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uvodnik

Vhodni podatki so pomembni, 
rešitve pa še bolj
Že drugo poletje je pred nami, ko statistični podatki o okuženih in hospitaliziranih prikazu-
jejo nova numerična dejstva. Naj interpretiram po svoje, brez številk: Vročina je odmrznila 
dolgo časa zamrznjene številke o številu okuženih s koronavirusom, ki do poletja kar niso in 
niso hotele padati. 

In po trenutnih podatkih v času pisanja uvodnika se je Slovenija po kriterijih EU končno 
obarvala v zeleno. Čeprav nam na vrata že trkajo sevi mutacij koronavirusa, vseeno upam, 
da bodo vsi ukrepi uspešni in se bo bodo mutacije virusa ustavile pri grški črki delta. 

Statistično zbiranje podatkov, organiziranje in interpretiranje številčnih podatkov je 
tisto, ki nas obdaja v našem vsakdanu, ne glede na to, katere informacije si želimo prebrati 
ali poslušati. Poslovne odločitve so lahko zasnovane tudi na podlagi raziskave trga, s kate-
rimi se razkrijejo želje odjemalcev in njihovo obnašanje. Naše podjetje pridobiva določene 
informacije na podlagi panelnih raziskav, kjer pridobi tudi podatke oz. ocene o  ugledu in 
zadovoljstvu odjemalcev z našimi storitvami.

Za še večje zadovoljstvo naših odjemalcev je na področju oskrbe s plinom in oskrbe s to-
plote v letošnjem poletju veliko načrtov  za gradnje, razširitve omrežij, kot tudi sanacije in 
obnove.  Strateški načrti, kot je postavitev novih plinskih turbin na lokaciji enote TE-TOL, 
se vedno bolj intenzivirajo, tako da se mi zdi, da sem na otoku, vendar žal ne morem skočiti 
v morje, ampak v kakšno luknjo v gradbišču, ki pa je na srečo tako zaščitena, da tega, tudi 
če bi hotela, ne bi mogla narediti. In da, res smo otok svetlobe v morju teme, kajti z otočnim 
obratovanjem na tej lokaciji kljubujemo vedno bolj strogim okoljskim omejitvam. Olajšanje 
na področju uporabe nepravilnih velikosti lesnih sekancev je prinesel nov mlin, s katerim bo 
lažje obvladovanje zahtev za čim večji delež obnovljivega vira energije. 

Skok v poletje je prineslo tudi predsedovanje Slovenije EU, prav v času, ko se je obeležilo 
tudi 30 let samostojnosti. V času tega predsedovanja se bodo razvile obsežne aktivnosti v 
okviru  energetsko-podnebnega zakonodajnega svežnja »Pripravljeni na 55«. Nov podnebni 
cilj za leto 2030 je znižanje toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov glede na leto 1990. 
Naše podjetje že pripravlja novo strategijo razvoja, s katero bomo udejanjili tudi Vizijo 
MOL do 2045 za ogljično nevtralno mesto s t.i. zelenimi tehnologijami. Potrjen je Načrt 
za okrevanje in odpornost in Podnebni sklad (tudi Kohezijska sredstva so v pripravi), a bo 
potrebno še ogromno aktivnosti, s katerimi se bodo pridobila zahtevana finančna sredstva 
za ta zeleni prehod.  

Na področju krožnega gospodarstva bo Slovenija morala sprejeti kar nekaj zakonodajnih 
ukrepov, predvsem pravila EU o ravnanju z odpadki, ki so bistvena za doseganje okoljskih 
ciljev. Na primer cilji na področju recikliranja komunalnih odpadkov so, da do leta 2025 
recikliranje komunalnih odpadkov okrepimo na najmanj 55 odstotkov mase, do leta 2030 
na 60 odstotkov, do leta 2035 pa na 65 odstotkov. O nekaterih okoljskih vsebinah, ki so v 
povezavi tudi z energijsko izrabo odpadkov, smo se pogovarjali z državno sekretarko na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor, dr. Metko Gorišek.  Rešitev problema ni v izvozu odpadkov, 
potrebno bo poskrbeti za boljšo samozadostnost na tem področju.

Obstajajo tudi modelske projekcije o širjenju virusa, kjer imam občutek vzbujanja 
strahu, kako naša ravnanja vplivajo na njegovo širjenje. Prepričana sem, da smo dovolj 
odgovorni. V začetku pojava virusa smo imeli premalo informacij in je bil strah še večji, tre-
nutno vsakodnevno statistično bombardiranje v primeru visokih primerov hospitaliziranih 
in okuženih pa spet prinaša določen strah. Dejstvo je: ko zaupamo, da je vse tako kot mora 
biti, strah izgine. Saj poznate pregovor: Strah je znotraj votel, zunaj pa ga nič ni! 

Ko smo umirjeni in sproščeni, gre vse enostavno. Zato vam želim takšen dopust in 
naslednje delovno obdobje. Naj bo vse perfektno. Edino, kar bomo morali paziti je, da čas 
čimbolj izkoristimo. To je edina prava rešitev za vse nas. Podatki, ki sem jih omenila na 
začetku namreč kažejo, da se zemlja vrti okoli svoje osi hitreje: tako bo leto 2021 krajše kot 
običajno, dan naj bi se namreč skrajšal za skoraj 1,5 milisekund. 

Uživajte torej vsak dan posebej in naj vas vedno pravi podatki vodijo do najboljše rešitve. 
In to začenši že danes!

Irena Debeljak
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aktualno

Kaj se dogaja na gradbišču 
PPE-TOL?

Gradnja plinsko-parne enote v enoti TE-TOL 
se pospešeno nadaljuje. Pri zgradbi plinskih 
turbin in zgradbi utilizatorjev je betonska kon-
strukcija na koti ±0.00 že praktično končana 
in se izvaja montaža jeklene konstrukcije obeh 
zgradb. Postavlja se tudi jeklena konstrukcija 
prvega utilizatorja. Aktivno poteka tudi izgrad-
nja betonske konstrukcije elektro objekta, kjer 
smo trenutno na koti +14.40, zaključek betoni-
ranja je načrtovan za konec julija. Na elektro 
objektu so se začela zidarska dela, dobro pa 
napreduje tudi gradnja in obnova internega 
sistema oskrbe z gorivom. 

Za potrebe obsežnejših del v sklopu izgrad-
nje PPE-TOL smo morali konec junija zaustaviti 
glavni pogonski objekt in s tem za nekaj dni 
prekiniti oskrbo s toploto in sanitarno toplo 
vodo na širšem območju Most.

D. K.

V enoti TOŠ bo kmalu nova 
turbina

Na proizvodni lokaciji v Šiški bo kmalu 
nova soproizvodna enota na zemeljski plin, 
s katero bomo nadomestili obstoječo enoto. 
Z izbranim izvajalcem, družbo C&G d. o. o. iz 
Ljubljane, smo konec maja podpisali pogod-
bo. Več o naložbi si lahko preberete v rubriki 
Oskrba s plinom in toploto.

D. K.

Nova domena in logotip 
Z aprilom smo spremenili spletno domeno, 

in sicer smo jo iz energetika-lj.si poenostavili 
v energetika.si. Poleg krajšega zapisa nam to 
zagotavlja boljšo pozicijo v spletnih brskal-
nikih, kar je danes bistvenega pomena, saj 
kupec prve informacije poišče ravno tam. 
S tem so se spremenili tudi naši elektronski 
naslovi - stari so sicer trenutno še v veljavi, 
bodo pa ukinjeni do konca tega leta. 

Z majem smo vsa povezana podjetja v Jav-
nem holdingu Ljubljana posodobili logotipe 
družb, in sicer smo jih dopolnili z oznako pri-
padnosti skupini, holding pa z nazivi poveza-
nih podjetij. Iz tega razloga smo že posodobili 
krovne obrazce (dopis, račun, naročilnica …), 
sledila pa bo posodobitev preostalih materia-
lov družbe, s katerimi se pojavljamo v javnosti. 

D. K.

Direktor Energetike Ljubljana, Samo Lozej, in direktor C&G, mag. Marko Gabrovšek, sta podpisala pogodbo o 
izgradnji nove enote na zemeljski plin za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lokaciji TOŠ.

Energetika Ljubljana

Gradnja plinsko-parne enote se nadaljuje s konkretnim tempom. Tu je nekaj aktualnih foto utrinkov
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intervju

O Osebni arhiv

Vaša študijska in karierna pot je zelo 
impresivna, zanimiva in uspešna. Poleg 
tega, da ste doktorica tehničnih znanosti 
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, 
ste se izobraževali tudi na danski kraljevi 
univerzi - Fakulteti za varstvo okolja. Kako 
to, da je okolje očitno že od nekdaj vaše 
interesno področje?

Takrat, ko sem jaz študirala, pojem »eko-
logija« še ni obstajal. Osnovno področje je 
bilo varstvo voda; bile so namreč štiri smeri, 
od tega je bila smer tudi hidrotehnika, ki je 
pokrivala tudi urejanje in varstvo voda in to 
me je zanimalo. V okviru tega je bilo obrav-
navano varstvo vodnih virov, zmanjševanje 
iztokov odpadnih voda, mikrobiologija, bio-
logija, kemija, zdravstvena hidrotehnika … 
Študij je bil zanimiv, saj je bilo to že takrat 
interdisciplinarno področje. Magistrski študij 
sem nadaljevala na temo infiltracije padavin 
v podtalnico.

Po magisteriju sem se vključila v program 
Tempus in na Danskem zaključila doktorski  
študij. Imela sem mentorja v Sloveniji ter so-
mentorja na Danskem. To je bilo v tistem času 
pravzaprav edino »okoljsko« izobraževanje. 

Moja službena pot je pestra, povezana s 
številnimi izzivi na področjih infrastrukture 
varstva okolja in vodne infrastrukture, ki je 
povezano z delom sektorja za celinske vode 
tako v okviru Ministrstva za okolje in prostor 
(v nadaljevanju: MOP) in umeščanja infra-
strukture v okolje in prostor v okviru Ministr-
stva za gospodarstvo  ter Inštituta za vode ter 
tudi  s sofinanciranjem okoljskih projektov s 
sredstvi kohezijske politike. 

