
ENERGETSKI 

SVETOVALEC
Če za radiatorje namestimo 
odbojne plošče ali lističe 
aluminijaste folije, bodo toploto 
odbijali nazaj v prostor in bomo 
povečali njihovo učinkovitost.  ENERGIJA PLUS

Novice in ugodnosti za kupce Energije plus November, 2017
Vsak 

m
esec!

Energija, ki poganja vaš svet.

5 zvestim gospodinjskim 
kupcem vsak mesec 
odobrimo 1-mesečni 
popust na postavki 
električne energije v 
višini 99%.

V mesecu 
novembru 
smo 
izžrebali:
• Tea Šket, Maribor

• Nives Marčinko 
Klopčič, Maribor

• Marjan Rožman, 
Bogojina

• Štefan Grlec, 
Beltinci

• Emil Korenjak, Ptuj

Nagradno žrebanje poteka 
enkrat mesečno. Pravila na-
gradne igre so objavljena 
na www.energijaplus.si/
zvestoba-se-splaca. 

V nagradnem žrebanju 
lahko sodeluje vsak, ki 
sprejme pravila nagrad-
nega žrebanja in ki ima kot 
gospodinjski kupec sklen-
jeno pogodbo o prodaji in 
nakupu električne energije 
z Energijo plus.

Ste vedeli, da 
nagrajujemo 
zveste kupce? 
Zvestoba se 
splača!

Vsak 
mesec  
5 zvestim 
gospodinjskim
kupcem 
odobrimo 
popust.

Upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. dajem privolitev do preklica za obdelavo mojih zgoraj navedenih osebnih po-
datkov za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja 
ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Podrobneje lahko 
privolitev določim preko običajnega ali spletnega obrazca.
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega ali spletnega obrazca. 
Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za 
zahteve glede prekinitve neposrednega trženja. 
Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi 
predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih 
podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si.  Za vsa vprašanja in za izvajanje 
svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo (Energija plus d.o.o.,  Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, 
telefon: 080 2115, faks: (02) 22 00 651, e- pošta: info@energijaplus.si).

Družabno

Nagrada:
3X LETNA VINJETA 
za osebni avtomobil za leto 2018
(cestninski razred 2A)

S pravo energijo 
po slovenskih avtocestah

IME IN PRIIMEK:

ULICA:

KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA:

ŠTEVILKA PLAČNIKA:

ŠT. MERILNEGA MESTA:

DAVČNA ŠTEVILKA:

DATUM ROJSTVA:

E-MAIL (s tiskanimi črkami):

TELEFONSKA ŠTEVILKA:

ŠT. ČLANOV V GOSPODINJSTVU:

Žrebanje bo potekalo 10. 1. 2018 na sedežu podjetja Energija plus. Pravila nagradne igre so objavljena na www.energijaplus.si.

Nagradno vprašanje:
Kaj bo v prihodnosti (glede na 
trenutna predvidevanja) poganjalo vse 
več slovenskih avtomobilov? 

Obkrožite pravilni odgovor.

a. Dizel 

b. Bencin

c. Elektrika

PODPIS: DATUM: 

Pravilen odgovor skupaj s svojimi podatki pošljite na 
Energija plus, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor ali po 
elektronski pošti na marketing@energijaplus.si ali ga 
oddajte na najbližjem prodajnem mestu Energije plus.



IDEJA ZA 
BOŽIČNO 
DARILO

Praznični namig

Podarite 
svojim najbližjim
VREDNOSTNI BON

Na vseh naših prodajnih mestih lahko 
kupite vrednostne bone za plačilo blaga 
ali storitev Energije plus. Podarite jih 
lahko kot darilce ali majhno pozornost, ki 
nekomu polepša dan in pogreje dom.

Vrednostne bone lahko 
kupite in unovčite na 

vseh prodajnih mestih 
Energije plus.



OBJAVA NAČRTOVANIH IZKLOPOV ELEKTRIČNE ENERGIJE

Elektro Maribor odjemalce na svojem oskrbnem območju o načrtovanih izklopih električne energije obvešča preko svoje spletne 
strani www.elektro-maribor.si, preko aplikacije za brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih in preko partnerskih medijev.

Ste že prijavljeni na obveščanje o načrtovanih izklopih vašega merilnega mesta? Obvestilo prejmete na vaš mobilni telefon in 
elektronsko pošto popolnoma brezplačno. Prijavo izvedete na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si (eStoritve).

Mediji, ki objavljajo izklope električne energije na oskrbnem področju družbe Elektro Maribor, so:
Radio Maxi, Radio Brezje, Radio Ptuj, Radio Rogla, BK TV in www.lokalec.si.



Sestava primarnih virov

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev 
posameznih proizvodnih virov električne ener-
gije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni 
list RS 22/16)  Energija plus d.o.o., Vetrinjska 
ulica 2, 2000 Maribor, objavlja sestavo primar-
nih virov za proizvodnjo električne energije v 
skupni strukturi dobavljene električne energije 
v letu 2016 ter informacije o izpustih in nasta-
lih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Modra energija

Modra energija je električna energija, ki je 
proizvedena iz 100% vodne energije, ki je 
obnovljivi vir in kot tak ne onesnažuje okolja. 
Kupci Modre energije imajo izbrani delež 
električne energije le iz primarnega vira vodne 
energije.

