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Povezujemo in osvetljujemo
Čeprav mnogokrat skrite, so ključne za 
osvetljene ulice in stavbe, semaforizacijo, 
delovanje energetskih sistemov v objektih in 
procesov v proizvodnjah ter ustvarjajo čarobno 
vzdušje mest v času prazničnih okrasitev. To 
počnemo že od leta 1951, naši začetki pa segajo 
celo pred II. svetovno vojno.

že od 1951



vodstvo

splošna služba

sektor projektive

fi nančno računovodska služba

tehnični sektor

komercialna služba

sektor trgovina in servis

ponudbeni oddelek

oddelek nabave

oddelek skladišče materiala

Elektrosignal, d.o.o.
Celje

V dosedanjem razvojnem obdobju smo uspešno 
premagali številne prelomnice in ustvarili strokovno 

ekipo, ki je kos vsakemu tehnološkemu izzivu.
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Ustvarjamo dolgoročne partnerske vezi
S svojimi poslovnimi partnerji gradimo dolgoročne poslovne odnose. Tudi pri izvedbi 
najzahtevnejših projektov veljamo za zanesljivega partnerja. Pri projektiranju, izvedbi in 
vzdrževanju ne delujemo le lokalno, ampak mnogokrat tudi v drugih državah Evrope. V 
Sloveniji veljamo za eno največjih in pomembnejših podjetij na področju elektroinštalacij, tako 
glede stabilnosti in zanesljivosti kot tudi števila zaposlenih in višine ustvarjenih prihodkov.

Cenimo svoje sodelavce
Zakladnica dolgoletnega uspeha podjetja so naši zaposleni. So ustvarjalci naših izkušenj, 
uspehov, razvoja, odličnosti. Dolgoletne izkušnje in nenehno strokovno usposabljanje nam 
omogočajo kakovostno izvedbo projektov. Sledimo trendom z uvajanjem inovacij in uporabo 
sodobne tehnologije. Mlademu tehničnemu kadru odpiramo prostor za pridobivanje praktičnih 
znanj in izkušenj.

Vlagamo v lokalno okolje
Pozorni smo do naravnega in družbenega okolja. V okviru zmožnosti podpiramo različne športne, 
kulturne in druge projekte, ki so pomembni za naše lokalno okolje. Za svojo močno vpetost v 
širše družbeno okolje na izobraževalnem, socialnem, kulturnem, športnem in humanitarnem 
področju smo ob 60. letu delovanja prejeli srebrno občinsko odlikovanje Mestne občine Celje.

Pomemben prispevek k razvoju 
Mestne občine Celje je bil leta 
2011 obeležen s prejemom 
srebrnega celjskega grba.

Veljamo za eno najuspešnejših slovenskih podjetij 
na področju elektroinštalacij.
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Z vami in za vas že 70 let!
Dan podoben dnevu. Vsakodnevna rutina. 

Podobna opravila, dogodki, problemi, rešitve, 
uspehi, obrazi. A nekateri dnevi v življenju iz-
stopajo. Sedemdeseta obletnica rojstva našega 
podjetja je nedvomno takšen dan.

Starost podjetja in tradicija sami po sebi se-
veda ne zagotavljata kakšne bistvene konku-
renčne prednosti, toda v poslu sporočata, da 
gre za podjetje s strokovnimi znanji, izkušnjami 
in razvojnim prilagajanjem trgu. Predvsem pa z 
odgovornim odnosom do lastnikov, zaposle-
nih, upokojencev in širše družbene skupnosti. 
Takšno podjetje je vredno zaupanja naročnikov 
in dobaviteljev, s katerimi gradimo dolgoročno 
korektno sodelovanje. Elektrosignal je podjetje, 
ki dela opravi kvalitetno in v dogovorjenih rokih 
in s katerim naročniki nikoli niso imeli sodnih 
sporov. Svoje obveznosti poravnavamo pravo-
časno in v zadnjih desetletjih nismo bili nikoli v 
sodni izterjavi ali blokirani. Odgovorno izpolnju-
jemo svoje obveznosti do zaposlenih in vse to 
sredi velikih finančno-gospodarskih kriz in ob 
izgubi finančnih sredstev zaradi insolventnih 
postopkov nekaterih naših velikih kupcev. Trg 
je nepredvidljiv, vendar se s svojimi strokovnimi 
kompetencami znamo odzivati in se partnersko 
povezujemo tudi v različnih združenjih.

Iz naše matične knjige zaposlenih izhaja, da 
se je v tem obdobju v našem podjetju zaposli-
lo kar 684 sodelavk in sodelavcev. Nekateri so 
pustili le kratkotrajno sled, mnogi so tukaj de-
lali celotno delovno dobo, tudi več kot 40 let. 
Vsakdo je prispeval k rasti in stabilnosti pod-
jetja, nekateri manj, drugi več. Ob tem nikakor 
ne smemo pozabiti množice vajencev, dijakov 
in študentov na obvezni praksi in počitniškem 
delu. Na kadrovskem področju, podobno kot v 
mnogih dejavnostih v Sloveniji, močno primanj-
kuje dobro usposobljene delovne sile, predvsem 
tehničnega kadra na področju elektroinštalacij. 
To je in bo naš velik izziv skupaj z izobraževalni-
mi institucijami.