Že eno leto je od sprejetja Resolucije o 
nacionalnem programu varstva okolja za 
obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30), ki 

je bila sprejeta tik po razglasitvi prvega 
vala epidemije korona virusa marca 2020. 
Kateri so ključni cilji in kateri so bili v 
zadnjem letu najbolje realizirani?

Omenjena Resolucija prinaša zelo splo-
šne cilje. Sicer pa na MOP s pomočjo strokov-
nih institucij poskušamo, skupaj z načrtom 
za obnovo in okrevanje, aktivnosti tudi bolj 
konkretizirati. Resolucija je odlično izhodišče 
za nadaljnje izvajanje aktivnosti, v povezavi 
s tem so bili sprejeti tudi določeni resorni 
programi na drugih ministrstvih, ne samo na 
MOP. Med najbolj ključnimi cilji  so področja 
izboljšanje ravnanja z odpadki, urejanje voda 
ter upravljanja z naravo. MOP je kot resorno 
ministrstvo zadolženo za  pripravo zakonoda-
je na področjih  odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda, oskrbe s pitno vodo in za pripravo 
in implementacijo zakonodaje na področjih  
poplavne varnosti in upravljanja narave. Sofi-
nancira  projekte na omenjenih področjih  do 
80 odstotkov s sredstvi EU skladov,  20 od-
stotkov stroškov pa je delež, ki ga sofinanci-
rajo državni proračun in občine. Na MOP smo 
že v letu 1997 sodelovali v programu PHARE, 
kar pomeni, da smo se s takim načinom pri-
dobivanja sredstev, projektnega vodenja in 
črpanja sredstev spoznali že pred skoraj 30 
leti.

Pripravljen je že razrez finančnih sredstev 
(nepovratnih in povratnih) za obdobje 
2021-2027, zaključuje se večletni finančni 
okvir 2014-2020. Sredstva sklada za okre-
vanje sicer niso dovolj. Koliko je iz Načrta 
za okrevanje in odpornost RS predvidenih 
za zeleni prehod oz. koliko je na primer 
nepovratnih sredstev za krožno gospo-
darstvo na področju odpadkov in koliko 
za uporabo lesne biomase v energetske 

namene? Kje bi se lahko črpal denar za 
omenjene projekt iz drugih finančnih 
virov? 

To vprašanje je v domeni Ministrstva za in-
frastrukturo. MOP pokriva področje krožnega 
gospodarstva na področju odpadkov. Na po-
dročju predelave odpadkov v nove proizvode 
sodelujemo z MGRT in inštitucijami, ki po-
dajajo certifikate oziroma soglasja za ustre-
znost proizvodov (npr.: ZAG). MOP pa podeli 
Okoljsko dovoljenje za proizvodnjo novih 
proizvodov. MOP je zadolžen za področje 
predelave preostanka komunalnih odpadkov 
v energijo. To je skladno z našo zakonodajo 
državna javna gospodarska  služba.  Aktivno-
sti potekajo z načelom celovitega pristopa k 
problemu na področju celotne Slovenije, za 
katero se bodo določila prispevna območja 
za posamezne naprave termične predelave 
preostanka komunalnih odpadkov. Glede na 
splošen problem termične obdelave odpad-
kov pa bi poudarila, da se je treba zavedati, 

»Aktivnosti potekajo tudi v smeri 
debirokratizacije.«
Pogovor z dr. Metko Gorišek, državno sekretarko na MOP

Pogovarjala sem se Rechelle Narat

Zdi se mi, da je okolje v vseh pogledih zlorabljeno do konca. Že sama beseda, 
saj vsak, ki želi biti pomemben, nekaj govori o okolju. 

Naša tokratna sogovornica je ena izmed takih, ki so jo okoljska vprašanja, vplivi 
in posledice nanj zaradi določenih dejavnikov, iskreno zanimali že v mladosti. 
Temu je posvetila izobraževanje in tudi karierno pot. V svojem urniku je našla 
čas za pogovor za Megavat in predstavila samo delček vsega, s čimer se ukvarja 
in kaj je v domeni ministrstva, kjer je trenutno. Podatki, ki jih je predstavila, 
pa zakoni, so lahko zelo suhoparne teme. A ne z dr. Metko Gorišek, državno 
sekretarko na Ministrstvu za okolje in prostor. Kajti njej je do okolja in do dobrih 
dolgoročnih rešitev veliko, kar se začuti skozi dinamičnost v retoriki in mimiki, ko 
predstavlja svoje področje dela.

dr. Metka Gorišek



da se meje zapirajo, kapaciteta obstoječih 
sežigalnic v tujini pa zmanjšuje. V Sloveniji 
imamo več regionalnih centrov za ravnanje z 
odpadki, kjer nastaja t.i. gorivo iz odpadkov 
(RDF). Z uporabo preostanka komunalnih od-
padkov za energijo bi bilo področje odpad-
kov kontrolirano urejeno kot javna gospodar-
ska služba.  S postavitvijo najbolj modernih 
naprav bi imeli tudi naslednje zmanjševanje 
vplivov na okolje, kot so:
-  zmanjševanje izpustov emisij zaradi opu-

stitve fosilnih goriv,
-  zmanjševanje emisij v prometu, ker ni 

transporta odpadkov in fosilnih goriv v 
obstoječe naprave.
Za končno obdelavo blata iz čistilnih na-

prav, ki je občinska javna gospodarska služ-
ba pa bo MOP sofinanciral izgradnjo naprav 
za monosežig s sredstvi Podnebnega sklada.

Kakšne aktivnosti trenutno potekajo 
in kdaj lahko pričakujemo podlago v 
zakonodaji, s katero boste podelili kon-
cesijo zainteresiranim, da lahko začnejo 
z dolgotrajnimi postopki za postavitev 
objekta za energetsko izrabo odpadkov 
- od umeščanja v prostor, pridobivanja 
gradbenega in okoljevarstvenega dovolje-
nja? Ali boste s tem poskrbeli, da bo RS 
postala samozadostna v okviru energijske 
izrabe odpadkov (sežiga)?

Trenutno je v pripravi Uredba o podelitvi 
koncesije za sežig odpadkov. V njej bodo na-
vedeni tako pogoji kot tudi izhodišča za javni 
razpis za podelitev koncesije.

S to uredbo želi MOP zagotoviti izgradnjo 
primernih objektov v RS, ki bodo omogočali 
sežig preostanka komunalnih odpadkov, na-
stalih na ozemlju RS, primernih za energijsko 
izrabo, ter tako poleg ostalega povišali pre-
potrebno samozadostnost in prilagodljivost 
države na področju ravnanja z odpadki. RS 
na področju sežiga preostanka komunalnih 
odpadkov namreč ni samozadostna in je od-
visna od naprav v tujini, kar potrjuje podatek 
o izvozu v postopke sežiga odpadkov v tujino. 

Logistične težave pri čezmejnem tran-
sportu preostanka komunalnih odpadkov v 
sežig (energijsko izrabo) v tujino v času epi-
demije covida-19 so to problematiko nesa-
mozadostnosti  še nekoliko zaostrile, zato so 
se ti preostanki komunalnih odpadkov začeli 
prekomerno kopičiti in neustrezno skladiščiti.

V pripravi je študija, ki bo opredelila para-
metre oziroma osnovna izhodišča za posta-
vitev naprav za energijsko izrabo preostanka 
komunalnih odpadkov tako s ekonomskega, 
tehničnega in okoljskega vidika ter določitve  
prispevnih območjih na celotnem področju 
RS, kjer nastaja RDF. Z določenimi prispevni-
mi območji se bodo zainteresirani za konce-
sijo za javno gospodarsko službo z manjšim 
tveganjem  prijavili na razpis za podelitev 
koncesije. 

Mestni občini Ljubljana in Maribor že pri-
pravljata tudi Občinski podrobni prostorski 
načrt (OPPN), na tej poti je tudi Kočevje.

Kot je znano, imate v pripravi reorgani-
zacijo na MOP, predvsem v povezavi z 
Agencijo RS za okolje. Da bi pospešili 
postopke pridobivanja okoljskih dovoljenj, 
razmišljate, da bi obsežne okoljske vloge 
pregledovali zunanji izvajalci. Kako ste 
postavili kriterije, da bodo cilji zmanjšanja 
časa od vloge za dovoljenje/ spremembo 
dovoljenja do izdaje dovoljenja zmanjšani 
in da bo ostala kakovost le-teh enaka ali 
višja? 

Najprej bi omenila, da smo zelo pospešili 
postopke. Lani junija je bil sprejet tudi Inter-
ventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi po-
membnih investicij za zagon gospodarstva 
po epidemiji covida-19 – IZOOPIZG (v nadalj-

njem besedilu: Zakon). Zakon je začel veljati 
dne 31. 5. 2020.

Namen Zakona je omogočiti pospešen za-
gon pomembnih investicij v RS v najkrajšem 
možnem času po koncu epidemije, in sicer 
tako, da se pospeši izvedba pomembnih in-
vesticij države, občin in zasebnega sektorja 
na ključnih investicijskih sektorjih, kar vodi 
v hitrejše okrevanje slovenskega gospodar-
stva.

Zakon določa tako kriterije za določitev 
pomembnih investicij za zagon gospodarstva 
po epidemiji, način delovanja koordinacijske 
skupine in koordinacijo v postopkih pridobi-
vanja dovoljenj, mnenj in odločitev na pod-
lagi področnih predpisov ter pogoje za od-
pravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih 
investicij.

