo 
visokotemperaturno toplotno črpalko Altherma 3 H 
HT. Njena posebnost je vodna povezava med zunanjo 
in notranjo enoto, zaradi česar lahko montažo opravijo 
tudi instalaterji, ki nimajo izpita za delo s freoni.
Kljub navedenemu nismo zanemarili ostali ogrevalnih 

naprav. Naš drugi strateški steber predstavljajo kotli na 
biomaso, po katerih je povpraševanje konstantno. 
Država je v letu 2020 uvedla skrbne preglede 
dokumentacije kotlov, ki so na spisku EKO SKLAD-A in 
je zanje mogoče pridobiti subvencijo. Cilj teh natančnih 
pregledov je zasledovanje ekoloških zavez in izločitev 
neustreznega blaga s trga. Tukaj vidimo priložnost za 
povečanje našega prodajnega deleža. S tem namenom 
smo v oktobru na trg plasirali nov kotel na polena, 
pod lastno blagovno znamko in komercialnim imenom 
Toplovodni kotel na polena SELTRON UKP SMART. 
Ta proizvod krepko presega zahteve opredeljene v 
Uredbah Komisije (EU) 2015/1189. Testna poročila so v 
fazi preverjanja na EKO SKLAD-U.
Kot novost iztekajočega se leta bi želel izpostaviti 
lokalno prezračevalno napravo proizvajalca O.erre, 
katera je predstavljena v glasilu.
Kot presenečenje pa povečano povpraševanje po 
kotlih na kurilno olje, ki so ga vzpodbudile relativno 
nizke cene tega energenta. Glede na to, da smo 
imeli ta program v fazi ukinjanja, bomo nameravano 
odločitev ponovno pretehtali.
Dejstvo, da smo v zadnjem letu dni previharili 
skozi takšne in drugačne okoliščine, kaže na našo 
prilagodljivost na nove situacije in sposobnost 
obvladovanja tveganj.
Tako tudi v prihodnje ostajamo zvesti viziji – pomagati 
uporabnikom z najboljšimi rešitvami za varčno 
ogrevanje.
Želim vam, da lepo in predvsem zdravo preživite 
praznike ter polni optimizma prestopite v leto, ki 
prihaja.

Vodja komerciale domači trg 

Miran Kvas
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Do zaključka leta nas loči le še 
nekaj dni in glede na razmere mi 
že gledamo v leto 2021

Lanski članek sem pisal v povsem drugačnih razmerah 
kot tega, ki ga pišem danes. Takrat so to bili nekakšni 
drugi časi oziroma kot pravijo, je to danes nova 
normalnost. 

Če gremo po vrsti, smo lahko nekako pomirjeni, da 
bo za naše podjetje oziroma oddelek tujega trga leto 
2020 uspešno, kar se realizacije tiče. Dosegli smo 
začrtane plane in cilje, ki smo si jih zadali, kar pa ne 
pomeni, da naslednje leto ne more biti še boljše.

Če smo lani opravili rekordno število obiskov, 
sestankov s strankami, prezentacij in kilometrov, 
smo letos praktično vse naredili iz pisarne ali dela 
od doma. Vse skupaj je bila prvovrstna izkušnja, saj 
manjka osebni stik in pogovor direktno z obstoječimi in 
potencialnimi kupci.

Izvedli smo samo eno službeno pot v Italijo, kjer smo 
obiskali dva kupca in sejem v Bolzanu ter naredili štiri 
online prezentacije oziroma šolanja. Če manjka pri 
sklepanju poslov osebni stik, je pri šolanju drugače. 
Za nemškega kupca je bilo šolanje predvideno v Pragi, 
kjer bi se šolanja udeležili njihovi zaposleni iz Češke, 
Nemčije, Ukrajine, Poljske in Rusije. Zaradi slabših 
epidemiološki razmer in varovanja zdravja nas samih, 
smo se skupaj s kupcem odločili, da šolanje izvedemo 
online. Šolanje je naletelo na pozitiven odziv. 

V prihodnosti bomo to izkušnjo lahko izkoristili še pri 
kakšnih drugih kupcih, ki imajo zastopstva po celotni 
državi in je težko dobiti več ljudi na določen datum.
V podjetju smo letos gostili samo enega gosta v 
mesecu marcu, takrat še potencialnega kupca iz Rusije, 
ki pa je danes že redni odjemalec. Njihov komercialni 
direktor Alexei je moral po vrniti v Rusijo v 14 dnevno 
karanteno.