Kljub mnogim težavam v preteklosti sta za-
poslene in upokojence vedno odlikovali solidar-
nost in velika pripadnost podjetju, kar se je po-
kazalo pri izgradnji poslovne stavbe, poplavah 
in mnogih gospodarskih krizah. Vse to nam je 
s skupnimi močmi uspelo prebroditi. Upam, da 
bo pripadnost podjetju negovala tudi mlajša ge-
neracija zaposlenih. V preteklosti mnogokrat ni 
bilo lahko, a danes smo v dobri kondiciji. Smo 
eno najstarejših, verjetno celo najstarejše podje-
tje v Sloveniji na področju naše dejavnosti. Svoj 
pečat smo pustili na mnogih projektih v domo-
vini in Evropi. Naše podjetje je na trgu poznano, 
cenjeno in ugledno. Naša želja in zaveza je, da 

takšno tudi ostane ter da delamo še boljše na 
področjih, kjer trenutno morda nismo med naju-
spešnejšimi, saj se zavedamo svojih sposobno-
sti in priložnosti.

Ob jubileju ne manjka poslovnih izzivov – 
dokazovati se moramo vsak dan. Dolgoletne 
poslovne izkušnje, številne reference, prepo-
znavnost in razvita družbena odgovornost do 
okolja so nam lahko samo v pomoč pri poslo-
vanju v težkih in spreminjajočih se razmerah na 
trgu in v družbi. Sledenje novim tehnološkim 
izzivom, digitalizaciji, trajnostnemu razvoju in 
globalnim procesom ni več vprašanje, ampak 
dejstvo. Največji izziv pa je, da ostane podjetje 
trdno, stabilno in uspešno še mnogo desetletij, 
z željo, da bi bili zadovoljni in ponosni na pod-
jetje tako lastniki, zaposleni kot upokojenci. Ob 
tem si vsekakor želimo, da smo tudi družbeno 
odgovorno podjetje, ki po svojih močeh podpi-
ra socialne, kulturne in športne projekte v bli-
žnji okolici. Prepričani smo, da se dobra dela 
vračajo, prav tako korektni in iskreni odnosi s 
poslovnimi partnerji. Vse to bomo upoštevali v 
strategiji razvoja.

Naš cilj je, da ostane podjetje dolgoročno 
finančno stabilno in na trgu prepoznavno kot 
ugledna blagovna znamka. S strokovnostjo, de-
lavnostjo in enotnostjo nam bo to uspevalo tudi 
v prihodnje, kar dokazujemo že 70 let.

Direktor družbe:
Branko Kukec
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Zanesljiv partner na področju elektro storitev
Naša 70 letna tradicija potrjuje kakovostno izvedbo vseh projektov, ki so nam zaupani. Veljamo za solidno, stabilno, 
zaupanja vredno in uspešno podjete na področju elektroinštalacij v Sloveniji. Naša konkurenčna prednost je 
inovativnost, izkušnje, prilagodljivost ter kadri s specializiranimi znanji na področju elektro storitev. Tudi v prihodnje 
bomo sledili trendom in vlagali v strokovno usposobljenost zaposlenih.

Projektiranje:
 ∙ jakotočnih elektroinštalacij za 
razsvetljavo, moč in strelovod,

 ∙ šibkotočnih inštalacij za telefonijo 
in računalništvo v industrijskih, po-
slovnih in stanovanjskih objektih,

 ∙ razsvetljave cest, ulic in drugih 
komunalnih objektov,

 ∙ energetskih objektov, 
transformatorskih postaj, 
električnih razdelilnih postaj, 
pomožnih virov električne energije,

 ∙ elektroenergetskih priključkov v 
industrijskih, poslovnih, stano-
vanjskih in komunalnih objektih,

 ∙ sistemov za vodenje 
cestnega prometa s 
svetlobno-signalnimi napravami.

Izvajanje:
 ∙ elektroinštalacij za 
razsvetljavo, moč in strelovod 
v industrijskih, poslovnih in 
stanovanjskih objektih,

 ∙ razsvetljave cest, ulic in drugih 
komunalnih objektov,

 ∙ montaže energetskih objektov 
(TP, RP, MHE in drugih 
pomožnih virov za proizvodnjo 
električne energije),

 ∙ elektroenergetskih priključkov 
za industrijske, poslovne, stano-
vanjske in komunalne objekte,

 ∙ sistemov za vodenje 
cestnega prometa,

 ∙ elektroinštalacij v EX 
(protieksplozijski) izvedbi.

Meritve in vzdrževanje:
 ∙ meritve kvalitete izvedenih 
električnih inštalacij in izdajanje 
izjav o ustreznosti inštalacij 
glede na veljavne predpise,

 ∙ meritve osvetljenosti poslovnih, 
proizvodnih in športnih 
objektov ter javnih površin,

 ∙ analiza električnih omrežij,

 ∙ termografske meritve,

 ∙ vzdrževanje električnih inštalacij 
in elektroenergetskih naprav,

 ∙ meritve in vzdrževanje 
telefonskih in računalniških 
mrež v industrijskih, poslovnih 
in stanovanjskih objektih.

Proizvodnja:
 ∙ električnih omar za razdelitev 
in meritev električne energije,

 ∙ električnih naprav za krmiljenje 
in nadzor tehnoloških procesov,

 ∙ stabilnih in premičnih krmilnih 
naprav (semaforske naprave) 
za usmerjanje in vodenje 
cestnega prometa,

 ∙ kovinskih stebrov za svetilke javne 
razsvetljave in za semaforske luči.