Prednost interventnega zakona je tudi ta, 
da ureja koordinacijo organov v MOP, direk-
toratih in zavodih. To je bistveno: projekti se 
vodijo koordinirano in usklajeno med vsemi. 
Prednost tega je tudi, da bodo enotna navo-
dila za pregledovanje postopkov, saj je treba 
upoštevati vsa mnenja ter drugo, kar je pri 
poenotenem sistemu mnogo bolj pregledno 
in lažje. Slovenska zakonodaja je imela v 
določenih področjih tudi bolj stroge zahteve 
od EU zakonodaje. Aktivnosti potekajo tudi v 
smeri debirokratizacije.

Pripravlja se nov ZVO-2. Kaj v njem pred-
stavlja ključno izboljšanje na področju 
krožnega gospodarstva ravnanja z odpad-
ki? Kateri segment bi izpostavili vi glede 
sprememb tega zakona? 

Izpostavila bi predvsem segment, ki se 
nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgo-
vornost.

Ta segment bi moral biti že v osnovi pri-

lagojen, posodobljen in usklajen z EU za-
konodajo. Gre torej za krovno ureditev za-
konodaje. Iz tega naslova bi izpostavila dve 
ključni spremembi: Glavna sprememba je 
pri odvozu odpadkov, kjer bo to kontrolirala 
ena organizacija. Prej je bilo tako, da so jav-
na komunalna podjetja sama poskrbela za 
odvoz s strani pooblaščenih podjetij, ki so te 
odpadke tudi predelovale in kar je ponujalo 
možnost nepreglednosti in tudi neredni od-
voz. Tiste družbe, ki predeljujejo odpadke, jih 
po novem ne bodo mogle več same zbirati in 
odvažati. Sprememba pa je tudi na področju 
krožnega gospodarstvo v povezavi s prene-
hanjem statusa odpadka. 

Ali menite, da je prišlo zaradi epidemije 
do slabšega ravnanja z okoljem oziroma 
manj investicij v zmanjševanje vplivov na 
okolje? Moje osebno opažanje je bilo, da 
so ljudje končno začutili, kako pomembna 
je narava, ko so iz zaprtih domov lahko šli 
na zrak – a so za seboj istočasno puščali 
smeti in sledi … Ali je povprečen Slovenec 
sploh okoljsko osveščen?

Obdobje epidemije je zagotovo negativ-
no vplivalo na okoljsko obremenjenost. Žal je 
postalo še bolj aktualno spletno nakupova-
nje, ki zelo obremeni okolje: pomislimo samo 
na embalažo, ki jih je pri spletnih nakupih 
ogromno; pomislimo na transport iz enega 
konca sveta na drug konec sveta.

Ne, ne moremo govoriti, da je prebivalec 
naše dežele v resnici okoljsko osveščen. Po-
trošniška mrzlica je precej prisotna. Že samo 
pri uporabi in nakupu oblačil vidimo, da oko-
lje ni naša prioriteta. Morda bi že samo pri 
tem področju lahko začeli razmišljati druga-
če: mikroplastika je namreč huda obremeni-
tev za okolje, ta je pa največja pri oblačilih, 
njihovi uporabi, pranju – vse to gre pa v naš 
vodotok in posledično ogroža tudi našo pri-
hodnost.

5
intervju

” Logistične težave pri čezmejnem transportu 
preostanka komunalnih odpadkov v 
sežig (energijsko izrabo) v tujino v času 
epidemije covida-19 so to problematiko 
nesamozadostnosti  še nekoliko zaostrile. ”
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Urban Štebljaj

Letošnja pomlad na žalost še 
vedno ni bila enaka kot pretekle, 
saj se nismo udeleževali različnih 
dogodkov, ki smo se jih pred 
epidemijo. A kljub temu nam dela ni 
zmanjkalo.

Kaj vse se je dogajalo?
Na področju dogodkov tokrat ni bilo ak-

tivnosti, zato smo pozornost usmerili na od-
jemalce in stik z njimi. V nekaj sektorjih se 
je uvedlo oddaljeno podpisovanje pogodb, 
kar omogoča, da stranke z nami lažje in hi-
treje sklenejo pogodbe, kar se je izkazalo za 
uspešen projekt. 

Kot uspešen projekt se je izkazal tudi 
spletni kalkulator na naši spletni strani, kjer 
odjemalci lahko na hiter in enostaven način 
preverijo prihranke pri menjavi dobavitelja. 
Beležimo vse več informativnih izračunov in 
posledično tudi novih odjemalcev. 

V mesecu maju smo poskrbeli tudi za vse 
naše zaposlene, saj smo pripravili posebno 
akcijo Zelena Energetika, kjer je vsem na 
voljo električna energija po zares ugodnih 
cenah. Glede na to, da v naslednji polovici 
leta pričakujemo rast cen energentov, časa 
ni več veliko, da se odločite za Zeleno Ener-
getiko. 

V ponudbi imamo tudi plinske pakete »na 
ključ«, ki jih uspešno oglašujemo v tiskanih 
medijih in na družbenih omrežjih. Odziv na 
pakete je precejšen, upamo pa, da se bo v 
prihodnjih mesecih, ko bodo odjemalci na-
črtovali prihodnjo ogrevalno sezono, še po-
večalo. 

V Sektorju za trženje ni nikoli dolgčas, 
saj se vedno dogajajo kakšne novosti. Med 
drugim smo poskrbeli za menjavo logotipov 
na dokumentih, ki jih pošiljamo našim stran-
kam, in spremembo domene korpo spletne 
strani v nergetika.si, skladno z Zakonom o 
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij pa 
prilagajamo naši spletni strani slepim, slabo-
vidnim in gibalno oviranim ljudem. 

Oblikovali smo tudi nove zloženke za 
notranjo plinsko napeljavo, ki jih bodo pre-
jemali naši odjemalci in se tako lažje odločili 
za naše storitve. Pod svoje okrilje smo spre-
jeli tudi oblikovanje zunanje podobe nove 
polnilnice za CNG, ki bo na Letališki ulici v 
Ljubljani. 

Kaj prinaša poletje?
Glede na sproščanje ukrepov, ki se pred-

videvajo, upamo, da bomo lahko začeli tudi z 

načrtovanjem različnih dogodkov. V naslednjih 
mesecih pripravljamo tudi novo ponudbo za 
vse naše obstoječe in nove odjemalce. Še ve-
dno pa načrtujemo tudi zaključke projektov, 
ki smo jih začeli izvajati v preteklem letu, med 
njimi tudi prenovo Kluba Zvestoba ogreva. 

Želimo si, da se naše življenje končno 
vrne v stare tirnice in da bo jesen ponovno 
pestra, kot je bila pred časom. 

Še vedno se trudimo približati 
odjemalcem
Sara Bavdek
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Letos nismo samo mi tisti, ki 
praznujemo okrogli jubilej. 30 let 
praznuje tudi podjetje, s katerim 
sodelujemo že devetnajst let, in za 
nas štirikrat letno izvaja panelne 
raziskave, o katerih vas skrbno 
obveščamo. O podjetju Ninamedia 
d.o.o. in panelnih raziskavah smo se 
pogovarjali s Tino Leban.

Tina, lepo pozdravljeni. S čim vse se v 
Ninamediji  ukvarjate?

Kot tržno-raziskovalno podjetje z lastnim 
klicnim centrom smo v slovenskem prostoru 
prisotni od leta 1991. Na področju raziskav 
obvladujemo metodologijo javnomnenjske-
ga, trženjskega in medijskega raziskovanja. 
Pri raziskovanju, ob uporabi sodobne infor-
macijske tehnologije, sledimo standardom 
kakovosti in strokovnosti, ob zavedanju od-
govornosti do svojih naročnikov. Nudimo ce-
lostno storitev – od identifikacije problema, 
oblikovanja in izvedbe raziskave do strokov-
nih analiz, interpretacije podatkov in sveto-
vanja. S celostnim pristopom in na podlagi 
opravljenih analiz ter izkušenj naročnikom 
nudimo kakovostno strokovno svetovanje za 
potrebe poslovanja in odločitev.

Pri svojem delu upoštevamo standarde 
in merila svetovnega združenja trženjskih in 
javnomnenjskih raziskovalcev ICC/ESOMAR 
(International Code on Market and Social 
Research).

V agenciji Ninamedia je pet redno zapo-
slenih strokovnjakov, ki delujejo na različnih 
področjih tržnega raziskovanja in svetova-
nja. Z nami sodelujejo tudi zunanji eksperti, 
s čimer zagotavljamo najvišjo stopnjo kako-
vosti storitev.

Kaj pravzaprav je panelna raziskava? 
Panel je oblika kontinuiranega raziskova-

nja, poglavitna lastnost in hkrati razlikujoči 
dejavnik od ostalih oblik raziskovanja pa 
je stalnost vzorca (iste osebe) ter stalnost 
osnovnega nabora vprašanj (ista vprašanja) 
v raziskovalnem obdobju. Pri panelu gospo-
dinjstev gre torej za kontinuirano spremlja-
nje odnosa posameznega gospodinjstva do 
posameznih tem.  

Zaradi stalnosti vzorca lahko ugotavlja-
mo kompleksne vzročno posledične odnose 
med spremenljivkami. Opazovanje vzorčne 
enote skozi čas nam omogoči ugotavljanje 
sprememb in razlogov zanje. Kontinuirano 
spremljanje nam torej omogoča ugotavljanje 
smernic razvoja ponudbe in storitev, ki bodo 
kar najbolj prilagojene potrebam potrošni-
kov na eni in možnostim podjetij na drugi 
strani. Merimo tako reakcijo posameznikov 
kot celotnih gospodinjstev na spremembe 
v delovanju podjetij in morebitne odklone v 
zadovoljstvu. 

Kako dolgo že izvajate panelne raziskave? 
Prvo panelno raziskavo smo izvedli leta 

2002 za takratna podjetja: Holding Ljubljana 
d.o.o., Energetika Ljubljana d.o.o., Parkirišča 
d.o.o. Ljubljanski potniški promet, Snaga 
d.o.o., Tržnice d.o.o., JP Vodovod Kanaliza-
cija in Žale.   

