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V družbo, ki  je bila ustanovljena leta 1995, sta Iztok Lipnik in Branko Šeruga skupaj vstopila leta 1999. 

Družba za razvoj in proizvodnjo elektronskih naprav je imela leta 1997 69 zaposlenih in 3 mio evrov 

prihodkov. Danes ima Skupina Elrad (Elrad Int. in 4 odvisne družbe v Srbiji, Hong Kongu, na Kitajskem 

in v Mehiki) 1.600 zaposlenih in 135 mio evrov prihodkov. 55-odstotni lastnik družbe Elrad Int. je 

švicarsko podjetje Kona International GmbH. 

Dejavnost družbe je razvoj in proizvodnja elektronskih / elektromehaničnih sklopov za končne izdelke 

na področju malih gospodinjskih aparatov, električnih orodij, bele tehnike in avtomobilske industrije. 

Elrad Int. ustvari preko 91 odstotkov prihodkov na tujih trgih in dosega povprečno 22,6-odstotno rast 

izvoza letno. Izvaža predvsem v EU, kjer ima pomembne dolgoročne partnerje (Bosch, Husqvarna, 

Stihl, Hilti, Miele, BSH, Hella, …) 

Tudi dodana vrednost se je v zadnjih treh letih v povprečju povečala za 21,6 odstotkov letno, v letu 

2018 za 26 odstotkov, kar jih uvršča v vrh med konkurenti v panogi. Rastejo število zaposlenih, čisti 

dobiček, EBITDA in donosnost kapitala. K dobrim rezultatom doprinašajo visoka vlaganja v lasten 

razvoj. Razvojni oddelek sodeluje z domačimi in tujimi razvojnimi partnerji ali razvojnimi skupinami 

njihovih kupcev. Tako so na primer s podjetjem Bosch v okviru programa »Supplier Development« 

razvili svoj lasten proizvodni sistem EPS (Elrad Production System) na globalni ravni. Investicije v 

povečanje in modernizacijo kapacitet ter za tehnološke izboljšave proizvodnih procesov so v zadnjih 

štirih letih znašale preko 26 mio evrov. Del investicij je bil namenjen tudi vstopu na nova tržišča z 

ustanavljanjem novih podjetij. 



Družba je imela v 2019 538 zaposlenih, ki so vključeni v redne programe izobraževanja, ter nudi 

številne dodatne ugodnosti zaposlenim ter podeljuje štipendije. Zgolj v letu 2018 so omogočili prakso 

kar 29 dijakom in študentom.  

Okoljsko odgovornost usmerjajo predvsem na področje ravnanja z odpadki in v povečanje energetske 

učinkovitosti. Letno pripravljajo tudi Okoljsko bilanco.  

Poslovno kulturo in etiko podjetja poosebljata direktorja Iztok Lipnik in Branko Šeruga, ki skupaj s 

sodelavci gradita Elrad kot prepoznavnega in prednostnega partnerja v širšem poslovnem okolju, 

hkrati pa sprejemata odgovornost do zaposlenih, družbe in okolja. 