Trgovina z elektromaterialom:
 ∙ elektroinštalacijski material,

 ∙ električni stroji in naprave 
za gospodinjstvo,

 ∙ električno orodje,

 ∙ izdelki bele tehnike,

 ∙ akustični aparati.

 ∙ rezervni deli za električne 
stroje, aparate in naprave 
različnih blagovnih znamk.

Servis:
 ∙ električnih orodij in naprav ter 
malih gospodinjskih aparatov,

 ∙ določenih električnih aparatov 
za osebno nego (brivniki, 
sušilniki las, sesalci idr.),

 ∙ z dolgoletno tradicijo in priznano 
kvaliteto servisnih storitev,

 ∙ z bogato zalogo rezervnih 
delov, ki omogoča kratke 
roke servisiranja,

 ∙ vključuje brezplačen pregled in 
oceno smotrnosti popravila ter 
garancijo na opravljeno storitev.

Izposoja avtokošar in 
avtodvigala:
Za dela na višini nudimo izvaja-
nje del z uporabo avtokošar in 
avtodvigala. Na voljo imamo več 
različnih tovornih vozil in dvižnih 
košar.

Kdo smo?
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Presentation of activity
Reliable partner in electrical services

Our 70 years of tradition confirms the quality performance of all projects entrusted to us. We are considered one of 
the most successful companies in the field of electrical installations in Slovenia. Our competitive advantage is constant 
innovation in the production and services, as well as staff with specialized knowledge in the field of electrical services. 
In the future, we will continue to follow trends and invest in the professional qualifications of our employees.

The design and 
development of:

 ∙ electric lighting installations, 
power conduits and lightning 
conductor conduits;

 ∙ telephone wiring and computer 
installations for industrial, com-
mercial and residential facilities;

 ∙ lighting for highways, streets 
and municipal facilities;

 ∙ power supply equipment, trans-
formers, distributiocentres and 
auxiliary power supply sources;

 ∙ lectrical power installations for 
industrial, commercial, residen-
tial and municipal facilities;

 ∙ road traffic control sys-
tems and sign lighting.

The installation of:
 ∙ electric lighting, power and 
lightning conductor conduits 
for industrial, commercial 
and residential facilities;

 ∙ lighting for highways, streets 
and other municipal facilities;

 ∙ electrical installations (TP, RP, 
MHE as well as other auxiliary 
power supply plants);

 ∙ electrical power installations for 
industrial, commercial, residential 
and municipal facilities;

 ∙ road traffic control systems;

 ∙ electrical installations in EX 
(explosion-proof) version.

The inspection and 
maintenace of:

 ∙ electrical installations and 
electrical appliances;

 ∙ new electrical installations 
and the issue of certificates 
of worthiness in accordance 
with official regulations;

 ∙ lighting of commercial, 
production and sports facilities, 
as well as public areas;

 ∙ power grid analyses;

 ∙ thermography measurements;

 ∙ telephone and computer 
networks in industrial, commercial 
and residential facilities.

The manufacture of:
 ∙ electrical devices for the 
distribution and measurement 
of power supplies;

 ∙ electrical appliances for the 
monitoring and control of 
technolgical systems;

 ∙ fixed and mobile control appli-
ances (traffic lights) for the direct-
ing and control of road traffic;

 ∙ metal support constructions for 
street lighting and traffic lights.

Available through our own 
retail outlet:

 ∙ electro-installation materials;

 ∙ electrical machinery and 
domestic appliances;

 ∙ power tools;

 ∙ white goods;

 ∙ other electrical goods;

 ∙ spare parts for electrical tools, 
apparatus and appliances.

Repair service:
 ∙ for electrical tools and appliances, 
small household appliances;

 ∙ Some electrical appliances for 
personal care (shavers, hair 
dryers, vacuum cleaners, etc.).

 ∙ with long-standing tradition 
and recognized for the 
quality of repair services;

 ∙ with an extensive stock of 
spare parts that allows us to 
service our products in the 
shortest time possible;

 ∙ includes a free checkup to 
establish whether the repair 
is worthwhile, and a warranty 
on the service performed.

Rental of basket lifts and 
mobile cranes:
We can provide basket lifts 
and mobile cranes for works 
at high altitudes. A number 
of different baskets and mo-
bile cranes are available.
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Elektrosignal je danes eno izmed najmočnejših podjetij svoje panoge v regiji na področju izvajanja 
elektroinštalacij in elektromontaže na industrijskih, poslovnih, komunalnih in stanovanjskih objektih ter 
za izdelavo specializirane elektroopreme oziroma naprav za nadzor in vodenje procesov v proizvodnji, 
prometu in javnih komunalnih objektih.

Today, Elektrosignal is one of the strongest companies in the industry in the region. We provide ser-
vices in electrical installations and installation of electrical facilities in industrial, commercial and resi-
dential buildings and municipal utility facilities, as well as manufacture specialised electrical equipment, 
like electrical devices to control and monitor processes in production, traffic and public utility facilities.