Tabela 1: Delež sestave primarnih virov za proizvodnjo 
električne energije Energija plus d.o.o. v letu 2016

Fosilna goriva 54,64%

premog in lignit 44,50%

zemeljski plin 9,48%

naftni derivati 0,19%

nedoločljivo 0,47%

Jedrsko gorivo 27,72%

Obnovljivi viri 17,64%

vodna energija 15,26%

veter 0,36%

sončna energija 0,41%

biomasa 1,55%

geotermalna energija  0,01% 

nedoločljivo 0,05%

Skupaj 100,00%

Ogljikov dioksid (kg/kWh) 0,569

Radioaktivni odpadki (µm/kWh) 831,61

Tabela 2: Izpust ogljikovega dioksida in nastali 
radioaktivni odpadki v letu 2016

Splošne informacije
• na 080 21 15 (vsak delavnik med 7.30 in 18.00 uro),
• na vseh prodajnih mestih Energije plus,
• v spletni aplikaciji eStoritve in mobilni aplikaciji 

ePLUS (24 ur na dan),
•  www.energijaplus.si,
•  info@energijaplus.si

Aktualni ceniki so objavljeni na www.energijaplus.si in 
na vseh naših prodajnih mestih.

Brezplačna spletna storitev eStoritve, dostopna na  
www.energijaplus.si, omogoča pregled izstavljenih 
računov, vnos stanja števca, izdelavo informativnega 
obračuna električne energije, ipd. 24 ur na dan. Na 
voljo tudi v obliki brezplačne mobilne aplikacije 
ePLUS.

Prejemanje eRačuna v eBanko uredite s prijavo v svoji 
spletni banki. Več informacij na www.energijaplus.si 
(zavihek eStoritve).

Možni načini plačevanja
• BREZ PROVIZIJE preko POS terminalov na 

prodajnih mestih Energije plus,
• Enostavno in udobno z bančnim trajnikom (direktna 

obremenitev) ali
• preko elektronskega bančništva,
• osebno z univerzalnim plačilnim nalogom pri 

poslovnih bankah in poštah,
• na mestnih blagajnah: občine Kidričevo, Starše, 

Majšperk, Sveti Jurij ob Ščavnici, Hranilnica Lon Ruše 
(za občane Ruš), občina Destrnik, občine Maribor 
(za občane in občanke Mestne občine Maribor brez 
provizije).

Reklamacija računa
Pisno, osebno ali na brezplačno številko 080 21 15. 
Potrebujete račun, ki ga želite reklamirati, odbirek 
števca na dan reklamacije ter številko vašega 
merilnega mesta ali pogodbenega računa.

Najpogostejša vprašanja
Odgovore nanje najdete na spletni strani  
www.energijaplus.si v rubriki Vprašanja in odgovori.

Prijava okvar ali motenj na omrežju
Okvaro ali motnjo na omrežju sporočite lokalno 
pooblaščenemu sistemskemu operaterju 
distribucijskega omrežja:
• Elektro Maribor: 080 21 05
• Elektro Ljubljana: 01 23 04 002
• Elektro Celje: 03 42 01 240
• Elektro Gorenjska: 04 20 83 148
• Elektro Primorska: 080 34 31

Poiščite nas  
na družabnih omrežjih:

MARIBOR MARIBOR MARIBOR
SLOVENSKA 

BISTRICA PTUJ
MURSKA  
SOBOTA

GORNJA  
RADGONA

Vetrinjska 2 Vodovodna 2 Veselova 10 Kolodvorska 21a Ormoška 26a Lendavska 31a Lackova 4

PONEDELJEK 8.00–16.30 8.00–14.30 - 8.00–14.30 8.00–14.30 - 8.00–14.30

TOREK 8.00–16.30 8.00–14.30 9.00–17.00 - 8.00–14.30 8.00–14.30 -

SREDA 8.00–16.30 8.00–14.30 - 8.00–16.00 8.00–16.00 8.00–16.00 8.00–15.00

ČETRTEK 8.00–16.30 - 9.00–17.00 8.00–14.30 - 8.00–14.30 -

PETEK 8.00–14.00 - 9.00–17.00 8.00–14.00 8.00–14.00 8.00–14.00 -

Zaprto za kupce: - 12.00–13.00 12.00–13.00 12.00–13.00 12.00–13.00 12.00–13.00 12.00–13.00

Vir informacij o vplivih na okolje:
www.envir.eimv.si, www.elektro-maribor.si in www.energijaplus.si.
Opomba: Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji  
(Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 22/16 - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije). V primeru spora lahko končni kupec le-tega s prodajalcem rešuje na 
miren način, lahko pa tudi zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Postopek reševanja reklamacij, pritožb kupcev in alternativnega reševanja sporov je objavljen na  www.energijaplus.si.