Kdo so sodelujoči (anketiranci) v panelnih 
raziskavah? Na podlagi česa jih izbirate?

Anketiranci so izbrani na osnovi rekruta-
cijskega vprašalnika, ki je izveden bodisi po 

metodi CATI (telefonsko) ali CAWI (spletno). 
Izbor sodelujočih opravimo glede na kriteri-
je, ki jih opredelimo v skladu z namenom in 
cilji raziskave, npr. sociodemografska struk-
tura, uporabniki določenih izdelkov oz. stori-
tev, življenjski slog ipd.

Koliko časa vam vzame priprava in anali-
ziranje rezultatov ene panelne raziskave?

Za uskladitev vprašalnika z naročnikom, 
pripravo in vnos vprašalnika v sistem potre-
bujemo običajno vsaj petnajst delovnih dni, 
za pridobitev podatkov običajno zadostuje 
deset delovnih dni, za analiziranje ene pa-
nelne raziskave pa dvanajst do petnajst de-
lovnih dni (odvisno od dolžine vprašalnika).

Kakšna so vaša opažanja glede ugleda 
in zadovoljstva anketirancev z našim 
podjetjem?

Ugled podjetja Energetika Ljubljana v za-
dnjih desetih letih rahlo narašča, hkrati pa na 
ugled v veliki meri vpliva poznavanje pod-
jetja, saj le-ta premo-sorazmerno narašča 
s poznavanjem podjetja – nizek ugled mu 
pripisujejo anketiranci, ki delovanja sploh ne 

Panelne raziskave o Energetiki Ljubljana se izvajajo že 19 let. Tekoča poročila najdete v aplikaciji DNA.

Panelne raziskave

»Ugled podjetja Energetika Ljubljana 
v zadnjih desetih letih rahlo narašča«
Raziskovala sem Sara Bavdek
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poznajo, tisti, ki delovanje podjetja zelo do-
bro poznajo pa ugled ocenjujejo z visokimi 
ocenami in mu pripisujejo večji ugled. Zado-
voljstvo s storitvami Energetike Ljubljana je 
konstantno, anketiranci ga ocenjujejo z viso-
kimi ocenami (povprečje je malo pod 4,00), 
delež tistih, ki imajo pripombe na delovanje 
podjetja je nizek, praviloma se v povprečju 
giblje pod 10 odstotkov. 

Ali je težko pridobiti anketirance? 
Pridobivanje anketirancev zahteva dolo-

čen čas, predvsem druga faza, ko iz poten-
cialnih sodelujočih naredimo izbor »pravih« 
anketirancev, ki ustrezajo vzorčnim določi-
lom (sociodemografske značilnosti, upora-
ba določenih izdelkov ali storitev, življenjski 
slog ipd.).

Zakaj se vam zdi pomembno izvajanje 
tovrstnih anket za podjetja v skupini JHL? 

Cilj raziskave je spremljanje sprememb v 
odnosu posameznikov do preučevanih pod-

jetij in pridobivanje podatkov, ki omogoča-
jo poglobljeno analizo trenutnega odnosa 
posameznikov do preučevanih podjetij ter 
analizo sprememb in vzrokov za spremembe 
mnenj posameznikov. Prav tako pa tudi pre-
verjanje in analiziranje mnenj anketirancev 
o posameznih načrtovanih spremembah v 
okviru storitev, ki jih ta v svojem delovanju 
izvajajo. Tovrstni podatki predstavljajo del 
informacij za podporo odločanja vodstva po-
sameznih podjetij.

Rezultati, pozitivni ali negativni, zaradi 
kontinuiranosti prinašajo informacije, ki tako 
vodilnim, kot izvajalcem v podjetjih lahko 
olajšajo posamezne kratkoročne in dolgo-
ročne odločitve. Z vključitvijo Panela v sklop 
informacij, ki se upoštevajo pri odločanju, se 
podjetja lahko še bolj približajo potrošniku. 
In čedalje večja uporaba »panela« v poslovni 
praksi to tudi dokazuje.
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Kontrolna zunanja presoja
Peter Hvastja

Tako kot že nekaj let, imamo v 
juniju napovedano izvedbo zunanje 
presoje sistemov vodenja kakovosti 
in ravnanja z okoljem. Letos  je bila 
izvedena kontrolna presoja po ISO 
9001 in ISO 14001  dne 16. 6. 2021 
s strani certifikacijskega organa 
SIQ. Presojevalci so poleg priporočil 
za izboljšanje sistemov podali tudi 
pozitivne ugotovitve. Neskladnosti ni 
bilo izpostavljenih. Poročilo o presoji 
bomo, kot je običajno, objavili tudi  
v DNA (Poročilo o zunanji presoji 
vodenja kakovosti in ravnanju z 
okoljem 2021) in iz priporočil izhajajoče 
akcije z odgovornostmi in roki za 
izvedbo. Certifikacijski hiši SIQ 
moramo najkasneje do konca avgusta 
posredovali odgovore na priporočila, 
ki so podana v nadaljevanju. Standarde imamo zato, da smo lahko iz leta v leto boljši.

Glede na naravo dela v organizaciji, kjer obstajajo resne potencialne nevarnosti za morebitne poškodbe pri delu,  naj se razmisli o uvedbi in cer-
tificiranju sistema varnosti in zdravja pri delu skladno z ISO 45001:2018. Na ta način bo v organizaciji tudi sistematično poskrbljeno za področje 
varnosti in zdravja pri delu.

Organizacija naj poskrbi, da bodo dokumentirane informacije, ki jih uporabljajo pri svojem delu vneseni v lasten sistem obvladovanja dokumentira-
nih informacij DNA. (npr. Spisek toplotnih postaj s pogodbo o vzdrževanju«, Teren 5, sezona 2019/2020, Preglednica – Nastavitev tlaka RP-Vrtača 
z dne 30. 10. 2020).

Na prehodu med Upravno stavbo in polnilnico na Verovškovi se naj stopnica, ki predstavlja realno nevarnost za poškodbo, jasno označi.
Opomba: priporočilo je bilo realizirano že v času presoje.

Organizacija v inf. sistemu DNA učinkovito obvladuje dokumentirane informacije o procesih. Sestavni del opisa procesa so tudi definirani ka-
zalniki skozi katere organizacija meri uspešnost procesa, kar je prikazano tudi skozi ustrezna poročila, npr. Oskrba s plinom idr. Priporočamo, da 
organizacija pregleda v DNA vse procese in pri procesih, ki še nimajo jasno definiranih kazalnikov, le-te tudi definira. Na ta način bo zgrajen celoviti 
sistem kazalnikov organizacije in podlaga za celovito poročanje o uspešnosti posameznega procesa na vodstvenem pregledu

V prostorih GPO na lokaciji enote TE-TOL se nahajajo navodila brez datuma izdaje, in sicer:: Obratovalni red ND-OR01 z  dne 21. 8. 2005, ki se 
nahaja v proizvodnem prostoru,  ter Navodila za varno delo z nevarnimi snovmi za Ekstra lahko kurilno olje. 

V prostoru delavnice vzdrževanja se nahaja dokumentacija s slabšo čitljivostjo, in sicer: Delavniški red, 1. 4. 2005; Remontni red, julij 2003; 
Pravilnik o delovnem času, 2004; Evakuacijski načrt.

Organizacija naj pregleda navedeno dokumentacijo, zagotovi uskladitev vsebin s spremembami (npr. delo z nevarnimi snovmi) in boljšo čitlji-
vost (npr. Evakuacijski načrt). 

V elektro delavnici se nahaja zaščitna maska s filtrom, na katerem je naveden datum 2012/09. Odgovorna oseba naj preveri veljavnost filtra in 
opredeli odgovorno osebo za nadzor nad zaščitno masko s filtrom. Zahteve za nadzor naj se opredelijo v pripadajočem Navodilu za pravilno 
namestitev dihalne maske z dne 10. 12. 2008.

V Komandni sobi glavnega pogonskega objekta se vodi »Mapa Seznam obvestil«, v kateri se nahajajo Navodila in Mapa Sheme (vodene različne 
sheme). V Mapi Shem se nahaja tudi Shema Omrežna voda, 22. popravek z dne 10. 9. 2018. V informacijski bazi shem pa se vodi že 26. popravek 
navedene sheme. Odgovorna oseba naj zagotovi, da se bo v Mapi Shem nahajal ažurni 26. popravek navedene sheme. Prav tako naj se razmisli, da 
se dobra praksa seznanitve zaposlenih s spremembami navodil (Primer: Navodila – zapisnik aktiviranje gašenja generatorja 2, 14. 5. 2019) izvaja 
tudi pri spremembah shem.

Pri podajanju ocen ustreznosti realizacije ukrepov za prepoznana tveganja naj se v primeru sprememb stopnje tveganja navede razlog oziroma po-
leg besednega komentarja ustreznosti izvajanja ukrepov (Primer: dobro vzdrževanje) poda tudi navezava na kazalnik, ki potrjuje podano navedbo.

Za namen obravnave na vodstvenem pregledu je izdelano Okoljsko poročilo za leto 2020. Organizacija naj s poljudnim povzetkom zahtevnega 
poročila seznani čim širši krog zaposlenih, ki bodo na ta način pridobili vpogled v področje sistema ravnanja z okoljem in ukrepe, ki se izvajajo na 
tem področju zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev, različnih okoljskih soglasij in dovoljenj.

V Elektro delavnici se vodi mapa, v kateri se nahajajo Varnostni listi za snovi, ki se uporabljajo v delavnici. Odgovorna oseba naj pregleda mapo 
Varnostnih listov in jo ažurira z novimi izdajami, ki so dostopne v  informacijski podpori DNA (Primer: Varnostni list za snov MOLYKOTE(R)BR-2 PLUS 
GREASE, izdaja 5. 5. 2009.

