
 

Geolux Plain I – slovensko inovativno ulično svetilo z 
največ mednarodnimi oblikovalskimi priznanji  

 

Petrovče, 31. 1. 2019 – Štiri strokovne žirije, enotno prepričanje. Inovativno 
ulično svetilo GeoLux Plain je med oblikovalsko in funkcionalno najboljšimi 
proizvodi na svetu. 

Izjemnost izdelka Geolux Plain I kažejo prejeta najodmevnejša 
mednarodna priznanja za oblikovanje: Red Dot Product Design 
Winner Award 2018 in BIG SEE product design award, katerima se 
je ob koncu leta 2018 pridružil German Design Winner Award, z 
včerajšnjim dnem pa tudi najstarejša svetovna oblikovalska 
nagrada iF Design Award 2019.  
 
Univerzitetni diplomirani oblikovalec, direktor ter solastnik družbe 
GeoEnergetika in oblikovalske agencije Medias kreativ, Gašper 
Puhan, je ob tem dejal: “Vse prejete častne nagrade za oblikovanje 
so za nas izjemnega pomena. Zelo sem ponosen, da smo z ekipo 
sodelavcev uspeli oblikovati izdelek, ki je prepričal številne 
mednarodne strokovnjake s področja oblikovanja. Še bolj pa me 
veseli, da naše svetilo niso ocenili le kot vrhunski, sodobni oblikovni 
izdelek, temveč so prepoznali tudi njegovo izjemno funkcionalnost 
in trajnostno naravnanost.” 
 

GeoLux Plain – sodobna in inovativna rešitev za urbana okolja 

Svetilo Geolux Plain I je različne mednarodne strokovnjake 
prepričalo z inovativnim oblikovalskim pristopom, ki omogoča 
napredne tehnološke rešitve, enostavno namestitev produkta v 
okolje ter enostaven tehnološki proces, ki ozagotavlja nižje 
proizvodne stroške. V segmentu energetsko učinkovite razsvetljave 
pa je ravno to ključ za zagotavljanje kratke dobe povračil investicij 
na osnovi energetskega prihranka. 

Celotna produktna linija Plain tako z eno oblikovno zasnovo 
omogoča osvetlitev celovitega urbanega okolja. Inovativni svetlobni 
modul svetilk omogoča modularni pristop in kombinacijo 
fotometričnih rešitev ter oblikovanje številnih različnih svetlobnih 
snopov za reševanje še tako zahtevnih potreb po osvetljenosti.  

Kot poudarja vodja programa, Teodor Lipuš, “Svetilka Geolux Plain 
združuje napredne tehnološke rešitve s preprosto montažo. Njen 
tehnološki proces omogoča optimizacijo proizvodnih virov, kar je 
ključnega pomena pri zagotavljanju optimalne donosnosti naložbe 



 

in pripomore k trajnostni razsvetljavi. Prefinjen dizajn, minimalizem 
in personalizacija barv so ključne značilnosti revolucionarne LED 
svetilke serije Geolux Plain I. Primerna je za vsa osvetljena območja 
v sodobnih urbanih okoljih.” 

Geolux Plain I je rezultat razvoja in znanja slovenske družbe 
GeoEnergetika d. o. o., ki je specializirana za implementacijo 
pametnih LED rešitev na področju cestne, urbane in industrijske 
razsvetljave v regiji. Njihov celotni asortiment odlikuje inovativni 
pristop pri oblikovanju in zagotavljanju najnaprednejših tehnoloških 
rešitev, ki zadovoljujejo potrebe sodobnega življenjskega sloga. 

 

Družba zaposluje interdisciplinarno skupino strokovnjakov in 
aktivno razvija mrežo globalnih partnerjev, ki uspešno nadgrajujejo 
njihove programe v Luksemburgu, Nemčiji, Avstriji, Švici, Izraelu, 
Makedoniji, na Nizozemskem, Hrvaškem, Irskem in drugje. S 
produktom Plain I pa je družba že uspešno realizirala tudi številne 
projekte v Sloveniji, in sicer v občinah Žalec, Velenje, Zreče, 
Polzela, Dobrna in druge, ter v sodelovanju s številnimi 
gospodarskimi odjemalci, kot so Petrol d. d., SES Spar European 
Shopping Centers, Javna razsvetljava Ljubljana, Resalta d. o. o., 
Qlandia, Tenzor d. o. o., Unitur d. o. o. in številni drugi. 
 

V skupini prestižnih nagrajencev 

German Design Award Winner 2019 
Nemška nagrada German design award je bila lansirana leta 2012. 
Vključuje se med najbolj priznana in najprestižnejša oblikovalska 
tekmovanja, v okviru katerega “nemški svet” za oblikovanje vsako 
leto podeli nagrade izjemnim, inovativnim izdelkom in pionirskim 
projektom, ki pomembno prispevajo k mednarodnemu oblikovanju. 
Cilj je odkriti, predstaviti in poudariti edinstvene trende oblikovanja, 
ki jih k sodelovanju povabi “nemški svet”. Leta 2018 je natečaj prejel 
5.400 prijav z vsega sveta. 
 

iF Design Award 2019 
iF Design Award poteka v organizaciji najstarejše svetovne 
neodvisne oblikovalske organizacije, iF International Forum Design 
GmbH. Že 66 let je iF Design Award priznan kot razsodnik kakovosti 
za izjemno oblikovanje in prepoznan kot ena najpomembnejših 
oblikovalskih nagrad na svetu.  
Svetilo Geolux Plain I je s svojo inovativnostjo prepričalo 67-člansko 
žirijo, sestavljeno iz neodvisnih strokovnjakov z vsega sveta, ter se 



 

s svojo funkcionalnostjo izkazalo med več kot 6.400 prijavami, ki so 
prispele iz 50 držav. 
 
Red Dot Award Winner 2018 
V letu 2018 je svoje inovativne kreacije žiriji Red Dot: Product 
design nagrad na ocenjevanje postavilo več kot 6300 oblikovalcev 
in proizvajalcev iz več kot 59 držav. Njihovo inovativnost, 
funkcionalnost, kakovost, ergonomijo in vzdržljivost je preučevalo 
približno 40 najboljših strokovnjakov s področja oblikovanja. Da sta 
zasnova in oblika izdelka zelo pomembna elementa uspeha 
dokazuje to, da organizacija Red Dot nagrade zanju podeljuje že 
vse od leta 1955. Kot poudarja ustanovitelj in izvršni direktor Red 
Dot Award, profesor dr. Peter Zec, dober dizajn ni le atraktiven 
izgled proizvoda, temveč je za vse nagrajene proizvode značilna 
tudi izjemna funkcionalnost, kar dokazuje, da oblikovalci razumejo 
naročnika, s katerim pri razvoju sodelujejo, in njegove potrebe. 
 
BIG SEE Product Design Award 2018 
Big See nagrade se podeljujejo pod okriljem Zavoda BIG, ki s svojo 
strokovno žirijo prepoznava in nagrajuje oblikovalske in arhitekturne 
rešitve s področja jugovzhodne Evrope in Slovenije. 
 
 
Za vse dodatne informacije in vprašanja vas prosimo, da se obrnete na 
kontakt: vita.omladic@geoenergetika.si, M: 031 326 056 
 
 
 

 

 


