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Poslanstvo Energetike Ljubljana
Zanesljiva, varna, okolju prijazna in ekonomsko učinkovita oskrba prebivalcev Ljubljane in 

okolice s toploto, zemeljskim plinom in drugimi energenti po konkurenčnih cenah.

O podjetju
Energetika Ljubljana opravlja dejavnost daljinske oskrbe s toploto (vroča voda in para) 

ter dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom. Po razsežnosti sistema daljinskega ogrevanja,  

izkoriščenosti distribucijskega omrežja in rezultatih prodaje, se uvršča med razvitejše  

oskrbovalne sisteme v srednji Evropi.

Z dolgoletnimi izkušnjami, 150 let na področju oskrbe s plinom in 50 let na področju 

oskrbe s toploto, je pravi partner z znanjem za celovite energetske rešitve. Več kot 60.000 

odjemalcev zemeljskega plina in več kot 25.000 odjemalcev toplote dokazuje, da je  

zaupanja vredna družba.

Glavni strateški cilji družbe so usklajeni s prednostnimi nalogami in cilji Slovenije ter  

Evropske unije na področju energetike.

Plinovodno omrežje Energetike Ljubljana
Z gradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in priključevanjem individualnih  

kurišč in drugih objektov na zemeljski plin, Energetika Ljubljana uresničuje energetsko 

zasnovo mesta Ljubljana z okolico. Distribucijsko plinovodno omrežje podjetja v skupni 

dolžini 1000 kilometrov se še naprej širi na območju mestne občine Ljubljana in na 

območju sosednjih občin: Medvode, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Dol pri 

Ljubljani, Škofljica in Log – Dragomer. 

Preko svojega sistema daljinske oskrbe s plinom Energetika Ljubljana oskrbuje že 50% 

vseh stanovanj v Ljubljani.

Kaj je zemeljski plin?
Je vrsta energenta, ki ga pridobivamo iz vrtin na plinskih in naftnih poljih. 98% njegove  

kemijske sestave predstavlja metan, vsebuje pa še etan, druge ogljikovodike, ogljikov  

dioksid in vodo. Je nestrupen, brez barve in okusa ter je lažji od zraka. Ker je zemeljski plin 

brez vonja, mu dodajo odorirno sredstvo, da dobi značilen vonj, ki ga lahko takoj zaznamo.

Iz nahajališč do končnih uporabnikov pride zemeljski plin po plinovodnih ceveh, ki so na-

peljane pod zemljo. Varna in nemotena dobava za odjemalce je vedno zagotovljena, saj 

transport poteka po plinovodih iz več virov: Rusije, Alžirije in tudi Evrope.



Prednosti zemeljskega plina
Zemeljski plin je vsestransko uporaben za:

 ogrevanje prostorov

 pripravo sanitarne tople vode

 kuhanje in peko

 hlajenje prostorov

 v tehnoloških procesih in za proizvodnjo elektrike

 kot stisnjen zemeljski plin je pogonsko gorivo za vozila.

Zemeljski plin je energent prihodnosti, ker:

 je najbolj čisto in energetsko najbolj učinkovito fosilno gorivo

 oskrba je stalna in zanesljiva

 porabo je mogoče meriti individualno

 plačate toliko, kolikor porabite

 lahko uspešno varčujete z energijo

 pri zgorevanju ni trdnih delcev, kar je velika prednost v večjih naseljih in mestih

 uporaba zemeljskega plina prispeva k zmanjšanju toplozračnih emisij.



Kako do zemeljskega plina?
 Postopek do priključitve na omrežje in uporabe zemeljskega plina,  
kjer vam bomo pomagali in svetovali, je naslednji:

 izdelava projektne dokumentacije

 pridobitev soglasja za priključitev na plinovodno omrežje

 izgradnja priključnega plinovoda in notranje plinske napeljave

 sklenitev pogodbe o dobavi in odjem zemeljskega plina.

Zakaj je zemeljski plin prava izbira?
 zemeljski plin je vedno na razpolago za takojšnjo rabo

 z uporabo sodobnih plinskih kotlov dosežete 100-odstotni izkoristek goriva

 s plinskimi grelniki vode je tople vode vedno dovolj za vse

 preprosto ravnanje z napravami

 možnost učinkovite in varčne uporabe

 ugodna cena v primerjavi z ostalimi energenti

  skladiščni prostori niso potrebni

 tehnologija omogoča visoke prihranke stroškov in časa

 zanesljivost oskrbe – energent je vedno dostopen in ga ne zmanjka.



 www.energetika-lj.si

Zakaj je Energetika Ljubljana  
vaš pravi partner?
Z izbiro Energetike Ljubljana kot vašega sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja in dobavitelja zemeljskega plina boste več kot zadovoljni. Za to je veliko 

razlogov:

 150 let izkušenj in znanja pri oskrbi s plinom

 svetovanje pri iskanju ustreznih energetskih rešitev 

 strokovno osebje z dolgoletnimi izkušnjami

 celovita in prijazna storitev

 24-urna dežurna služba

 Klicni center

 pomoč pri učinkoviti rabi energije

  ugodni krediti za fizične osebe pri investiranju v nove  

sisteme ogrevanja.



Vedno nas najdete
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Naslov: Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 588 90 00

Spletna stran: www.energetika-lj.si

Elektronska pošta: info@energetika-lj.si

Klicni center:  080 2882

Oskrbujemo s pozitivno energijo!