Pri italijanskem kupcu smo uspešno zamenjali našo 
C paleto izdelkov (AVC, ACC in AHC) na D paleto 
izdelkov (AVD, ACD, AHD). Na sejmu v Rusiji, v 
mesecu februarju, so bili naši izdelki razstavljeni na 
dveh razstavnih prostorih. Afriso Poljska je uspešno 
predstavil dva naša nova izdelka.

Nov izdelek AHD je naletel na pozitiven obisk in ga 
bodo v svoj prodajni program dali praktično vsi naši 
pomembnejši kupci. V mesecu juniju smo dobavili prve 
pogone ruskemu kupcu, v avgustu smo prejeli prvo 
naročilo iz Ukrajine, uspešno smo dosegli dogovor 
še z enim ruskim kupcem. Potekajo prvi razgovori s 
potencialnima kupcema iz Finske in Francije.

Prihaja turbulentno leto 2021, v katerem bi se morali 
udeležiti sejma ISH, ki pa je bil v začetku oktobra 
odpovedan. Sejem bo in to v obliki interaktivnega 
sejma oziroma gre za spletni sejem. V podjetju smo 
se zato odločili, da bomo začeli intenzivneje delati na 
digitalnih predstavitvah naših izdelkov.

Seveda gledamo tudi v naslednje leto z optimističnega 
vidika, saj imamo potencial v obstoječih kupcih. 
Največjega imajo kupci, kjer so tržišča največja. Tako 
imamo največje potenciale v Rusiji, Nemčiji, Franciji 
in Italiji. Se pa že sedaj pozna, da se razne strateške 
odločitve pri naših kupcih oz. pri njihovih kupcih 
odvijajo počasneje. V sodelovanju z razvojem imamo 
odprtih tudi nekaj večjih projektov na novih izdelkih 
in z uspešno izvedbo le teh imamo zagotovljeno 
ambiciozno rast prodaje tudi v prihodnjih letih.

V prihodnjih dneh bomo, v kolikor bodo razmere 
dopuščale, poskušali izvesti kakšen obisk pri naših 
strankah.

Letošnje leto je bilo zelo težko in upam, da ga bomo 
sklenili na kolikor toliko normalen način in bomo v 2021 
zrli z optimizmom in premagovali prepreke, ki nam jih 
bo prineslo.

Vodja prodaje za tuja tržišča 

Boštjan Gerlič



14

Glasilo podjetja december 2020

Leto 2020, polno nepredvidljivih 
dogodkov, konstantnih prilagajanj 
oziroma "koronaleto"

Če bi nam kdo pred enim letom dejal, da bo nas iz 
daljnega vzhoda dosegel virus in nam življenje postavil 
na glavo, bi ga verjetno poslali v umobolnico. A ravno 
to se je zgodilo. 
Še preden nas je virus dosegel, je težave povzročal pri 
dobavah blaga iz Kitajske. K sreči je nabava odreagirala 
pravočasno in zamude so bile minimalne. In potem se 
je življenje ustavilo. Naša produkcija je delala naprej z 
62 % zasedenostjo, saj je veliko delavcev zaradi varstva 
otrok ostalo doma. Ker so na Kitajskem maske postale 
prioriteta in možnost za zaslužek, iz Kitajske ni bilo 
možno odpeljati nič, kar je bilo težje od 50 kg. Tako se 
je nabava ponovno znaša pred izzivom. Tudi ta izziv 
smo premagali in delo je potekalo naprej.

Maja 2020 so se razmere nekoliko umirile. Življenje se 
je vrnilo na stare tire, prav tako naročila v produkciji. 
V maju 2020 smo izdelali 22.124 motornih pogonov v 
enem mesecu in s tem postavili nov rekord v zgodovini 
Seltrona. Junija 2020 smo po letu in pol zaključili 
projekt prenove embalaže, navodil in etiket po novem 
CGP-ju. Navodila so sedaj v večini v »Short form« obliki 
in jih tiskamo sami v hiši. Za te namene smo kupili 
zlagalko, ki je bistveno pohitrila zlaganje navodil in 
optimirala delovni proces.

Mejnik 100.000 motornih pogonov smo letos dosegli 
že v začetku avgusta. Letošnje leto bo ponovno 
rekordno, kar se tiče izdelanih motornih pogonov. 

Do 1. decembra smo jih proizvedli že 147.500, kar je 
20.000 več kot lani v enakem obdobju.