Izbrane reference

Elektroinštalacijska in elektromontažna dela / 
Electrical installation and assembly works

Energetski objekti / Energy facilities
Transformacijske postaje (Cinkarna Celje, 
Engrotuš, Toplarna Celje, Čistilna naprava 
Celje, RCERO Celje, Furnirnica MERKSCHA 
Celje), visokonapetostna kompenzacija jalove 
moči indukcijskih peči (Feniks Žalec), bioplin-
ska naprava Lokve s transformatorsko postajo 
(Bioenerg), izvedba EX-inštalacij v kontejnerjih 
(Container), izvedba tehničnega varnostnega 
sistema elektroenergetskih sistemov ELES …

Transformer substations, biogas plants, 
container electrical installations…

Proizvodni objekti / Production facilities
Cetis, Cinkarna Celje, EMO orodjarna, 
Energetika Celje, Tastepoint Etol, OMCO Feniks 
Žalec, Linde plini, Pilih, SICO Žalec, Steklarna 
Hrastnik, Toplarna Celje, BSH Nazarje, 
NOVEM Car, Tajfun Planina, Eho Štore …

Poslovni in stanovanjski objekti / 
Commercial and residential facilities
Tehnopolis, Splošna bolnišnica Celje, UKC 
(Ljubljana, Maribor), Onkološki inštitut Ljubljana, 
Engrotuš, Cinkarna Celje, Srednja zdravstvena 
šola Celje, Trimo (UNPROFOR Sarajevo), Dom 
Sv. Jožef Celje, Baumax, CM Celje, Interspar 
Slovenija, Simbio, Poslovno stanovanjski objekt 
Hudinja, Eventus - poslovni objekt Celje …

Komunalni objekti / Municipal utility 
facilities
Čistilne naprave (Celje, Dobrna ...), črpali-
šča (Celje, Žalec, Polzela, Prebold, Sevnica 
...), vodohrani (Stražica Frankolovo, Medlog, 
vila Zora Dobrna …), vodovodne poveza-
ve, centri za ravnanje z odpadki (RCERO, 
KOCEROD), bencinski servisi ...
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Selected references
Rezervni viri električne energije in sončne 
elektrarne / Backup power supplies and 
solar power plants
Bisol, Cinkarna Celje, Direkcija Republike 
Slovenije za ceste, Tastepoint Etol, Javne 
naprave Celje, KZ Petrovče, Toplarna Celje, 
VO-KA Celje, Gorenje Solar, Sol Navitas …

Športni in rekreacijski objekti / Sports and 
recreation facilities
Celjska koča, nogometni stadion Arena 
Petrol v Celju, nogometno igrišče Olimp 
Celje, Planet Tuš (Celje, Maribor), smučar-
ska skakalnica Mislinja, ledena dvorana 
Celje, športna dvorana Zlatorog Celje, objekt 
Skalna klet Celje, telovadnice (Gimnazija 
Center Celje, OŠ Radlje ob Dravi …) …

Ostali objekti / Other facilities
Mestna tržnica v Celju, EX-inštalacije v kontej-
nerjih, DARS, svetlobna signalizacija v predorih 
(Ločica, Jasovnik, Pletovarje, Leščevje, Vodule, 
Malečnik, Cenkova), RCERO Celje (Mestna 
občina Celje), prenova Knežjega dvorca v Celju, 
Mestna tržnica Celje, Slovenske železnice …

Semaforizacija, razsvetljava cest, preho-
dov za pešce in dekorativna razsvetljava 
/ Traffic lighting, street lighting for roads 
and pedestrian crossings and decorative 
lighting
Za DARS, DRSC in slovenske občine (Celje, 
Velenje, Šentjur …) smo izgradili že preko 
200 km javnih razsvetljav, mnogo semafo-
riziranih križišč in osvetljenih prehodov za 
pešce, ki jih tudi vzdržujemo. Izvajamo tudi 
energetske sanacije javne razsvetljave.

Projektiranje električnih inštalacij in naprav ter izvajanje 
meritev električnih inštalacij / Design of electrical installations 
and devices, measurement of electrical installations

Javni objekti / Public facilities

zdravstveni objekti / health facilities
Bolnišnica Golnik, Kardiološki center GIVO, 
UKC (Ljubljana, Maribor), Onkološki inšti-
tut Ljubljana, splošne bolnišnice (Celje, 
Trbovlje …), Zdravstveni dom Žalec …

kulturni in sakralni objekti / 
cultural and sacral facilities
Kinodvorane Planet Tuš (Celje, Maribor, 
Koper), Kulturni dom Prebold, cer-
kve (Podvin, Celje, Beograd …) …

športni objekti / sports facilities
Ledena dvorana v Celju, letno kopališče v 
Celju, nogometni stadion (Arena Petrol Celje, 
Skalna klet), športne dvorane (Gimnazija 
Celje Center, Zlatorog Celje …), športni park 
Golovec Celje, telovadnice (Radlje ob Dravi, 
Vojnik …), vlečnica na Celjski koči …

trgovinski objekti / commercial facilities
Engrotuš, Baumax, Metro Celje, Prodajni center 
Lena Levec, Era Velenje, Citi park Rusija …

hotelski objekti / hotel facilities
Zdravilišče Laško, Hotel Celjska koča …

Stari grad Celje

Celjska koča
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poslovni in stanovanjski objekti / com-
mercial and residential facilities
Business Men's club Celje, domovi upokojen-
cev (Impolca, Loka …), Društvo paraplegikov 
JV Štajerske, Fijavž Šempeter, garažne hiše, 
Hmezad KZ Petrovče, Juteks Žalec, Občina 
Tabor, objekt K3 Celje, OŠ Ponikva, poslov-
no-stanovanjski objekti (Glazija Celje, Kana 
Žalec, Vodnikov dvor), poslovni objekt Vransko, 
stanovanjski bloki v Novi vasi, stanovanjsko 
naselje Panles, šole in domovi (vrtec VVZ 
Jelka v Ljubljani, Šolski center Celje …) …

