
 

 
 

 
Obvestilo za javnost 

 
Nižje cene zemeljskega plina in goriva metan za uporabnike Energetike Ljubljana 

 
 

Ljubljana, 31. avgust 2015 – Energetika Ljubljana bo s 1. septembrom 2015 za približno 7 

odstotkov znižala neto dobavno ceno zemeljskega plina svojim tarifnim uporabnikom. Nižja 

bo tudi cena stisnjenega zemeljskega plina ali metana, to je pogonskega goriva za okolju 

prijazna vozila, in sicer bo kilogram goriva cenejši za približno 9 odstotkov.  

 

Cena za dobavo zemeljskega plina bo nižja za približno 7 odstotkov 

Uporabniki Energetike Ljubljana, ki na leto porabijo do 100.000 standardnih kubičnih metrov zemeljskega 

plina, to so t.i. prodajne skupine kupcev od PS1 do PS9, bodo od 1. septembra 2015 dalje za kubični 

meter zemeljskega plina plačevali približno 7 odstotkov manj. Neto cena standardnega kubičnega metra 

zemeljskega plina se bo namreč z 0,3533 evra znižala na 0,3291 evra.  

 

Za primerjavo: Manjši uporabniki, to so tisti, ki plin uporabljajo za kuhanje ali pripravo tople sanitarne 

vode in na leto porabijo na primer 500 standardnih kubičnih metrov zemeljskega plina, bodo z novo ceno 

ob enaki porabi prihranili dobrih 12 evrov; uporabniki, ki plin uporabljajo za ogrevanje v individualnih 

stanovanjskih hišah in na leto porabijo na primer 2.000 standardnih kubičnih metrov zemeljskega plina, 

bodo prihranili dobrih 48 evrov; veliki uporabniki, to so tisti, ki na leto v večjih kotlovnicah za ogrevanje  

porabijo na primer 50.000 standardnih kubičnih metrov zemeljskega plina, pa bodo ob enaki porabi 

prihranili 1.210 evrov.  

 

 

Cena za kilogram metana bo nižja za približno 9 odstotkov 

Na podlagi spremembe cene za dobavo zemeljskega plina bo Energetika Ljubljana s 1. septembrom 2015 

znižala tudi ceno stisnjenega zemeljskega plina ali metana, to je pogonskega goriva za okolju prijazna 

vozila. Neto cena za kilogram goriva se bo tako z obstoječega 0,9454 evra znižala na 0,8616 evra oz. z 

1,153 evra z DDV na 1,051 evra z DDV. Kilogram metana bo tako cenejši za dobrih 10 centov.  

 

Uporaba javne polnilnice za vozila na metan v Ljubljani strmo narašča, tako z vidika poslovnih 

uporabnikov kot z vidika fizičnih uporabnikov (k večji uporabi veliko prispevajo tudi turisti), zato 

Energetika Ljubljana že načrtuje postavitev novih. Predvidoma konec tega leta bo postavljena nova 

polnilna postaja na lokaciji P+R Dolgi most, in sicer tako za osebna kot za tovorna vozila. Velja 

izpostaviti, da javna podjetja in službe Mestne občine Ljubljana pri svojem delu uporabljajo že več kot 

100 okolju prijaznih vozil na metan, s čimer se še dodatno povečuje prispevek k izboljšanju zraka v 

prestolnici in s tem uresničuje vizija o odgovornem odnosu do okolja. Pomemben je tudi ekonomski 

vidik: če namreč upoštevamo ceno metana in njegovo energijsko vrednost, plačamo zanj precej manj kot 

za energijsko enako količino drugih pogonskih goriv. Ali povedano drugače: za enako vsoto denarja se 

lahko na metan peljemo dlje. 

 

Lep pozdrav. 

 

 

Kontakt za novinarska vprašanja:  

 

- Doris Kukovičič, svetovalka za odnose z javnostmi 
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