
Povpraševanje po obnovljivih 
virih energije še nikoli ni bilo 
večje. Trga toplotnih črpalk in 
sončnih elektrarn sta v porastu 
že sedmo leto zapored, med 
krizo pa sta dobila še dodatni 
pospešek. K odločitvi za na-
kup omenjenih sistemov naj-
bolj prepriča možnost znižanja 
stroškov, in sicer s toplotno čr-
palko do 70 %, skupaj s sončno 
elektrarno pa lahko dodatno 
znižamo stroške elektrike vse 
do 90 %. Vedno pomembnejša 
je tudi energetska neodvisnost 
od gibanja cen na trgu, ki kup-
cem prinaša varnost. Pomem-
ben zunanji dejavnik je seveda 
tudi epidemija covida-19, ki 
je dodatno vplivala na ener-
getsko krizo in spodbudila 
potrebo po samooskrbi in sa-
mozadostnosti. Posledično se 
je tako nakazala tudi smer ra-
zvoja prihodnosti. Podatki Eko 
sklada nakazujejo, da se zave-
danje in potreba po zelenih in 
trajnostnih naložbah iz leta v 
leto bolj krepita, saj je bilo lani 
(2021) oddanih kar 28.445 vlog 
za nepovratna sredstva in 3488 
vlog za kreditiranje (občani), 
kar je za 35,3 % oz. 7433 več 
vlog za nepovratna sredstva 
kot v letu 2020! 

Zaradi tehnološkega napredka, 
povečanega zanimanja, stroškov-
ne učinkovitosti in ogromnega 
gospodarskega potenciala so ti 
projekti obetavna pot za diver-
zifikacijo našega nacionalnega 
energetskega portfelja. Pomem-
ben vidik pa je tudi energetska 
neodvisnost od gibanja cen na 
trgu, ki kupcem prinaša varnost v 
teh negotovih časih. Če je do zdaj 
veljalo, da je plin v Evropi strateški 
energent, se lahko to z nastopom 
evropske krize spremeni, kajti cene 
zemeljskega plina so zrasle že do 
400 %. Posledica tega, da sta trga 
v porastu, je tudi vse večje zaveda-
nje, da smo vsi mi ustvarjalci naše 
prihodnosti. Zaupanje v toplotne 
črpalke in druge obnovljive vire 
prinaša lepšo prihodnost plane-
tu in prihranke človeku. Dodatna 
prednost je tudi ta, da so ob takšni 
investiciji mesečni prihranki viš-
ji kot fiksni stroški za energente. 
Tako lahko naložbo plačujemo kar 
s prihranki. Cena investicije ni več 

ključno vodilo. Danes kot stranke 
oz. kupci ne iščemo več nekoga, 
ki bi nam le prodal poceni storitev, 
ampak si želimo dolgoročno reši-
tev na ključ – vse na enem mestu 
in pri enem ponudniku z ustrezni-
mi garancijami in servisi. Glede na 
negotovo gospodarsko situacijo 
bo v obdobju, ki je pred nami, 
ključna izbira partnerja s tradicijo 
in z nadpovprečno bonitetno oce-
no. Spomnite se na zadnjo krizo, ko 
je v naši panogi čez noč propadla 
večina subjektov na trgu. Ostaja le 
vprašanje, koga izbrati.

30-LETNA TRADICIJA IN DOB-
RA BONITETNA OCENA – ZA-
GOTOVILO ZA DOLGOROČEN 
IN VAREN NAKUP
V podjetju Termo Shop stojijo 
kupcem ob strani od nakupa pa 
vse do konca. Družinsko podje-
tje je pred dnevi proslavilo tri 
desetletja delovanja na trgu. 
Njegov ustanovitelj je Franc Šacer, 
energetik z več kot 15-letnimi iz-
kušnjami, ki je že leta 1987 v pod-
jetju Gorenje servis sorazvil pro-
gram toplotnih črpalk in kasneje 
postal tudi direktor podjetja Go-
renje toplotne črpalke ter ga vodil 
vse do odločitve, da odpre svoje 
lastno podjetje za razvoj in pro-
izvodnjo toplotnih črpalk. Ko je 
podjetje slavilo 20 let, ga je prev-
zel sin Jure Šacer in nadaljeval us-
pešno zgodbo ter jo popeljal do 