Komunalni objekti / Municipal utility 
facilities

čistilne naprave / wastewa-
ter treatment plants
Nivo – Straža pri Novem mestu, Burger, 
Libeliče, Čatež, Podsreda, Globoko, Škofja 
vas, Solčava, Šmartno ob Paki, Gornja 
Radgona, Tepanje, Poljčane, Šmarje pri 
Jelšah, Centralna čistilna naprava Celje, 
Kontejnerska čistilna naprava Gornja Radgona, 
Kontejnerska čistilna naprava Alpos, Tepanje, 
Frankolovo, Hrastnik, Dobrna, Tabor, čišče-
nje tehnoloških odplak na letališču Brnik …

črpališča / pumping stations
Bovše, Celjska koča, Č1 in Č2 vodovodne-
ga sistema Brnica, Lisce v Celju, M-10 v 
Laškem, kanalizacija (Brestanica, Laško–
Rimske Toplice, Podčetrtek, Sevnica, 
Velenje–Bevče), Nivo–Radeče, Petrovče, 
Prebold, Suhi vrh, Šentjur, Tremarje, Voge, 
Vransko, Frankolovo, Podkraj–Hrastnik …

vodovod / plumbing
Anski vrh, Beli potok pri Frankolovem, Črešnjice, 
Košnica, Šentjungert, Logatec, Sevnica, 
Šmarje pri Jelšah, Šmartno v Rožni dolini …

zbirni centri / waste management centres
regionalni centri za ravnanje z odpad-
ki (KOCEROD Mislinjska Dobrava, RCERO 
Celje, Toplarna Celje, RCERO Ljubljana, 
Slovenska Bistrica, Studenci) / regio-
nal waste management centres…

RCERO Celje

Nogometni stadion Celje

Tehnopolis Celje



11

Industrijski objekti / Industrial facilities
Cestnovzdrževalna baza v Velenju, Cinkarna 
Celje, Container, Elektro Celje, Energetika, 
Tastepoint Etol, Feniks Žalec, Gorenje 
Rogatec, Gorenje Velenje, Juteks Žalec, 
KIV Vransko, Klasje Celje, Pivovarna Laško 
Union, PUV Vrbje, Feroda, Alpeks …

Transformatorske postaje / Transformer 
substations
Cinkarna Celje, Čistilna naprava Celje, 
Dobrovski grad, Feralit Žalec, Glin Nazarje, 
Industrija jug Celje, Kasaze, Klavnica Šentjur, 
Merx Celje, TP Lenart, Pivovarna Laško 
Union, RCERO Celje, Resljeva, Športni park 
pod Golovcem, Štore II, Toplarna Celje, 
Tuš hladilnice, Tuš multikino, Unior Zreče, 
Zdravilišče Laško, Petrol d.d, OE Energetske 
rešitve Štore, Splošna bolnišnica Celje …

Javna in cestna razsvetljava / Public and 
street lighting

Mestna občina Celje / Municipality of Celje
Baumax, Bežigrajska cesta, cesta Arja vas–
Celje, cesta Celje–Šentjur, Dobojska cesta 
na Zgornji Hudinji, Dolenja vas–Latkova vas, 
fontane v krožišču RC, križišča (na Kidričevi 
ulici – odcep za STC), na avtocestnem priključku 
Celje zahod, cesta Vojnik–Ljubečna–Trnovlje, 
krožišča (Kersnikova–Oblakova ul., Ipavčeva ul., 
Liboje), magistralne ceste vzhod–zahod skozi 
Celje, most čez Savinjo, Ostrožno, podaljšek 
ulic (Jamova, Čopova, Grevenbrojska), Polule, 
Resslova ulica, severna vezna cesta, smučišča 
na Celjski koči, Šmiklavž, Tuš hladilnice, Vitanje, 
Zadobrova–TP Mlake, Zagrad, Zvodno …

crossroads, roundabouts, trunk roads, 
bridges, street extensions, fountains…

Druge občine / Other municipalities
Vojnik, Štore, Zreče, Laško, Žalec …

Cestna razsvetljava

Železniški predor Karavanke

Industrijski objekt Tajfun
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Številni objekti (bencinski servisi, prehodi za 
pešce, parkirišča, obrežja, prehodi, krožišča, 
podvozi, ceste in križišča, NN priključki) / 
Various facilities (filling stations, pedestrian 
crossings, car parks, river banks, crosswalks, 
roundabouts, underpasses, roads and 
crossroads, low voltage connectors …)

Ceste (Aškerčeva ulica v Rimskih toplicah, 
Petrovče–Dobriša vas, Črna na Koroškem, 
A10 Celje–Arja vas, Šoštanj–Velenje, Zgornji 
Dolič–Stranice, dovozna cesta TUŠ Polzela, 
Vučja vas–Križevci, Črnolica v Šentjurju, 
Braslovče, Breg pri Polzeli, Rogatec–Brezovec, 
Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šentvid–
Šoštanj, Jakob v Šentjurju, Brode–Tržica, 

Kozje, Petrovče, Šentvid, Letuš, Nazarje …), 
osvetlitev mnogih odsekov državnih cest.

Krožišča (Čeplje, Stranice, 
Tepanje, Latkova vas ...)

Križišča (Njiverce–Gerečja vas, Slovenske 
Konjice, Ulipi v Zrečah, cesta M10/280 Zreče …)

Prehodi za pešce (Stranice, križi-
šče za Črnovo, Tuncovec …)

Podvozi (Ločica ob Savinji, Polzela, Mislinja …)

Parkirišča (ERA Žalec, 
počivališče Lopata - jug …)

Javne poti (obrežje Radeče ...)