Sistem vodenja kakovosti:

Sistem ravnanja z okoljem:



Letošnja ogrevalna sezona je bila 
dolga, celo najdaljša v zadnjem 
času. Zaključila se je šele 4. junija. 
Posledično so morali proizvodni viri 
obratovati precej dlje, kot je bilo 
predvideno. V »normalnem letu« bi 
potrebne količine toplote brez težav 
proizvedli v bloku 3 enote TE-TOL, ki po 
navadi obratuje do konca maja. Vendar 
letos z vidika proizvodnje ni tako 
kot običajno. Ustaljeni termini letnih 
remontov so se zaradi povezovanja 
nastajajoče PPE-TOL in obstoječega 
glavnega pogonskega objekta (GPO) 
ter v pričakovanju spremembe okoljske 
zakonodaje v mesecu avgustu močno 
spremenili. 

Tako je v mesecu maju obratoval le manj-
ši blok 1, ki je ob okoljskih omejitvah največje 
moči in po odštetju potreb po tehnološki pari 
dal na razpolago lahko le še slabih 40 MW za 
daljinsko ogrevanje. To je le za ščepec več, kot 
so poletne potrebe odjemalcev in precej pre-
malo za ogrevanje prostorov v letošnjem maju, 
saj so dnevne potrebe skoraj vedno presegale 
50 MW moči. Pokrivanje potreb, večjih od 80 

MW je rutina, saj lahko obratuje eden od manj-
ših kotlov v enoti TOŠ. Težave se pojavijo pri 
potrebah po toploti, ki le rahlo presegajo raz-
položljivo moč bloka 1, že omenjenih 40 MW. 
V tem primeru je dodatni kotel v enoti TOŠ tudi 
na najnižji moči premočan, saj ima oddajna 
toplotna postaja v enoti TE-TOL svoje zahteve 
po minimalnem pretoku omrežne vode (in tako 
tudi oddaji moči). 

Problem smo spremenili v 
izziv

Rešitev, kot po navadi, že obstaja, le pri-
lagoditi jo je treba novim razmeram. Kolegi 
električarji že od nekdaj predvidevajo mo-
žnost obratovanja elektrarne brez zunanjega 
omrežja – v tem primeru elektrarna proizvaja 
le toliko energije, kolikor je sama potrebuje za 
svoje obratovanje. To je tako imenovano otoč-
no obratovanje, saj elektrarna/toplarna deluje 
kot otok svetlobe sredi morja teme. Enak način 
obratovanja, vendar na nivoju toplote, smo pre-
izkusili letos maja, da bi rešili prej navedeni iz-
ziv. V tem primeru se je vsa proizvedena toplo-
ta vroče vode bloka 1 preusmerila v polnjenje 
akumulatorja, črpalke, ki poganjajo omrežno 
vodo, pa so se zaustavile. Seveda je omrežje 

še vedno potrebovalo toploto, ki pa jo je v tem 
primeru proizvajala lokacija v Šiški z vročevo-
dnimi kotli. Na ta način smo v pol dneva aku-
mulator dopolnili, zatem ugasnili kotle v enoti 
TOŠ, nato pa ponovno zagnali črpalke omrežne 
vode. Tako smo z nespremenjenim obratova-
njem bloka 1 in dodatkom manjkajoče toplote iz  
akumulatorja nemoteno oskrbovali mesto. Po 
nekaj dneh, ko se je akumulator spet preveč 
izpraznil, smo postopek otočnega obratovanja 
ponovili. In to večkrat. Zelo uspešno.

Toplotno otočno obratovanje je le eden od 
odgovorov na nove okoliščine obratovanja, 
katerim botruje sprememba okoljske zakono-
daje, ki so ji več desetletij stari premogovni 
kotli kos le s prilagoditvami, in premiki v raz-
položljivosti virov (umik kotla 2  v enoti TE-TOL 
iz proizvodnje ter izgradnja nove PPE-TOL). Še 
posebej v prihajajoči ogrevalni sezoni, ko proi-
zvodnja PPE-TOL še ne bo na razpolago, bo ta-
kih prilagajanj v okviru obratovanja še več. Le z 
njimi bo mogoče zagotavljati zadostne količine 
toplote za odjemalce ne glede na zunanje tem-
perature.
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Otok svetlobe sredi morja teme
Primož Škerl



Od začetka uporabe lesnih sekancev ko-
nec leta  2008 nismo predvidevali, da bi izva-
jali tudi mletje prekomernih velikosti le-teh. 
S postavitvijo sistema za transport lesnih 
sekancev se je vgradil tudi iznašalec preko-
mernih lesnih sekancev, ki so se nabirali v 
kontejnerju. Ko se jih je nabralo dovolj- so bili 
odpeljani na mletje. Postopek odvažanja in 
mletja pri dobaviteljih se je izkazal za finanč-
no in logistično zelo potraten proces. 

Obstoječi mlinček lesnih 
sekancev

Tako je prišlo do ideje o postavitvi mlinč-
ka za lesne sekance. Dobavitelji so bili tudi 
zelo zainteresirani za postavitev t.i. mlinčka 
za lesne sekance. Prav tako so bili pripravlje-
ni plačati, plačati določen odstotek, ki se je 
obračunaval za vsako tono pripeljanih lesnih 
sekancev. Iz tega deleža finančnih sredstev 
smo imeli v ta namen postavljen mlinček za 
lesne sekance. Zaradi vedno večje porabe  
lesnih sekancev in zaradi same logistike le 
ta ni bil več ustrezen.

S preizkusi in na novo pridobljenimi iz-
kušnjami smo porabljene količine biomase  
z leti počasi dvigovali do današnjih vre-
dnosti. Obstoječi mlinček je sicer opravljal 
svoje delo, a je ob večji količini prekomer-
nih kosov prišlo do zastojev, prekomerne 
velike sekance smo morali večkrat stresati 
na odlagališče poleg mlinčka, delavci pa 
so nato z delom v treh izmenah preko vi-
kenda komajda uspeli zmleti ves tako na-
loženi material. Pri tem so bili izpostavljeni 
precejšnjemu naporu, saj je bilo potrebno 
vse prekomerne sekance ročno naložiti v 
za to posebej pripravljen zabojnik, ki se ga 
je nato s pomočjo posebnega dvigala pri-
peljalo nad mlinček ter vsebino zabojnika 
streslo v zalogovnik mlinčka. Z leti je priha-
jalo do vse pogostejše obrabe nožev, ki jih 

je bilo treba menjati, saj mlinček ni bil na-
menjen tako velikim količinam. Vsaka me-
njava pa je pomenila ali ponovno stresanje 
prekomerno velikih sekancev na ploščad 
poleg mlinčka ter kasnejše dodatno delo 
upravljalca mlinov in odpepeljevanja ali 
prekinjeno sprejemanje kamionov z novimi 
dobavami. Nismo si smeli privoščiti, da bi 
prekinili dobave, ker je bil logistični načrt 
zelo zahteven in podvržen tudi pogodbe-
nim penalom. Prav tako je to dodatno delo 
upravljalca mlinov in odpepeljevanja zah-
tevalo vedno več časa, kar bi lahko vodi-
lo tudi do tveganja, da  njegovo osnovno 
delo, nadzor naprav, ne  bi bilo kakovostno 
in bi lahko povzročilo dodatne zastoje v 
obratovanju.

Nova pridobitev v kurilni se-
zoni 2020/2021

V izogib vsem navedenim tveganjem 
smo ustrezno ukrepali z nakupom novega, 
zmogljivejšega mlinčka, ki bo odpravil ozi-
roma vsaj bistveno zmanjšal vsa navedena 
tveganja. Nova pridobitev nam bo v veliki 
meri odpravila večino težav preteklih let, na 
katere smo opozarjali. Pri poskusnem obra-
tovanju ob koncu kurilne sezone 2020/2021 
se je pokazalo, da bomo z novim mlinčkom 
lažje bolj zanesljivo obratovali. Kljub vsemu 
pa smo se odločili, da se v funkciji obdržita 
oba mlinčka, saj ima vsem pomanjkljivostim 
navkljub tudi stari mlinček še vedno lahko po-
membno vlogo. Če ne drugače, takrat, ko se 
bo novi »odločil za krajši počitek« in ga bodo v 
roke morali vzeti strokovne roke naših kolegov 
iz vzdrževalnih služb.

11
kogeneracija

Za ustrezno dimenzijo lesnih sekancev
Andrej Lukek

Ustrezna dimenzija lesnih sekancev: 
• tipična dolžina 50 mm, 
•  ostanek sekancev na grobem situ z okenci 

stranice a=31,5 mm sme biti največ 20 % 
skupne količine, 

•  posamezen kos na grobem situ ima lahko 
največji prečni prerez 5 cm2 in dolžino do 
12 cm, 

•  prehod sekancev čez srednje sito s stra-
nico a=5,6 mm je od 60-100 % skupne 
količine, 

•  finih drobnih delcev sekancev, ki gredo 
preko sita z okenci stranice a=1 mm je lah-
ko največ 4 % skupne količine. 

Energetika Ljubljana



Obdobje brez ogrevanja za Energetiko 
Ljubljana ne predstavlja nič manj 
intenziven čas. Še več, vsak trenutek 
v času, ko ni potreb po ogrevanju, je 
izkoriščen za gradnje, razširitve omrežij, 
kot tudi sanacije in obnove. Pri oskrbi z 
zemeljskim plinom tudi letos beležimo 
kar nekaj aktivnosti, prav tako se veliko 
dogaja na področju oskrbe s toploto.

Za oskrbo s plinom

Aglomeracije v Mestni občini Ljubljana
V gradnji so aglomeracije na območju Me-

stne občine Ljubljana, kjer se sočasno gradi 
kanalizacijsko omrežje in ostala komunalna 
infrastruktura ter na območjih, kjer je bil izra-
žen interes za uporabo zemeljskega plina, tudi 
plinovodno omrežje za oskrbo z zemeljskim 
plinom. 

Pri tem je 23 »aglomeracijskih« investicij že v 
teku, 9 investicij pa je v fazi javnega naročanja.