Vseskozi izboljšujemo program za upravljanje dela 
v produkciji ProApp. Posodobili smo tudi Preactor 
- orodje za planiranje ter gostili strokovnjaka za 
Kannban. Še vedno dopolnjujemo podatke v programu 
PowerBi. Prevetrili smo vhodno kontrolo in norme, 
nabava se je lotila optimizacije dodelav vezij.
Širitev produkcije je po daljšem premoru ponovno 
stekla. V polnem teku je montaža elektroinštalacij in 
nosilcev za novo razsvetljavo. V prihodnjih dneh sledi 
priklop elektro omarice.
Če se ozremo nazaj na leto 2020, lahko rečemo, da 
nam je postreglo s polno presenečenj. Potrebno se je 
bilo prilagoditi, začeti drugače razmišljati. Kljub vsem 
spremembam, ki smo jih bili deležni, smo bili nadvse 
uspešni, ker smo sodelovali. Prav vsak izmed nas je 
doprinesel, da naše podjetje beleži rekordno rast v 
časih, ko so druga podjetja zapirala svojo dejavnost. 
Skupaj nam bo uspelo tudi v prihodnje! Zavedati se 
moramo, da nas različne ideje in raznoliki pogledi 
bogatijo.

V prihajajočem letu bomo težili, da naše delovne 
procese še izpopolnimo in nadgradimo do te mere, da 
bomo dosegli zastavljene cilje in pokrili vedno večje 
kupčeve potrebe po naših izdelkih.
Leto 2021 bo zagotovo polno novih izzivov in 
presenečenj. Prepričana sem, da bo v vseh pogledih 
ponovno presežno.

Vodja produkcije 

Mojca Bodner



15

Leto 2020 na področju 
tehnologije in informatike

Oddelek tehnologije nadaljuje svoje poslanstvo v 
vlogi veznega člena med razvojem in produkcijo ter v 
vlogi razvijalca produkcijskih procesov s pomočjo IT 
oddelka.

Oddelek IT je v letu korone ogromno časa namenil 
podpori uporabnikom, varnosti informacijskega 
sistema in optimizaciji strežniške ter mrežne 
infrastrukture.
Razvili smo interno iOS in Android aplikacijo 
SeltronPLM. Uporabljamo jo za pripravo slikovnih, 
video in ostalih gradiv ter matičnih podatkov 
materialov in operacij. Gradiva nam nudijo boljšo 
osnovo za učinkovito izvajanje vhodne kontrole in 
interaktiven prikaz delovnih navodil.
Uvajamo nov, lastno razvit PLM (Product Lifecycle 
Management) sistem, s katerim bomo učinkoviteje 
spremljali proizvodne izdelke od faze razvoja do 
tehnologije, produkcije in prodaje. PLM nam bo v tesni 
navezavi s PIM (Product Information Management) 
na enem mestu nudil popolne informacije o izdelku, 
polizdelku, delovnih operacijah, razvojnih in 
tehnoloških procesih ter spremembah.
Nadaljujemo z razvojem produkcijskih in tehnoloških 
procesov, ki jih implementiramo v MES sistem 
(ProApp aplikacija). 

Končana je migracija na Microsoft Office 365 
platformo. Tako postopoma selimo kolaboracijske 
platforme v oblačne storitve.
Veliko pozornosti smo namenili procesu dela od doma, 
ki smo ga prenovili iz vidika informacijske varnosti, 
hitrosti in komfortnosti.
V DMS sistemu potrjujemo in revidiramo vhodno 
dokumentacijo podjetja.
V PowerBI analitično orodje smo implementirali 
oddelke Proizvodnje, Prodaje TT in Prodaje DT.
V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki smo izvedli 
varnostni in penetracijski test informacijskega sistema 
podjetja.
Postavili smo monitoring računalniškega omrežja in 
periferije.

Dodatno smo nadgradili kontrolne procese spremljanja 
vsakega kosa izdelka skozi proizvodni proces ter 
se s tem močno približali zahtevam IATF 16949 
standarda vodenja in kakovosti, ki je osnovni standard 
dobaviteljev v avtomobilski industriji.

Z obstoječim in novim znanjem, z veliko zaznanimi 
priložnostmi in izzivi, z odlično ekipo vseh sodelavcev 
in vodstva ter s polno mero zdravega optimizma 
zremo v leto 2021.

Vodja tehnologije in informatike 

Sebastijan Glazer



Glasilo podjetja december 2020

T: +386 (0)2 671 96 00
F: +386 (0)2 671 96 66
info@seltron.si
www.seltron.si

Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85A
SI-2000 Maribor
Slovenija