Bencinski servis (Petrol III Velenje)

Prometno-svetlobna signalizacija / Traffic 
light signalling

Mestna občina Celje / Municipality of Celje
semaforizirana križišča (Nama Levec, Kidričeva 
ulica, Aškerčeva–Cankarjeva, avtocestni 
priključek Celje zahod–Mariborska cesta, 
cesti G2 Celje–Šentjur, zahodna vpadnica 
Celje–križišče s Čopovo, zahodna vpadnica 
Celje–križišče s Cesto v Babno, križišče 
Teharske ceste in Popovičeve, Ljubečna, 
semaforizacija Mariborske ceste - IV. faza …)

prehodi za pešce (Ostrožno, Lava, Mariborska 
cesta, Vrbno, Dolič, križišče Toper …) …

signalized crossroads, pedestrian crossings…

Druge občine (semaforizirani prehodi za 
pešce, svetlobna signalizacija, osvetlitev 
prometnih stožcev, semaforizirana križišča 
na državnih cestah …) / Surrounding mu-
nicipalities (signalized pedestrian crossings, 
light signalling, traffic cone illumination…)

Laško, Letuš, Rimske Toplice, Slovenj 
Gradec, Žalec, Šentjur pri Celju, Šmarje 
pri Jelšah, Trebnje, Velenje, Vojnik, Zreče, 
Škofja Loka, Ivančna Gorica …

Zanesljivo delovanje semaforjev  

Prometno-svetlobna signalizacija
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Izvajanje meritev električnih 
inštalacij / Measurements 
and maintenance of 
electrical installations
Izvedba nešteto meritev električnih inštalacij ter 
strelovodov na javnih, proizvodnih, trgovskih, 
storitvenih in stanovanjskih objektih.

Termografske meritve / 
Thermography measurements
Termografske meritve izvajamo s 
termografsko kamero, ki izdeluje slike iz 
nevidnega infrardečega spektra ter zagotavlja 
brezkontaktne meritve temperature.

Reference v tujini / 
References abroad

Metal-Cinkara Inđija (elektroinštalacijska in 
elektromontažna dela, transformatorska 
postaja), Orenburregingas Rusija (poslovni 
objekt), Mitraka Sarajevo (zapori UNPROFOR), 
CITI PARK Čeljabinsk (poslovno-trgovski 
objekt, multikino, hipermarket), SVERBANK 
MOSKVA (projektiranje), paviljon in počitniški 
dom v Savudriji (projektiranje), BIG CENTAR 
Podgorica (projektiranje večnamenskega 
objekta), jez Gyula na Madžarskem (projektiranje 
el. inštalacij in programiranje mehkega 
jezu), vodovod Ladra-Smast (projektiranje), 
vodovod St. Jungert (projektiranje), Lafarge 
Avstrija (elektroinštalacije in elektromontažna 
dela), Vila Rehe Nemčija (elektroinštalacije 
in elektromontažna dela), čistilna naprava 
Požega na Hrvaškem (projektiranje), trgovski 
center Čeljabinsk v Rusiji, upravna zgradba in 
banka v Orenburgu – Rusija (projektiranje) …

business facilities, commercial-retail facilities, 
multi-cinema, banks, pavilion and holiday house, 
transformer substations, plumbing design, 
electrical installation and assembly works …

Razdelilne omare v industrijskem objektu Inđija, Srbija

Termografske meritve

Izvajanje meritev strelovoda
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V desetletjih delovanja je Elektrosignal z izgradnjo javnih razsvetljav, semaforizacije, črpališč in krasitve mesta 
pomembno pripomogel k dvigu kakovosti, varnosti in udobja bivanja občanov ter zunanji podobi mesta in okolice.

Začetki podjetja Elektrosignal Celje segajo v čas 
pred II. svetovno vojno, ko sta nastali zasebni 
podjetji: elektroinštalacijsko obrtno podjetje Anton 
Dobrotinšek in Elektroradio trgovina Karol Florjančič 
v Celju. Med okupacijo so podjetji združili.

Od začetkov do danes

Po osvoboditvi, leta 1946, je Anton Dobrotinšek 
prodal podjetje ljubljanski Elektrotehni, leta 1947 pa 
je bilo predano Mestnemu ljudskemu odboru Celje. 
Najprej se je podjetje imenovalo Elektroinštalacije in 
je bilo eno izmed mestnih, neke vrste komunalnih 
obrtnih podjetij. Poslovodja je bil Martin Cerar.

K Elektroinštalacijam so pozneje priključili še 
podjetje Radioval, Radio-elektro servis ter skupino 
serviserjev Stanovanjskega podjetja. Dejavnost 
so širili. Poleg elektroinštalacijske in montažne 
dejavnosti so prevzeli servis za gospodinjske in 
RTV-aparate v petnajstih tovarnah. Popravljali so 
električne motorje, izvajali storitve za montažo RTV-
anten in ozvočenja. Elektroinštalacijsko dejavnost 
so opravljali v celotni Jugoslaviji, veliko del so imeli 
na stanovanjskih zgradbah in javnih objektih.

V prvih povojnih letih so se naši delavci udeleževali 
več udarniških akcij na Celjski in Mozirski 
koči, osnovni šoli Frankolovo in drugje. Pomembne spremembe so se zgodile leta 1949. 