te, ki jo podjetje živi danes. Trenu-
tno imajo zaposlenih več kot 60 
izkušenih strokovnjakov, neneh-
no investirajo v razvoj novih teh-
nologij, predvsem pa so v osrčju 
njihovega poslovanja stranke in 
njihove potrebe. Ponašajo se z 
več kot več kot 50.000 zadovoljni-
mi gospodinjstvi, ki so jih opremili 
s toplotnimi črpalkami, ne samo v 
Sloveniji, temveč po vsej Evropski 
uniji. »Vse spremembe pri nas so 
osredotočene na našega končnega 
kupca, pa naj bo to fizična oseba ali 
podjetje,« pravijo v podjetju, kjer 
se še kako dobro zavedajo, da je 
to ključ do uspeha.

NAJBOLJŠI IZVOZNIKI V LETU 
2021
Prav tako se lahko v podjetju Ter-
mo Shop ob 30-letnici delovanja 
pohvalijo, da so že tretje leto za-
poredoma prejeli certifikat pla-
tinaste bonitetne odličnosti 
AAA. Bonitetna ocena odličnosti 
pomeni nadpovprečno bonitetno 
vrednost gospodarskih subjektov. 
Certifikat ima še toliko večji po-
men, saj je v Sloveniji v letu 2021 
platinasto bonitetno odličnost do-
seglo zgolj 3,7 odstotka podjetij. 
Prav tako je podjetje Termo Shop 
javna agencija Spirit izbrala za naj-
boljšega izvoznika v letu 2021. 
Laskava nagrada je bila podeljena 
v okviru mednarodnega izobraže-
valnega programa Vodenje izvo-

znega poslovanja – International 
Trade Managment (ITM). Podjetje 
je letos Evropski okoljski urad 
(EEB) prepoznal kot eno izmed 
vodilnih na področju ogrevanja z 
obnovljivimi viri energije v Evropi.

POGUMNO V PRIHODNOST 
Nova poslovna stavba, povezova-
nje in še večja pozornost na stori-
tve energetske samozadostnosti, 
predvsem pa vzpostaviti skupnost 
aktivnih uporabnikov, v kateri 
bodo povezane vse rešitve in sto-
ritve za energetsko neodvisnost 
njihovih strank, so načrti, ki so si jih 
zadali v podjetju Termo Shop. »Po-
membno je, da v teh nepredvidljivih 
časih delamo pogumne korake v 
primerjavi s tehnologijo in novimi 
poslovnimi modeli, ki nas bo ohra-
nila tudi v prihodnosti,« pravi Jure 
Šacer, generalni direktor podjetja. 

Poskrbite, da bo vaša priho-
dnost brezskrbna in polna 
ugodja ter prepustite energet-
sko oskrbo vašega doma stro-
kovnjakom, ki jim stojijo ob 
strani 30-letna tradicija, nagra-
de, certifikati in najpomemb-
neje – nenehna skrb za stranke. 
Dovolite, da tudi vaše izkušnje 
vodijo v zadovoljstvo, in se pri-
družite zadovoljnim strankam 
podjetja Termo Shop.

www.termoshop.si

6-letno jamstvo na
toplotno črpalko

Lastna montaža,
primopredaja in servis

Več kot 50.000 zmontiran
toplotnih črpalk in 1.000
sončnih elektrarn

Zasnova celovitih
energetskih rešitev

ITM izvoznik leta 2021

Platinasto bonitetno
odličje

Toplotne črpalke &
sončne elektrarne

nih

ENERGETSKA SAMOZADOSTNOST 
KOT REŠITEV ENERGETSKE KRIZE 

Oglasno sporočilo


