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ENERGETIKA LJUBLJANA ZNIŽUJE CENE IN ŠIRI PONUDBO  
 

Ljubljana, 24. maj 2013 – V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., so po letošnji 
dolgi zimi šele zaključili ogrevalno sezono, pa so že pripravljeni na naslednjo. Pripravili so 

nove ugodnosti za tiste, ki želijo uporabljati čedalje bolj aktualen energent prihodnosti – 
zemeljski plin.  

 

 NIŽJA CENA ZEMELJSKEGA PLINA 

Odjemalci z letno porabo do 100.000 Sm3 bodo od 1. junija 2013 do konca meseca 
septembra 2013 zemeljski plin plačevali po nižji ceni, ki bo znašala samo 0,3333 

EUR/Sm3. To je kar 16 % manj od trenutne cene, ki znaša 0,3970 EUR/Sm3 (v maju 
2013). Od oktobra 2013 cena za dobavo zemeljskega plina ne bo višja od 0,3690 EUR/Sm3. 
 

 AKCIJA »MOJ PLIN JE IN«  

S prijavo v novo akcijo si bodo odjemalci z letno porabo do 4.500 Sm3, ki z Energetiko Ljubljana 

nimajo sklenjene pogodbe o dobavi zagotovili: 

 popust v višini dveh mesečnih računov za dobavo (julij, avgust ali september 2013) 

 v obdobju od oktobra 2013 do konca leta 2014 navzgor zamejeno fiksno ceno v višini 

0,3690 EUR/Sm3.  

 

Ob tem se bo Energetika Ljubljana tržišču predstavila tudi s svojo novo blagovno znamko »MOJ 

PLIN« tudi na spletni strani www.mojplin.si. Odjemalcem iz vse Slovenije bo na ta način še bolj 
približala energent, ki je vsestransko uporaben (za kuhanje, ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode in 

kot Metan za pogonsko gorivo), cenovno ugoden in je lahko le nekaj dejanskih ali spletnih korakov od 

vsakega objekta. 

Energetika Ljubljana je svojo ponudbo pripravila na osnovi novih možnosti, ki si jih je zagotovila s tržnim 
deležem na trgu zemeljskega plina. S tem ponovno prenaša vse ugodnosti na odjemalce, da bi 

omogočila še bolj množično uporabo zemeljskega plina, ki se ga je upravičeno prijelo ime »energent 
prihodnosti« 

 
Direktor podjetja, Hrvoje Drašković, je ob zaključku ogrevalne sezone zadovoljen z zaupanjem, ki ga še 

naprej izkazujejo zvesti uporabniki, ki jih je še vedno skoraj 60.000. Obenem pričakuje, da se bodo tem 

pridružili še novi, ki bodo znali izkoristiti priložnost in odlično ponudbo po še bolj ugodnih cenah.  
 

Zemeljski plin s tem postaja tudi na ta način vse bolj prepoznaven kot gorivo prihodnosti, saj končnim 
uporabnikom omogoča, da imajo prihranke, obenem pa prispevajo k trajnostni, učinkoviti rabi energije 

ter ohranjanju okolja. 
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Dodatne informacije:  
Rechelle Narat, oddelek Prodaja, področje Storitve za uporabnike, Energetika Ljubljana, T: 01/ 5889 633  
 
 

http://www.mojplin.si/