Elektroinštalacije so nekaj mesecev poslovale 
kot samostojno podjetje, poslovodja je bil Ferdo 
Zgomba, nato pa jih je prevzel mestni Servis 
uslužnostnih obratov. Po sklepu MLO Celje je tri 
četrtine podjetja prešlo h gradbenemu podjetju 
Beton (kasnejši Ingrad), v novem servisu pa je 
ostalo samo sedem delavcev. Poslovodja je bil 
Milan Mihelak. Nekaj časa je servis obstajal ob 
številnih drugih obrtnih podjetjih. 1. julija 1951 se 
je osamosvojil. Spet so nastale Elektroinštalacije. 
Poslovodja je postal Milan Mihelak. To je 
rojstni dan današnjega Elektrosignala.

Leta 1951 je bilo v Elektrosignalu zaposlenih 
petnajst delavcev in dva učenca.

Delavski svet podjetja Elektroinštalacije je 25. 2. 
1954 sklenil razširiti dejavnost obrata. Predlog 
je poslal Svetu za gospodarstvo in komunalo 
Mestnega ljudskega odbora v Celju. Obrat je 
dobival naročila za previjanje elektromotorjev, za 
popravila elektromotorskih avtomobilskih in drugih 
stikal, akumulatorjev in drugih specialnih naprav. 
Zato je potreboval akumulatorsko polnilnico. 
Zaradi večjega delovnega obsega je poslovodja 
Milan Mihelak predlagal, naj ga zamenja Alojz 
Jagrič, ki je bil štipendist poverjeništva za obrt in 
industrijo pri Mestnem ljudskem odboru v Celju.

Na 2. redni skupščini sestavljene organizacije 
združenega dela – SOZD ITC (Industrija Trgovina 
Celje), 10. junija 1975, so sklenili, da se ji priključi 
tudi Elektrosignal. O tem so prej odločili delavci 
Elektrosignala na referendumu. Elektrosignal naj bi 
prevzel mesto nosilca elektrotehnične dejavnosti 
v ITC: elektromontažo, servisno dejavnost in 
proizvodnjo stikalnih omaric ter komandnih pultov 
za delovne organizacije ITC. To so bile Ferralit, 
KIG, Klima, Kovinotehna in Libela. Elektrosignal 
je takrat zaposloval petinsedemdeset delavcev.
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Leta 1976 je Elektrosignal posloval z naslednjimi 
enotami: Inštalacije (vodil jo je Bogo Krajšek), 
Servis (vodja je bil Ivan Doberšek) in Elektron 
(vodja Branko Žekar). Uprava pa je že pred nekaj 
leti ustanovila oddelek splošne službe in tehniško-
komercialno službo, ki jo je prevzel Ivan Bratanič. 
V podjetju je delalo 97 delavcev in 24 učencev.

8. 4. 1977 so položili temeljni kamen za gradnjo 
novih poslovnih prostorov na Lavi. To čast je 
kolektiv zaupal Dušanu Hercogu, po delovnem 
stažu najstarejšemu članu Elektrosignala.

Julija 1977 je elektrotehniško podjetje Elektrosignal 
prejelo odločbo občinskega inšpektorata občine 
Celje, da lahko izvaja projektiranje vseh vrst 
elektroinštalacij in naprav jakega in šibkega toka, 
elektroenergetskih sistemov in naprav. Prav tako 
je lahko začelo opravljati vse vrste elektroinštalacij 
na napravah jakega toka do vključno 35 KV.

Sekretar osnovne organizacije Zveze komunistov 
Dušan Hercog je leta 1976 na proslavi ob 
25-letnici Elektrosignala govoril o srednjeročnem 
načrtu 1976–1980. Opozoril je na nujnost 
povečanja proizvodne zmogljivosti in oblikovanja 
sodobnega marketinga, ki bi upošteval »tehnični 
razvoj, raziskavo trga, reklamo, propagando 
ter odnose z javnostmi in distribucijo«.

Od leta 1980 podjetje občasno izdaja 
časopis Novice Elektrosignala.

Aprila 1981 je Elektrosignal praznoval 30-letnico. 
Kolektiv je zaposloval stodevetindvajset delavcev, 
imel pa je tudi devetintrideset učencev. Razvoj 
podjetja so omogočili šele novi proizvodni 
prostori na Lavi. Naložba je bila zelo potrebna in 
upravičena. Proizvodni program delovne organizacije 
je obsegal projektiranje, montažo in izvajanje 
elektroinštalacijskih sistemov jakega in šibkega toka, 
strelovode, naprave z avtomatiko, transformatorske 
postaje, avtomatske telefonske centrale, cestno 
in prometno signalizacijo, servise, zastopstva in 
prodajo. Takrat je bil direktor Viktor Zupanc.

Leta 1991 se je z razpadom Jugoslavije občutno 
zmanjšal trg za prodajo storitev in izdelkov. Zato 
je bilo potrebno zmanjšati število zaposlenih in 
iskati nove trge v tujini. V letih po osamosvojitvi 
smo izvajali elektromontažna in elektroinštalacijska 
dela v Italiji, Nemčiji, Avstriji in Rusiji.

Ob 25-letnici, julija 1976, so se člani kolektiva 
Elektrosignal odločili, da bo vsaka druga sobota 
v mesecu juliju dan Elektrosignala. Želeli so 
počastiti srebrni jubilej podjetja in obletnico 
rojstva Nikole Tesla. Slavnost je začel predsednik 
mladinske organizacije Dušan Vouk. Osrednji 
govornik je bil Dušan Hercog, sekretar ZK.

