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DOLGOLETNI DOBAVITELJ ZEMELJSKEGA 

PLINA  

     Družba Geoplin je prepoznavna kot:  

 

začetnik plinifikacije in gradnje plinovodov v Sloveniji,  

prvi in največji dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji, ki 

svoje poslovanje širi v regijo, 

zanesljiv dobavitelj zemeljskega plina s 35-letno tradicijo,  

zaupanja vreden poslovni partner. 
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     Strateška odločitev družbe je usmerjena k:  

 

diverzifikaciji in širitvi obstoječe palete produktov in storitev, 

prilagajanju trenutnim trendom in zadovoljevanju zahtev 

kupcev zemeljskega plina,  

ekološki ozaveščenosti celotne družbe in spodbujanju 

učinkovite rabe energije. 
 

 

RAZVOJ NOVIH DEJAVNOSTI 
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ENERGETSKO UPRAVLJANJE  V 

GOSPODARSKIH DRUŽBAH 

    Aktivnosti so umerjene k doseganju ciljev: 

 

zmanjševanje stroškov za porabo energije, 

uvajanje sodobnih rešitev v prakso, 

učinkovita raba energije (ogrevanje, proizvodni procesi ipd.), 

povečanje konkurenčnosti partnerjev, 

učinkoviti nadzor nad porabo energije   
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NAJEM CELOSTNE STORITVE 

ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

V sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki iz partnerskih    

podjetij nudimo celovito storitev energetskega upravljanja: 

energetski pregled, 

izhodišča za povečanje energetske učinkovitosti in 

zmanjšanje stroškov, 

izvedba potrebnih ukrepov, 

vzpostavitev nadzora nad porabo in merjenje učinkov. 
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INFORMACIJSKI SISTEM ZA ENERGETSKO 

UPRAVLJANJE 

      Lastniku ali upravljavcu energetskega sistema omogoča:  

celovito informacijo o stanju in stroških delovanja 

energetskega sistema na enem mestu, 

vpogled v rabo energije in odkrivanje ter odpravljanje napak 

ter neoptimalnosti v delovanju energetskega sistema, 

finančno in investicijsko načrtovanje različnih 

organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito rabo 

energije,  

ustrezno poročanje. 
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ENERGETSKO POGODBENIŠTVO 

    Poslovni model za energetske rešitve: 

 

optimalno razmerje med znižano porabo energije, potrebno 

naložbo in najmanjšo dobo vračanja vloženih sredstev, 

predlog za zamenjavo sistema in projekcija prihodnjih 

prihrankov energije, 

namestitev novega sistema in začetek ustvarjanja prihrankov, 

ki so razvidni iz mesečnih poročil. 
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SOPROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN 

TOPLOTE 

    Postavitev enot za soproizvodnjo toplotne in električne 

    energije omogoča: 

ugodno ceno toplotne energije  

zagotovitev lastne proizvodnje električne energije in 

zmanjšanje odvisnosti od zunanjih virov ter tržnih nihanj, 

zmanjšanje stroškov primarne energije od 15–30 % 
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POGODBENO ZAGOTAVLJANJE TOPLOTNE 

ENERGIJE 

    Z naročnikom se dogovori okvir nalog, ki opcijsko zajema:  

načrtovanje, financiranje, vgradnjo, obratovanje in 

vzdrževanje naročnikovega sistema, 

postavitev sistema brez naročnikovih lastnih sredstev, 

oskrbo za dogovorjeno količino toplote in morebiti električne 

energije, 

predajo postrojenja v last naročnika. 
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ZADOVOLJEN UPORABNIK 

    Poglaviten končni cilj je dosežen zaradi prednosti Geoplina: 

 

poznavanje energetskih potreb uporabnikov, 

zagotovitev ugodne cene končne oblike uporabne energije, 

poznavanje sodobnih tehnologij in najboljših praks, 

postavitev energetske opreme brez vključevanja naročnikovih lastnih 

finančnih sredstev,  

zagotovljeno pogodbeno vzdrževanje in upravljanje energetskih sistemov, 

izničenje celotnih tehničnih in finančnih tveganj za investicijo.  
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Hvala za pozornost.  
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