Črna vas
Tu poteka obsežna ureditev komunalne in 

cestne infrastrukture, kjer sodeluje tudi naša 
družba. Za izvajanje del, plinifikacijo območja 
Črne vasi, sta  bili s strani Energetike Ljublja-
na podpisani gradbeni pogodbi z izvajalcema 
CGP/Prenova Gradbenik, in  Santosa v skupni 
vrednosti 3 milijone evrov. Na osnovi predho-
dno izvedene ankete med prebivalci, je bila 
raziskana zainteresiranost lastnikov stavb za 
priključitev na distribucijsko omrežje zemeljske-
ga plina.

Projekt je  obsežen, saj gre za sočasno 
gradnjo cestne in  komunalne infrastrukture. 
Energetika Ljubljana bo financirala tudi del 
voziščne konstrukcije, s tem pa si bo zagotovi-
la umestitev plinovoda v cestno telo.

Dela so se pričela izvajati v juniju tega 
leta, predvideni čas gradnje na tem območju 
je dve leti.

Grosuplje
V gradnji je zadnji odsek plinovoda na rela-

ciji Škofljica – Grosuplje, ki bo zaključen pred-
vidoma v septembru 2021. Že s 1. oktobrom je 
predvidena prevezava novega omrežja v Ško-
fljici na obstoječe distribucijsko omrežje. S tem 
se bo tudi prekinila dosedanja oskrba iz skla-
dišča LNG in vzpostavila oskrba z zemeljskim 
plinom iz omrežja. Energetika Ljubljana bo s 
tem zaključila več kot 15-letna prizadevanja, da 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina razširi 

tudi na geografsko območje občine Grosuplje 
in z ekonomijo obsega zagotovi nižje stroške 
omrežnine za vse obstoječe in nove odjemalce 
plina. Zanje bo to pomenilo veliko spremembo 
predvsem iz cenovnega vidika, saj bo cena do-
bave plina kar 30 odstotkov nižja od trenutno 
veljavne.

S to prevezavo bo omogočena tudi pri-
ključitev toplovodne kotlovnice na Bevkovi, ki 
oskrbuje večje območje blokovske pozidave v 
Grosuplju. Le-ta bo v nadaljevanju nadgrajena s 
soproizvodnjo toplote in elektrike. Moč kotlov-
nice je 4,5 MW.

Medvode
V letošnjem letu zaključujemo tudi projekt 

»Samo zate« v Medvodah, v okviru katerega je 
bila izvedena plinifikacija celotnih območij Spo-
dnje in Zgornje Priniče, Verje, Goričane, Vaše, 
Rakovnik. V dobrih dveh letih je bilo zgrajenega  
16,5 km  plinovodnega omrežja.

Log – Dragomer
Tudi v tej občini se izvaja obsežna plinifika-

cija območja. Plinovodno omrežje se prav tako 
gradi sočasno s kanalizacijo in ostalo cestno in 
komunalno infrastrukturo. Gradnja glavnega pli-
novoda, ki bo omogočil uporabo zemeljskega 
plina, bo zaključena konec leta 2021. Celotna 
plinifikacija pa bo zaključena leta 2022. Tudi tu 
si lahko obetamo zadovoljstvo prebivalcev ob 
vpeljavi zemeljskega plina, saj ga bodo lahko 
uporabljali vsi, ki živijo v naseljih Jordanov kot, 
Kačja vas, Mole, Lukovica in severni del naselja 
Dragomer.

Pri tem je zelo pomembno, da odjemalci že 
zdaj, to je v fazi gradnje, podpisujejo pogodbe, 
s katerimi se zavežejo, da bodo v treh letih po 
zaključku gradnje in začetka distribucije začeli z 
uporabo zemeljskega plina, kar seveda pome-
ni, da si lahko v naslednjem obdobju obetamo 
precejšnje izboljšanje zraka na teh območjih, 
predvsem zaradi ukinitev kotlovnic na ELKO in 
prehod na oskrbo s plinom. Trenuten obseg 
gradnje bo na območju občine Log - Dragomer 
popravil tudi slabe ekonomske kazalnike dose-
danjih investicij na območju te občine, ki so bili 
posledica slabega interesa lastnikov stavb za 
priključitev in odjem plina. 

Polnilnica CNG/ LNG v Ljubljani
V zaključni fazi je gradnja CNG in LNG pol-

nilnice ob Letališki cesti, ki bo zagotovila zane-
sljivo oskrbo s pogonskim gorivom metan za 
LPP, Voko Snago in vse ostale uporabnike tega 
okoljsko in stroškovno prijaznega goriva. Isto-
časno bo to pridobitev tudi za tovorna vozila, ki 
uporabljajo za pogon LNG. Ta gradnja se izvaja 
v soinvestitorstvu s podjetjem Butan. Otvoritev 
polnilnice je predvidena v septembru 2021. 

Na tem območju Energetika Ljubljana gra-
di tudi novo regulatorsko postajo. Obe gradnji 
sta generirali ureditev do sedaj degradiranega 
območja ob Letališki cesti, tako da bo zgraje-
no tudi novo parkirišče po sistemu P+R (park & 
ride) ter končna postaja za mestne avtobuse. 

Ig
Na novo se bo na zemeljski plin priključil 

tudi Center Dolfke Boštjančič, kar je  z vidika 
zmanjšanja vpliv na okolje zanesljivo velik pre-
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Gradimo, obnavljamo ter širimo 
omrežja in še kaj
Srečko Trunkelj

Energetika Ljubljana

Izgradnja plinovoda v Grosuplju.



mik v pozitivno smer pri zagotavljanju kakovosti 
zraka,  ki je še vedno, zaradi velikega števila in-
dividualnih kurišč na vse vrste goriv,  problem v 
primestnih občinah. Obstoječa moč naprave je 
3,5 MW in uporablja ELKO. 

Zgostitev odjema na obstoječem omrežju
Po sprejemu novih Sistemskih obratovalnih 

navodil v juliju 2020, ki Energetiki Ljubljana 
omogočajo gradnjo plinskih priključkov na svo-
je stroške, se je enormno povečalo priključeva-
nje na obstoječem distribucijskem omrežju. V 
prvem polletju 2021 je tako v gradnji in obdelavi 
120 investicij v plinske priključke. Učinek inve-
sticij v priključke na obstoječem distribucijskem 
omrežju izboljšuje izkoriščenost obstoječega 
sistema, učinkuje na zmanjševanje emisij iz in-
dividualnih kurišč in tako kot vsaka dodatna pri-
ključitev znižuje specifične stroške omrežnine.

Za oskrbo s toploto

Gradnja SPTE v Šiški
Na lokaciji toplarne v Šiški se gradi  nova 

soproizvodna enota na zemeljski plin, ki bo 
nadomestila manjšo in dotrajano enoto na tej 
lokaciji. Vrednost celotne investicije, ki vklju-
čuje tudi stroške 10-letnega vzdrževanja, je 
14,6 mio EUR brez DDV. Začetek obratovanja 
je predviden avgusta prihodnje leto, na jav-
nem razpisu pa je bila izbrana za izvajalca del 
družba C&G, s katero sta bili v maju podpisana  
gradbena in vzdrževalna pogodba. Izvajalec je 
bil takoj po podpisu pogodbe uveden v delo, 
zato aktivnosti že potekajo. Plinsko turbino z 
generatorjem bo dobavil podizvajalec Solar 
Turbines. Zaradi soproizvodnje toplote in ele-
ktrične energije z visokim izkoristkom je nova 
naprava s strani Agencije za energijo pridobila 
odločbo o dodelitvi obratovalne podpore, ki 
zagotavlja ekonomsko vzdržnost obratovanja 
postrojenja. Pri tem velja poudariti, da bo celo 

investicijo vodil in izvedel Sektor za investicije 
in razvoj ob sodelovanju Sektorja za proizvo-
dnjo in vzdrževanje. 

Investicija je pomembna, saj gre za gradnjo 
naprave z večjo močjo (prej 6,5 MW, sedaj 7,5 
MW) in z boljšim izkoristkom. To bo še dodatno 
prispevalo k zmanjševanju vplivov na okolje in 
omogočilo Energetiki Ljubljana dobavo tehno-
loške pare na tej lokaciji po konkurenčni ceni.

Predelava toplotne postaje na več samo-
stojnih

V trendu zmanjševanja porabe toplotne 
energije se lastniki v kompleksih večstanovanj-
skih stavb, ki so imele do sedaj skupno toplotno 
postajo vse bolj odločajo za gradnjo samostoj-
nih toplotnih postaj za vsako stavbo posebej.

Eden izmed zadnjih takšnih primerov je bila 
predelava sistema oskrbe s toploto v več stavb-
nem kompleksu Rašiška, Povšetova in Adami-
čeva ulica, kjer je Energetika Ljubljana nado-
mestila obstoječo toplotno postajo z izgradnjo 
sedmih novih samostojnih indirektnih toplotnih 
postaj. Tako ima zdaj vsaka stavba neposredno 
priključitev na sistem daljinskega ogrevanja.

Obnova obstoječih omrežij
Poleg novogradenj se Energetika Ljubljana 

še naprej aktivno ukvarja z obnovami obstoje-
čih omrežij. Čas odmerjen za obnove je omejen 
na obdobje izven ogrevalne sezone, kar pome-
ni kratke roke in dobro organizacijo dela, da so 
distribucijski sistemi pred začetkom ogrevalne 
sezone pripravljeni za oskrbo odjemalcem. 

Poleg več manjših so trenutno v teku večje 
obnove:
•  obnova vročevodnega omrežja na območju 

Groharjeve in Trga Mladinskih delovnih bri-
gad,  

•  obnova vročevoda na območju Kajuhove 
(odsek Ljubljanica-Toplarniška ulica),

•  obnova kolektorja na območju Čufarjeve uli-
ce, kjer bo po končanih delih na vročevodu 
izvedena tudi povsem nova parterna uredi-
tev cestišča,

•  obnova vročevoda na območju Povšetove 
ulice,

•  obnova vročevoda T2600 odsek Ulica Am-
brožiča Novljana - Francoska ulica,

•  obnova vročevoda T700 in T1900 na odseku 
Celovška cesta - CLB 9, 9a.