Dosedanji direktorji 
podjetja (1951–2021)

Milan Mihelak od 01. 07. 1951
Alojz Jagrič od 25. 02. 1954
v.d. Ivan Doberšek od 12. 05. 1974
Viktor Zupanc od 01. 10. 1974
v.d. Bogomir Krajšek od 26. 06. 1990
Ivan Bratanič od 01. 03. 1991
Branko Kukec od 01. 01. 2007
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Jeseni leta 2008 smo sanirali tudi zunanjost 
poslovne stavbe, predvsem smo obnovili fasado.

Oktobra 2009 smo končali z rekonstrukcijo 
kotlovnice in prešli z ogrevanja na kurilno olje na 
daljinsko oskrbo s toplotno energijo iz vročevoda.

V Srbiji smo 28. 9. 2009 ustanovili hčerinsko 
podjetje Elektrosignals d. o. o., s sedežem v 
Ćupriji, ki smo ga po uspešno zaključenem 
projektu zaprli dne 05. 05. 2014.

25. avgusta 1992 se je družbeno podjetje 
Elektrosignal preoblikovalo in registriralo na sodišču v 
družbo z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini. Leta 1993 izide Zakon o lastninskem preoblikovanju 

podjetij. Večina zaposlenih je vložila svoj lastniški 
certifikat za odkup deleža podjetja. Pridružili so 
se jim tudi nekateri bivši zaposleni. Začne se 
proces lastninskega preoblikovanja podjetja.

Januarja 2002 sta Kapitalska družba pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja in Slovenska 
odškodninska družba odprodali svoj poslovni 
delež v podjetju. Tako so zaposleni in bivši 
zaposleni postali 100-odstotni lastniki podjetja.

Marca 2005 smo na južni strani poslovne stavbe 
naredili nadstrešek za osebna službena vozila, ki 
smo ga v decembru 2009 še nekoliko razširili.

14. aprila 1998 je bilo podjetje Elektrosignal 
registrirano na Okrožnem sodišču v Celju v sodni 
register pod vl. številko 1/00018/00 kot družba 
z omejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom 
81.374.000 SIT v lasti 109 družbenikov, od tega 
je 106 družbenikov iz vrst zaposlenih in bivših 
zaposlenih delavcev podjetja v višini 53,25 % 
kapitala, trije pa so skladi (Kapitalski, Odškodninski 
in Razvojni sklad) z deležema v skupni višini 46,75 %.

V prvi polovici leta 2001 smo deloma 
prenovili notranjost poslovne stavbe na Lavi 
in si zagotovili boljše delovne razmere.

Septembra 2007 nas je ponovno prizadela poplava. 
Voda je zalila približno 40 cm pritličnih prostorov. 
Predvsem zaradi požrtvovalnosti mnogih delavcev 
je nastala škoda le v višini okrog 86.000 EUR.

V decembru 2007 smo v celoti zamenjali zunanje 
stavbno pohištvo z energetsko učinkovitejšim.

Poplava leta 2007 Trgovina nekoč
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Na dan 1. 7. 2021 (ob 70. letnici podjetja) je v 
podjetju 47 zaposlenih. Med družbeniki je 26 
zunanjih družbenikov (bivši zaposleni, dediči) in 5 
trenutno zaposlenih družbenikov. Podjetje ima tudi 
lasten poslovni delež.

Leta 2012 smo na strehi poslovne stavbe 
Elektrosignal postavili sončno elektrarno instalirane 
moči 50 KW, ki letno proizvede povprečno 53.000 
MWh električne energije.

Najde se čas tudi za družabnost ... ... in strokovnost
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Podatki o družbi
ELEKTROSIGNAL, d.o.o.

3000 Celje, Lava 6/a, Slovenija

Telefon:  +386 3 425 44 00

Telefaks:  +386 3 425 44 40

El. naslov:  info@elektrosignal.si

Spletna stran:  www.elektrosignal.si

Šifra dejavnosti:  43.210

Matična številka:  5145198

Davčna številka:  25460188

Transakcijski račun:  SI56 0400 1004 7938 747 pri Nova KBM d.d.

Registracija družbe:  Okrožno sodišče v Celju s sklepom 
 Srg. 98/00053 z dne 14. 04. 1998 
 pod vložno številko 1/00018/00

Osnovni kapital:  400.000,00 EUR

Število družbenikov:  31

Uprava:  Uprava družbe je direktor družbe, edini 
 član uprave je Branko Kukec, univ.dipl.oec. 
 Direktor družbe je od 01. 01. 2007.
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vodstvo

splošna služba

sektor projektive

fi nančno računovodska služba

tehnični sektor

komercialna služba

sektor trgovina in servis

ponudbeni oddelek

oddelek nabave

oddelek skladišče materiala

Elektrosignal, d.o.o.
Celje

V dosedanjem razvojnem obdobju smo uspešno 
premagali številne prelomnice in ustvarili strokovno 

ekipo, ki je kos vsakemu tehnološkemu izzivu.
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Povezujemo in osvetljujemo
Čeprav mnogokrat skrite, so ključne za 
osvetljene ulice in stavbe, semaforizacijo, 
delovanje energetskih sistemov v objektih in 
procesov v proizvodnjah ter ustvarjajo čarobno 
vzdušje mest v času prazničnih okrasitev. To 
počnemo že od leta 1951, naši začetki pa segajo 
celo pred II. svetovno vojno.

že od 1951


