
ZEMELJSKI PLIN 
PRI VAS DOMA
Izkoristite najugodnejši 
način za priključitev na      
omrežje zemeljskega plina

bivanjudajemoutrip.si



ZAKAJ JE ZEMELJSKI PLIN 
PRAVA IZBIRA?
•  cenovno ugoden vir energije

•  plačilo po dejanski porabi

•  varna uporaba naprav

•  okolju prijazno in najčistejše 
 fosilno gorivo

•  visok energetski izkoristek

•  stalnost in zanesljivost 
 dobave

•  skladiščni prostori niso 
 potrebni

Ne spreglejte dodatnih ugodnosti, ki jih pridobite z 
izbiro Energetike Ljubljana

•  dobava zemeljskega plina  
 in/ali električne energije

•  najugodnejši paketi za 
 ogrevanje na zemeljski plin

•  možnost pridobitve 
 subvencije

•  ugoden finančni najem
•  elektronsko poslovanje
•  priklop plinskega štedilnika
•  članstvo v Klubu »ZVESTOBA 

 OGREVA« za dodatne 
 ugodnosti

ENOSTAVNO DO PRIKLJUČKA
Izkoristite enkratno priložnost in Energetiki Ljubljana zaupajte 
izgradnjo priključka do vaše stavbe.

Prijavnico nam v roku 15 dni pošljite na naslov:   
ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.  
VEROVŠKOVA ULICA 62, 1000 LJUBLJANA

Izpolnite priloženo Prijavnico za brezplačen obisk našega svetovalca

Obiskal vas bo naš svetovalec, ki vas bo seznanil z vsemi potrebnimi 
informacijami glede izgradnje priključka in priključitve na plinovodno 
omrežje Energetike Ljubljana

Z zemeljskim 
plinom se v Sloveniji 
oskrbuje že več kot 
133.000 odjemalcev.

več kot 1.000 km. Z nami se z 
zemeljskim plinom za ogrevanje, 
hlajenje, pripravo sanitarne tople 
vode in za kuho oskrbuje več kot 
63.000 stanovanj.

ZA VAS GRADIMO OMREŽJE ZEMELJSKEGA PLINA

Energetika Ljubljana predstavlja 
enega največjih sistemov za 
oskrbo z energijo v tem delu 
Evrope. Plinovodno omrežje 
Energetike Ljubljana v Ljubljani 
in sosednjih občinah obsega že 

Z uporabo zemeljskega plina za ogrevanje ne onesnažujemo okolja z 
mikro prašnimi delci, ki povzročajo bolezni srca in dihal.

Uporaba zemeljskega plina vedno bolj narašča zaradi njegovih številnih 
pozitivnih lastnosti in vsestranske uporabe:

•  ogrevanje

•  priprava sanitarne tople vode

•  soproizvodnja toplotne in 
 električne energije

•  kuhanje

•  hlajenje

•  pogonsko gorivo (metan/CNG)



Za lažje načrtovanje vas prosimo, da nam zaupate še nekaj podatkov 
o trenutnih virih ogrevanja. SPODAJ OBKROŽITE ALI DOPIŠITE USTREZEN ODGOVOR.

Naročite brezplačen obisk našega svetovalca:

• pokličite na tel. št. 080 2882
• pošljite nam e-pošto na info@energetika-lj.si
• prijavite se na www.bivanjudajemoutrip.si 

ZEMELJSKI PLIN  
PRI VAS DOMA

S članstvom v Klubu Zvestoba 
ogreva si zagotovite še dodatne 
ugodnosti!

bivanjudajemoutrip.si

SEDAJ SE OGREVAMO NA

ZA OGREVANJE PORABIMO NA LETO:

a. drva     prm

b. kurilno olje                 litrov

c. utekočinjen naftni plin (kontejner)         litrov

d. električno energijo             kWh

e. toplotno črpalko         kWh

f. peleti     kg

g. ostalo

LETNICA KURILNE NAPRAVE

MOČ 

ZEMELJSKI PLIN ŽELIM UPORABLJATI

a. takoj po izgradnji priključka

b. v                      letih

Opombe

Soglasje o uporabi podatkov 

     Dovoljujem obdelavo osebnih in drugih podatkov za analize in namene neposrednega trženja 
Energetike Ljubljana.



PRIJAVNICA
* PODPISANI SE PRIJAVLJAM NA BREZPLAČEN OBISK SVETOVALCA ENERGETIKE LJUBLJANA ZA STAVBO NA NASLOVU:

Ulica in hišna številka

Poštna številka             Pošta

Številka parcele               Katastrska občina (K.O.)

      INDIVIDUALNA STANOVANJSKA HIŠA 

      Površina               m2

      VEČSTANOVANJSKA STAVBA

      Št. stanovanja                Nadstropje                Površina                      m2

FIZIČNA OSEBA

Ime in priimek

Naslov

Poštna številka              Pošta

Tel. št.            Mob. št.

E-pošta

PRAVNA OSEBA

Naziv

Ime in priimek ter funkcija zakonitega zastopnika pravne osebe 

Naslov 

Poštna številka      Matična številka
 
Davčna številka    E-pošta 

Tel. št.          Mob. št.

Kraj in datum                                                                Žig          Podpis

Sektor za Inženiring 


