
September 2012 

ZEMELJSKI PLIN – UPORABEN TER VEDNO »IN«! 

Temperature so padle – vročina na trgu oskrbe s plinom pa narašča. Energetika Ljubljana je na 

ogrevalno sezono dobro pripravljena in več kot 60.000 odjemalcev zemeljskega plina v mestni občini 
Ljubljana, kot tudi ostali v sedmih sosednjih občinah lahko pričakujejo, da bodo z oskrbo zemeljskega 

plina še naprej zadovoljni. Nizke temperature ne bodo presenetile nikogar. Morda pa bodo prijetno 

presenetile novosti in ugodnosti v novi ogrevalni sezoni! 

Plin je »in« - nova ponudba pri zemeljskem plinu! 

Energetika Ljubljana se kot podjetje s 150-letno tradicijo na področju dejavnosti oskrbe z zemeljskim 

plinom zaveda, kaj potrebujejo uporabniki storitev. Zanesljivo dobavo, odlično storitev in še več – 

ugodno ponudbo! Prav s tem namenom pripravlja posebno ugodno ponudbo, ki bo zanimiva za 
odjemalce. Vsi, ki se bodo odločili za novo paketno storitev, ki bo zaživela v oktobru – odjemalci 

zemeljskega plina bodo deležni enake storitve, hkrati pa bodo ob tem prihranili!   

Manj – je več! 

Z znižanjem stroškov za zemeljski plin vas v ogrevalni sezoni 2012/ 2013 ne bo več bolelo v denarnici. 
Energetika Ljubljana bo v kratkem prilagodila tudi način plačila storitev – prejšnji način obračunavanja 

porabe zemeljskega plina bo v času težke gospodarske situacije prilagodila, tako da se bodo odjemalci 
lahko odločali za sistem plačevanja po enotnem mesečnem obroku, kar pomeni, da si bodo lahko 

stroške razporedili skozi vse leto. 

Energetika Ljubljana še vedno ponuja finančne spodbude 

Trenutno so na razpolago še dodatne ugodnosti z razpisi za nepovratne finančne spodbude za izvedbo 
ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih. Nepovratne finančne spodbude je mogoče 

pridobiti tudi pri priključitvi na plinovodno omrežje, če gre pri tem za zamenjavo starega kotla na 
druga goriva (kurilno olje, trda goriva, utekočinjen naftni plin) z novim kondenzacijskim kotlom na 

zemeljski plin z visokim izkoristkom. Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani 

www.energetika-lj.si/ucinkovita-raba-energije.  

 

Energetika Ljubljana dobavlja zemeljski plin  

zanesljivo in varno, udobno in ugodno! 
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