Sektor za investicije in razvoj bo torej tudi 
letošnje vroče poletje izkoristil za to, da bodo 
tudi zime tople in oskrba zanesljiva za obstoje-
če, pa tudi nove odjemalce, tako za uporabnike 
zemeljskega plina kot toplote. Posebej v ponos 
je lahko, da je Sektor za investicije in razvoj z 
vsemi svojimi službami (razvoj, priprava inve-
sticij, kataster, projektiva, nadzor) v bistvu sa-
mozadosten, torej vse potrebno za gradnjo, od 
razvojnih rešitev, investicijske dokumentacije, 
projektov, celotne geodezije, do  javnih  naročil 
in  gradbenega nadzora, uredi in pripravi sam; 
zunanji izvajalci so le izvajalci gradbenih in stroj-
no inštalacijskih del.

Vsak investicijski projekt je zgodba zase. 

Kljub temu, da so predmeti gradnje podobni, 
univerzalnih postopkov in rešitev ni, prav tako 
pa je treba pri vsaki gradnji izvesti vse postopke 
po gradbeni, upravni in javno-naročniški zako-
nodaji, ne glede na velikost oz. obseg gradnje. 
In ko se temu pridruži še vključevanje v sočasne 
gradnje z drugimi investitorji, nobena gradnja 
ni več enostavna oz. kot jo deklarira gradbeni 
zakon, nezahtevna. 

V teku skoraj 200 investicij
Če povzamemo trenutno stanje, je v teku 

196 investicij, od tega 134 v razvoj in 62 v obno-
vo oskrbe s toploto in plinom. 

Poleg tega je v prvem polletju 2021 v ob-
delavi 120 investicij v zgoščevanje konzuma na 
obstoječem plinovodnem omrežju, od teh je 58 
gradenj zaključenih. Na delu prehodov iz oskr-
be z UNP na oskrbo z ZP je bilo v prvem polletju 
izvedenih 45 gradenj na predelavah priključkov 
in  notranjih plinskih instalacij.

Kos smo vsem izzivom
V sektorju za investicije in razvoj smo vaje-

ni vseh izzivov in jih znamo z dobrim timskim 
delom ter komunikacijo, ne glede na obseg, 
kompleksnost, in za aktualni obseg investi-
cijskih projektov kadrovsko podhranjenost, 
spreminjati v odlične priložnosti, za strokovno 
in osebnostno rast vseh, ki so vključeni v inve-
sticijske postopke. Nenazadnje se to potrjuje 
tudi pri realizaciji letnih planov, kjer praviloma 
za dvomestno številko presežemo tako fizično 
kot finančno realizacijo investicijskih načrtov. 
In zasluga za to gre vsakemu posamezniku od 
vseh 50 sodelavcem  sektorja. 
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Za več stavb ni kompleksa Rašiška, Povšetova in 
Adami čeva ulica smo izvedli predelavo oskrbe 
s toploto

Obnova vročevoda na Čuferjevi ulici v Ljubljani.



14
e-generacija

Energetika Ljubljana

V Energetiki Ljubljana imamo dolgoletno 
tradicijo delovanja, kot se radi pohvalimo. 
A prave tržne razmere so se pokazale v 
letu 2008, ko smo nastopili kot igralec z 
ostalimi ponudniki zemeljskega plina. Sama 
pravim: kdor ni okusil tega, ko mu trženje 
storitev reže kruh, niti ne ve, kaj to pomeni.  
To je lahko včasih zelo trda skorja, skozi 
katero se je treba pregristi. A po drugi strani 
prinaša veliko dinamike in zadovoljstva 
zaradi timskega in kreativnega dela. Imeti 
kupca, in to zadovoljnega kupca, ni samo po 
sebi umevno. Tudi pri nas je tako, kar nam 
je lepo predstavila vodja skupine za tržno 
komuniciranje , Saša Krebs.

Skupino tržnega komuniciranja si prevze-
la v začetku tega leta, če se ne motim? 
Verjetno ti je bilo marsikaj že dobro 
poznano, saj delaš z uporabniki že odkar 
si v Energetiki Ljubljana?

Res je, kontaktni center sem zapustila v 
lanskem letu, v začetku letošnjega leta pa 
sem prevzela skupino za tržno komunicira-
nje. Priznam, da sem morala pobrskati, od 
kdaj delujemo kot skupina, ker imam obču-
tek, da smo skupaj že leta (smeh). Morda tudi 
zato, ker smo že prej, dokler sem bila še v 
Klicnem centru, precej sodelovali med seboj. 
Ja, sama operativa in delovanje podjetja kot 
takšnega mi ni bila tuja, ker lahko rečem, da 
se šele sedaj dobro zavedam, kakšna širina 
znanja je v klicnem centru potrebna. Od časa 
do časa še vedno kdaj priskočim na pomoč 
in niti ne znam opisati kakšen občutek nela-
godja je to, dokler ne dobiš prvi klic … »Bom 
znala?, Kaj me bodo vprašali?« in to jaz, ki 
sem večino informacij držala v glavi! Je pa to 
vsekakor znanje, ki je vrhunsko izhodišče za 
katerokoli področje dela. 

Kako je sedaj organizirana skupina za 
tržno komuniciranje? Imate kar širok 
repertoar nalog. Katere so to?

Sem lahko brutalno iskrena? Dokler ni-
sem imela opravka s trženjem, sem si vedno 
mislila, da so to delovna mesta za »mešanje 
megle«. Potem pa sem sama spoznala to 
področje, se posipala s pepelom in dojela 
razsežnosti teh nalog, zato sedaj mislim, da 
je trženje kot trženje prevečkrat napačno 
predstavljeno. Verjamem, da si marsikdo 
misli (takšna sem bila tudi jaz), da oblikuješ 
malce teksta za reklamo, kakšen članek napi-
šeš, potem se pa neha. Pa temu ni tako. Vsak 
delovni teden začnemo s kreativnim sestan-
kom, analizo tekočih projektov, sledi zbiranje 

novih idej. Močno držimo pesti, da so le-te 
potrjene, nato pa nas do implementacije ideje 
čaka še kar nekaj dela. Vsaka članica skupine 
opravi svojo zadolžitev. Seveda pa se projekt 
ne zaključi pri kreativi, grafičnem oblikovanju 
in tiskarju. Zelo dobro moramo poznati tudi 
naše primarno orodje – sistem SAP,  saj se na 
koncu večina našega dela odraža tudi v site-
mu (npr. vnos cenikov, potrjevanje računov in 
dva obsežna sklopa Klub Zvestoba ogreva in 
portal za uporabnike). Na tedenskem nivoju 
imam tudi sestanke z vodjo našega sektor-
ja, Diano Horvat, kar se je izkazalo kot zelo 
produktivno, ker se stvari, kadar potrebujejo 
odločitev na višji ravni, hitreje odvijejo, poleg 
tega pa drug drugega ne obremenjujemo več 
s takšno količino elektronske pošte kot prej. 

Kaj se ti zdi najbolj pomembno za delova-
nje uspešne tržne službe?

V prvi vrsti poznavanje dela in procesov 
izven svojih pisarn. Priznam, da še vedno 
pogrešam komunikacijo z ostalimi sektorji, 
čeprav se tudi na tem področju že kažejo 
premiki. Mislim, da moramo slej ko prej vsi 
ponotranjiti, da Energetika Ljubljana ni samo 
en posamičen sektor, ali vrtički vsak zase, 
ampak, da velja: Energetika Ljubljana smo vsi 
sodelavci, pa ni važno, iz katerega oddelka 
ali sektorja prihajamo. Kje pa bomo dobili 
najbolj kakovostne informacije, če ne znotraj 
hiše? In dokler si bomo te informacije delili, 
brez da bi se kdo počutil zaradi tega ogro-
ženega, lahko drug drugemu tudi ogromno 
pomagamo. Veste, dobrih idej kolegov in ko-
legic je ogromno, le da si včasih niti ne upajo 
povedati in to je tudi ena izmed ključnih na-
log naše skupine. Skomunicirati in udejanjiti 
dobre stvari. 

Kakšni so vaši načrti do konca leta?
Se lahko malce pohecam? Včasih ne vem, 

česa naj se prej primem. (smeh) Prenova por-
tala za uporabnike Moj utrip, nadgradnja Klu-
ba, celovita grafična podoba CNG polnilnice 
na Letališki, prilagoditi vse obrazce zaradi 
menjave domene in novega logotipa, pre-
nova računov - projekt, ki je že tik pred im-
plementacijo - vmes pa še vse malenkostne 
izboljšave, ki se sproti kažejo. Lepota tega 
delovnega mesta je, da dela kot takega nikoli 
ne zmanjka, saj: če želiš biti vedno boljši, je 
prostora za izboljšave vedno dovolj.

Brez vključitve trženja nobeno podjetje ne 
more uspešno nagovoriti kupcev. Ampak 
brez vključitve vseh služb pa se trženja ne 
da delati. Kaj bi si vi želeli, da bi bili še bolj 

uspešni, čeprav že zdaj lepo sodelujete z 
vsemi službami?

Še več takšnega sodelovanja med služba-
mi. Če kdorkoli vidi, da jim lahko priskočimo 
na pomoč ali jim pomagamo dati dodano vre-
dnost njihovemu delu, naj pride k meni v pi-
sarno, pokliče ali mi piše. Tako se vse skupaj 
začne. Naj izpostavim en šolski primer, zakaj 
je komunikacija potrebna. V našem sektorju 
smo kar nekaj časa lepo pridno pisali članke 
na temo »plin mojstrov«, ki se lažno predsta-
vljajo kot naši zaposleni in opozarjali na to, 
da jih ne spuščajo naprej … s tem smo pa 
nehote povzročili to, da uporabniki niso več 
spuščali naprej naših zaposlenih, ki redno 
pregledujejo omrežje. S kolegi iz Sektorja za 
oskrbo s plinom smo stopili v kontakt in ne 
da smo samo bolj pazljivo pisali te vsebine v 
nadaljevanju, poudarjati  smo začeli tudi nji-
hovo delo in jih temu primerno izpostavili na 
spletnih straneh ter pripravili lično obvestilo 
za vse tiste odjemalce, ki jih kljub obisku ne 
dobijo doma.

