
Ugodna, varna in zanesljiva energetska izbira za lepši okoljski jutri.



EnErgEnt 
prihodnosti

ZEMELJsKi pLin
ugodna, zanesljiva, varna, čista in okolju prijazna energija

→ energetsko najučinkovitejši in ekološko daleč najprimernejši 
 energent v primerjavi z elektriko, kurilnim oljem in peleti
→ pri izgorevanju povzroča najmanjše emisije dimnih in 
 toplogrednih plinov 
→ enostavna in vsestranska uporabnost: za ogrevanje ali v poletnih  
 mesecih hlajenje, pripravo sanitarne vode in kuhanje 
→ zanesljiva in varna dobava po plinovodnem omrežju
→ znatno cenejši stroški ogrevanja in hlajenja na plin, saj ga   
 plačujete po dejanski porabi
→ za plin ne potrebujete skladišča, ki zavzema dragoceni prostor
→ nič več nevarnih jeklenk in cistern za kurilno olje
→ varna uporaba
→ zanesljiv podnevi in ponoči – na dosegu roke vedno, ko ga 
 potrebujete



poLEtnA 
AKCiJA

ste že preklopili na zemeljski plin?
Sodite tudi vi med tiste, ki so se v času gradnje plinovoda odločili 
za plinovodni priključek ‘’za vsak slučaj’’, a ga nato niste aktivirali? 
Ste se ustrašili obsežnih in zapletenih postopkov za pridobitev 
končnega soglasja za uporabo zemeljskega plina? 
Naj vas razveselimo z novico, da smo postopek priključitve povsem 
poenostavili in da lahko vaš objekt sedaj priključite na plinovodno 
omrežje v 3 enostavnih korakih:
1. KorAK: pokličite nas!
2. KorAK: izvedba del
3. KorAK: podpis pogodbe in priklop na omrežje zemeljskega plina

preklopite na plin in izkoristite 30 % popusta na strošek 
priključitve na omrežje

Če se do 30. septembra 2013 odločite za priključitev na 
plinovodno omrežje in postanete odjemalec zemeljskega plina, 
vam podarimo 30 % popusta na strošek priključitve na omrežje 
(zajema izgradnjo hišnega priključnega plinovoda, izdelavo 
notranje plinske instalacije in montažo merilnega seta).



1. KorAK

poKLiČitE nAs! 

Pokličite naš Center za energetsko svetovanje na 080 16 17 ali nam 
pišite na prikljucek@energetika-ce.si, da želite preklopiti na zemeljski 
plin. Dogovorili se boste za obisk našega energetskega svetovalca, ki bo 
opravil ogled, skupaj z vami preučil možnost priključitve, vam svetoval 
pri tehničnih vprašanjih in vam v podpis ponudil pooblastilo, s katerim 
bomo v vašem imenu uredili vse potrebno za celovito in čim hitrejšo 
priključitev vašega objekta na plinsko omrežje.

potrebni dokumenti
Za soglasje k priključitvi bomo potrebovali nekaj vaših podatkov
(osebni podatki, kontaktni telefon, podatke o objektu in parceli ter 
dokazilo o lastništvu objekta.) 

soglasje za priključitev vam bo naš energetski svetovalec skupaj 
s ponudbo za izvedbo vseh potrebnih inštalacijskih in gradbenih del 
poslal na vaš domači naslov v 3 dneh od obiska pri vas. 



2. KorAK

iZvEdbA dEL

Na osnovi ponudbe izvedbo del potrdite z vplačilom akontacije (1/3 
ponudbenega zneska) in energetskemu svetovalcu sporočite želeni 
termin izvedbe. Za izvedbo zemeljskih del, polaganje cevi, vgradnjo 
plinomera in izvedbo plinovoda do mesta, kjer bo vgrajena plinska peč 
oziroma štedilnik, poskrbimo mi, zato da se lahko vi v miru posvetite 
izbiri in nakupu  plinskega trošila1. Da bo izbira optimalna, vam lahko 
energetski svetovalec priporoči ustrezno ponudbo naših pogodbenih 
partnerjev, ki preverjeno zagotavljajo kakovostno in cenovno ugodno 
izbiro opreme.

soglasje za uporabo dimovodnih in prezračevalnih naprav
Pri pooblaščenem dimnikarskem podjetju vam bomo z vašim 
pooblastilom uredili ogled in izdajo Soglasja za uporabo dimovodnih in 
prezračevalnih naprav, ki je potrebno pred začetkom uporabe 
zemeljskega plina.

1Plinsko trošilo je naprava, ki je priključena na plinovodno omrežje in pri obratovanju troši plin 
(plinska peč, štedilnik …).



3. KorAK

podpis pogodbE in priKLop 
nA oMrEžJE ZEMELJsKEgA pLinA

Ko bo izvedba del na vašem objektu zaključena, bo naš energetski 
svetovalec  v dogovorjenem terminu izvedel pregled izvedenih del 
in izvedbene dokumentacije ter na vašem objektu vgradil plinomer 
na merilno mesto, prav tako pa vam bo v podpis izročil Enotno 
pogodbo ter vaš objekt v zaključni fazi še priklopil na plin.



poKLiČitE nAš EnErgEtsKi svEtovALni 
CEntEr šE dAnEs in prEKLopitE nA pLin 
tUdi vi:

080 16 17
prikljucek@energetika-ce.si

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.
Smrekarjeva 1, II. nadstropje
3000 Celje 
 
www.energetika-ce.si
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