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Svetloba d.o.o. z inovacijo, inteligentnim sistemom razsvetljave REFLECTA 

IntelSens in REFLECTA IntelLight, razsvetljuje za boljši svet že v več kot 100 

podjetjih v 11 državah. Z vizijo obvladovanja položaja ključnega globalnega 

ponudnika stroškovno visoko učinkovitih rešitev v industrijskem energetskem 

upravljanju želimo omogočati okolju prijazno zmanjšanje porabe energije in s 

tem prispevati k zelenemu planetu in prenosu dobrih praks. Prevzemamo 

odgovornost, da kot eno vodilnih podjetij na področju celovitega energetskega 

managementa, prispevamo k ustvarjanju pomembnih prihrankov - v povprečju 

znašajo 72 %, dvigu produktivnosti - raziskave kažejo, da izboljšanje 

osvetljenosti poveča produktivnost tudi do 40 % in povečanju dodane vrednosti 

poslovanja. Ključna področja družbene odgovornost v podjetju Svetloba so 

energija, ljudje in odnosi. Delamo na področju učinkovite rabe energije, zato je 

družbena odgovornost vpeta v naše vsakodnevno poslovanje. Med največje 

dosežke, uspehe in nagrade podjetja štejemo uspehe REFLECTA uporabnikov - 

prihranke, ki jih ta ustvarjajo z inteligentnimi sistemi industrijske razsvetljave. 

Povprečni uporabnik inteligentnega sistema REFLECTA je v letu dni zmanjšal 

izpuste CO2 v ekvivalentu izpusta 10 avtomobilov. Z REFLECTO so podjetja v 

letu dni: prihranila 5,7 GWh električne energije, zmanjšala izpuste CO2 za 2.446 

ton, 'ugasnila' 874 avtomobilov in 'zasadila' za 21,6 nogometnih igrišč dreves. 

Naše poslanstvo je razsvetljevati za boljši svet, uresničujemo pa ga tako, da pri 

poslovanju in sprejemanju odločitev spoštujemo vsakega posameznika, s 

katerim ima podjetje odnos. Skrbimo za rast in razvoj sodelavcev, saj 

verjamemo, da so vir uspešnosti podjetja sposobni in zavzeti sodelavci. Na vse 

ljudi, s katerimi sodelujemo, ne gledamo kot na dobavitelje, kupce in stranke, 

ampak jih sprejemamo kot partnerje, kot širšo REFLECTA družino. Odgovoren 

odnos do vseh partnerjev sprejemamo kot zavezo za boljšo prihodnost. V letu 

2012 je družba Svetloba, z željo spodbuditi energetsko učinkovitost, razvila in 

začela z izvajanjem akcije´Razsvetljujemo Slovenijo in svet´. Z lastnim družbeno 

odgovornim projektom osveščamo o potencialih prihrankov, vplivu svetlobe na 

izboljšanje delovnih pogojev in varnosti pri delu. S tem projektom tudi 

omogočamo ogled dobrih praks in pogovore o prihodnjih smernicah energetske 

učinkovitosti in možnih virih finančnih podpor investicijam za izboljšavo 

energetske učinkovitosti v podjetjih. V projekt smo pritegnili podjetja, ki so s 

pomočjo inteligentnih sistemov razsvetljave uspela ustvariti visoke finančne 



prihranke na račun nižje porabe električne energije. V širšem okolju pa že več 

let zaporedoma kot donator podpiramo športne prireditve, darovali smo v akciji 

Siti besed, polni dejanj in k temu spodbudili tudi vse partnerje. Med drugim 

smo z mentorstvom za podjetništvo podprli mlado podjetnico in s 

financiranjem izdaje knjige in odkupom knjig za poslovna darila, sodelavca, ki 

inovira na področju borilnih veščin (tenkido). 

 


