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DRUŽBA ENERGETIKA LJUBLJANA  IN NJENIH 150 LET  

 
 
Javno podjetje Energetika Ljubljana (v nadaljevanju JPE) letos obeležuje 150. letnico oskrbe 
s plinom in 50. letnico oskrbe s toploto v Ljubljani.  
 
Zaznati naraščajoče potrebe ljudi po energiji in izkoristiti poslovne priložnosti, je bilo in ostaja  
temeljno vodilo zaposlenih, ki so sooblikovali podjetje, ki s svojimi daljinskimi sistemi 
oskrbuje z energijo. 
 
Temeljni cilj JPE je zagotavljati  zanesljivo in okolju prijazno oskrbo Mestne občine Ljubljana 
in sosednjih občin s toploto in zemeljskim plinom. Da bi to lahko zagotavljali,  je potrebno  
ekonomsko učinkovito poslovanje družbe in njenih posameznih dejavnosti ter ohranitev 
konkurenčnega položaja družbe v okolju, kjer deluje in živi.  
 
Čeprav  je JPE osredotočena na celovito energetsko oskrbo Ljubljane, njena dejanja in   
odločitve vplivajo posredno na vso Slovenijo - z uspešno uvedbo lesne biomase v TE-TOL, z 
zgrajeno sončno elektrarno v Energetiki Ljubljana, z uvedbo daljinskega hlajenja športnega 
parka v Stožicah, JPE uresničuje zastavljene cilje Evropske unije. S  postopnim prehodom na 
zemeljski plin  v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana in obnovi proizvodnih virov v Energetiki 
Ljubljana, bodo prebivalci  bližje čistejši energetski prihodnosti. 
 
JPE je usmerjena k trajnostnemu razvoju, ki  je hkrati družbeno in gospodarsko odgovorno.  
 
  



 
 
AKTIVNOSTI JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKE LJUBLJANA OB VISOKEM 
JUBILEJU  
 
 
 

  
 
 
 
 

Publikacija  150 let oskrbe s plinom   
 
 
Publikacija Daljinsko ogrevanje in soproizvodnja v Ljubljani 50 let-Trajnostna 
energetska tehnologija za danes in jutri 
 
 
 
Energetika Ljubljana je ob 150. letnici oskrbe s plinom in 50. letnici  oskrbe s toploto izdala 
knjigi, v kateri je na podlagi arhivskih virov povzeto dogajanje v obeh dejavnostih od njenih 
začetkov do današnjih dni.  
 
Avtorja knjig sta Tadej Brate in Peter Hvastja, ki bosta knjigo podrobneje predstavila na 
današnji novinarski konferenci. 
 
 
 
 
  
 
 



Odprtje polnilnice  CNG  
 
Energetika Ljubljana, ki že oskrbuje s toploto, paro, hladom  in zemeljskim plinom, zdaj svojo 
dejavnost širi na oskrbo s pogonskim gorivom za motorna vozila. 
 
Z gradnjo polnilnice CNG (komprimiran zemeljski plin) ob Cesti Ljubljanskih brigad, 
Energetika Ljubljana uresničuje eno od okoljevarstvenih zahtev Evropske unije  za 
zmanjšanje emisij trdih delcev v zraku, ki so največji problem urbanih središč. Gre za prvi 
skupni projekt Energetike Ljubljana, Geoplina in Petrola, ki zagotovo ni zadnji. 
 
Polnilnica CNG  omogoča polnjenje  in tako tudi uporabo vozil s pogonom na stisnjen 
zemeljski plin in usmerja  okoljsko ozaveščene uporabnike  k izbiri okolju prijaznega  
pogonskega goriva. Energetika Ljubljana bo z ostalimi javnimi podjetji povezanimi v Javni 
holding Ljubljana, sledila tej usmeritvi. 
 
Nakup avtobusov LPP in zaveza javnih podjetij,  povezanih v JHL, da bodo pri nakupu novih, 
imela prednost vozila na stisnjen zemeljski plin, kar pomeni  velik korak naprej k izboljšanju 
kakovosti zraka v Ljubljani. 
 
 
 
Akcija ob 150. letnici oskrbe z zemeljskim plinom in 50.letnici oskrbe s toploto -
150m3 zemeljskega plina zastonj. 
 
V novembru se je začela akcija ob priključitvi  na zemeljski plin. Prvim 300 novim 
odjemalcem zemeljskega plina bo JPE podarila 150m3. Brezplačno svetovanje, kredit po 
ugodnih obrestnih merah in možnost izdelave projektne dokumentacije po ugodnih cenah, so 
le nekatere ugodnosti za bodoče odjemalce.  Do vseh teh akcijskih ugodnosti bodo 
upravičeni tisti, ki se bodo prijavili najkasneje do konca januarja 2012  in do septembra 
podpisali  pogodbo o dobavi plina. 
 

 
 
 
Dnevi odprtih vrat od 15. do 17. novembra 2011  
 
 
Energetika Ljubljana  je javnosti dostopno podjetje. Tako je  tudi ob svojem jubileju 
pripravila dneve odprtih vrat, ki bodo  potekali od 15. do 17. novembra 2011. Obiskovalci si 
bodo lahko ogledali dejavnosti JPE, ki potekajo na lokacijah Javnega podjetja Energetika 
Ljubljana, daljinsko hlajenje v športnem parku Stožice in vožnjo z avtobusom  na stisnjen 
zemeljski plin  do nove polnilnice CNG. Prav tako so v tem tednu organizirani ogledi  za šole 
in fakultete. 
 
Vodeni ogledi bodo potekali :  
 
- v torek, 15. novembra 2011 ob 10. uri  na Verovškovi 70.  
- v četrtek 16. novembra  2011 ob 14. uri  na Verovškovi 62. 
 
Prijave sprejemajo na sedežu podjetja  Energetike Ljubljana  tajništvo področja Storitve za 
uporabnike na tel. 01/5889102. 
 



 
Posodobitev Klicnega centra 
 
V letu 2011 je družba posodobila Klicni center in tako svojim uporabnikom ponudila hitrejšo 
in kakovostnejšo ponudbo. 
 
Novost je tudi možnost sporočanja stanja plinomera preko SMS-a na številko 041 78 28 82. 
 
Uporabnikom je na voljo tudi spletna aplikacija za sporočanje števčnih stanj plinomera. Z 
nadgradnjo spletne strani bo družba v prihodnjem letu omogočala uporabnikom tudi pregled 
nad njihovimi stroški in dinamiko porabe zemeljskega plina v določenem časovnem obdobju. 
 
 
Družini prijazno podjetje 

 

Energetika Ljubljana je letos  pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Podjetje 
je že doslej skrbelo za usklajenost poklicnega in družinskega življenja, ki pripomore k 
boljšemu delovnemu okolju in s tem posledično doseganju in preseganju ciljev organizacije. 
Pridobitev certifikata je še dodatna potrditev pravilnosti te usmeritve. 

 

 

 
 
 

  

 