Same ženske ste v skupini. Kako to in kaj 
je prednost tega?

Ja, res je, da smo tokrat sama dekleta v 
skupini. Priznam, da me je bilo tega malce 
strah, ker sem do sedaj na splošno vedno 
delovala v mešanih teamih in točno vem, 
kako pride moška energija prav, kadar je tre-
ba umiriti ženske hormone. Sicer pa kot ekipa 
delujemo zelo dobro. Če že na začetku po-
veš, kaj se od ekipe pričakuje in da priznavaš 
njihovo raznolikost in to da je vedno nekdo 
v nečem boljši in tudi dodeliš temu primer-

■ Službeni intervju

Saša Krebs 
»Energetika Ljubljana smo vsi sodelavci«
Pogovarjala sem se Rechelle Narat

Saša Krebs
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Odnosi z vsemi deležniki so zelo pomembni 
za vsako podjetje. Še posebej komunikacija, 
ki mora biti transparentna, iskrena in v 
zadovoljstvo vseh. V Energetiki Ljubljana 
imamo vzpostavljen dober komunikacijski 
sistem, najsi bo to za komunikacijo in 
obveščanje sodelavcev ali partnerjev. 
Precej veliko pozornost namenjamo 
tudi komunikaciji z našimi obstoječimi in 
potencialnimi kupci, najsi bo to osebna 
komunikacija ali pa, čedalje bolj aktualna, 
digitalizirana oblika. 

A še vedno se zgodi, da nas lahko kakšna 
situacija preseneti oz. se le-ta ne odvije, kot 
bi si želeli. Takšen primer so zagotovo podra-
žitve. Kljub temu, da je oskrba s toploto kot 
naša osnovna dejavnost regulirana in zato 
oblikovanje njene cene sledi predpisani za-
konodaji, se ob večjih spremembah kaj hitro 
znajdemo v nezavidljivem in roko na srce 
tudi pričakovanem krogu nezadovoljstva 
uporabnikov. Vsaka podražitev ogrevanja, ki 
ga nujno potrebujemo vsi, namreč pomemb-
no vpliva na naš družinski proračun. Tako v 
javnosti hitro završi in slej ko prej se nezado-
voljni uporabniki obrnejo na medije in slednji 
na nas z zahtevami po (dodatnih) pojasnilih, 
razlogih ipd. 

Tako je bilo tudi ob zadnji spremembi va-
riabilnega dela cene toplote, saj se je ta za-
radi dviga stroškov energentov in emisijskih 
kuponov podražil za kar 35 odstotkov. Poja-
snjevanje spremembe cene ogrevanja nav-
zgor je zagotovo ena najbolj nehvaležnih in 
hkrati pomembnih komunikacij. Še tako jasni 
in upravičeni razlogi največkrat ne potešijo 
slabe volje, jo pa lahko omilijo. V takšnih, lah-
ko rečemo, kriznih situacijah, ima zato vsaka 
služba za odnose z javnostmi veliko dela. Po-
trebno je evidentirati vsa novinarska vpraša-
nja in nanje izčrpno odgovoriti in to zelo hitro 
– za to se v Energetiki Ljubljana še posebej 
trudimo, ne glede na to, da je zakonski rok 
7 dni.

Seveda pa se moramo ob tem zavedati, 
da so si mediji med seboj različni in da ne 
velja »eno in enako pojasnilo za vse«. Za po-
trebe pisnih objav si pri podajanju pojasnil 
najlažje pomagamo s tabelami, grafi, info-
grafikami ipd., saj se le-te lahko tudi objavijo. 
Ljudje smo pač vizualna bitja in si lažje kaj 
predstavljamo, lažje opazimo in razumemo, 
če je tekst dodatno grafično podkrepljen. 
Televizija je kot medij že popolnoma druga 
zgodba. Tam nista dovolj zgolj slika ali grafi-
ka ob besedilu oz. nagovoru novinarja - vsak 
prispevek naj bi bil podkrepljen tudi z izjavo 

ali celo več njih. Še bolj zapleten medij pa je 
radio, kjer je najbolj avtentičen tisti prispe-
vek, ki poleg novinarskega dela vključuje 
tudi izjavo ali celo pogovor s sogovornikom, 
sama vsebina pa mora biti ravno zaradi odso-
tnosti slike še posebej primerno podana, da 
je lahko razumljiva širši javnosti. Posneta iz-
java, televizijska ali radijska, je zato kar velik 
pritisk na vsakega sogovornika. Tekst lahko 
pregledaš, pripraviš, popraviš, izjave pa ne 
kar tako. Novinarjem se mudi v montažo, v 
eter, izjave se krajšajo in s tem pogostokrat v 
vsebini zelo spremenijo, celo popačijo … 

Podajanje radijskih izjav je ob podražitvah 
še dodatno obremenjujoče in zahtevno, saj je 
že sam mehanizem oblikovanja cene zaple-
ten in zato težko preprosto razumljiv.

A to pomembno, četudi nehvaležno, poja-
snjevanje cene toplote je lahko ob visokem 
strokovnem znanju in komunikacijskih spo-
sobnosti na strani podajalca izjave in ob pri-
pravljenosti in posluhu (tudi časovnemu) na 
strani medija, zgledno in tudi širše poučno.

Zato vam tokrat, v jubilejni številki Mega-
vata, v poslušanje ponujamo ravno tak pri-
mer: Pojasnilo podražitve cene ogrevanja v 
Energetiki Ljubljana, ki ga je več kot odlično 
za Radio Študent, podal Primož Škerl, name-
stnik tehničnega direktorja za proizvodnjo.

Vabimo vas, da k poslušanju odlične 
radijske oddaje Koliko stane toplota. Do 
posnetka lahko dostopate tako, da skeni-
rate spodnjo QR kodo.

 Komunikacijski izzivi in odzivi pri 
podražitvah
Rechelle Narat 

no naloge, lahko tudi pet deklet deluje brez 
večjih pretresov. Sicer je pa z odnosi na splo-
šno tako, da je to konstantno delo, včasih si 
pomoč pri kakšni ideji, včasih si samo poslu-
šalec, spet drugič nekdo, ki preseka tenzije, 
če do njih pride. Temu jaz pravim jin in jang 
vodenja. Bistvo vsega tega prizadevanja je 
pa, da je ekipa složna, da so rezultati in da 
nobena zadolžitev ni negativno sprejeta, pa 
četudi z njo pridem »ad hoc«, ko se je treba 
takoj odzvati. Če pa vseeno kdaj potrebujem 
malce moške energije, se pa sprehodim do 
mojih »bivših« fantov v Kontaktnem centru. 
(smeh)

Saša, daj nam še kaj povej o sebi, prosim. 
Vedno si v direktnem ali indirektnem stiku 
z odjemalci, strankami …

Zanimivo je, da zelo nerada govorim o 
sebi … Verjetno bi več zvedeli, če bi koga 
drugega vprašali o meni. (smeh) Kaj naj re-
čem, že ko sem vstopila na trg dela še kot 
najstnica, sem si velikokrat rekla, da blagor 
se tistim, ki z užitkom hodijo na delo, ker tako 
ali tako preživimo pol življenja v službi. No, 
odkar delam v Energetiki, lahko rečem, da 
poznam ta občutek. S tem, da sem se morala 
tudi sama veliko naučiti o sebi skozi vsa leta, 
odkar sem tukaj … Vendar,  ko pogledam 
nazaj, saj zelo rada občasno naredim »revi-
zijo« nekega življenjskega obdobja, vidim, da 
so bile to poučne lekcije. Uživam namreč v 
raznolikosti nalog in dokler bodo moji izzivi 
takšni, ob katerih se bom morala dodatno 
podučiti, izobraziti, včasih tudi kaj raziskati, 
se nimam česa bati.

Kako se pa sprostiš, kaj počneš, ko nisi v 
Energetiki Ljubljana?

Moj dom je moje varno zatočišče in okolje, 
kjer se najbolj sprostim. Ko pridem domov, 
me vedno pričakata moja dva kosmatinca in 
mož z dobrim kosilom. (smeh) Sicer pa rada 
preberem kakšno dobro knjigo, se odpravim 
na sprehod v naravo ali pa preprosto »čili-
ram«. 
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Osebni arhiv

Vsake toliko sem naletela na njo v vseh 
letih službovanja. Menjala je sicer delovna 
mesta, a nikoli svoje narave. Ne glede 
na to ali je prevzela klic v tajništvu ali  
drugje, je bila naša tokratna gostja vedno 
zelo prijazna in z živahnostjo, ki se je kar 
nalezeš, pomagala pri pridobitvi odgovora 
ali pa pri ureditvi zadeve s kupcem. 

Človek se lahko kar malo zamisli. Če lahko 
nekdo, ki je ravno tako v vsakdanjem 
življenju morda soočen z izzivi, ostaja 
dobrovoljen in širi to celo v službi, potem 
se to očitno da.  In da se početi več stvari 
naenkrat. Naj nam bo za zgled naša 
sodelavka Javnega holdinga Ljubljana, 
Jerca Pokorn, ki v prostem času piše tudi za 
revijo Štiri tačke.

Jerca, dolgo te že poznam, niti malo pa 
se nisi postarala. Koliko časa že službuješ 
na Verovškovi ulici?

(smeh) Draga Rechelle, hvala enako. Na 
tem naslovu službujem že polnih 15 let. Ži-
vljenje nas brusi in spreminja, a čisto se ne 
damo.

Odlikuje te posebna vedrina pri komu-
nikaciji, s teboj je lepo sodelovati. Kako 
pa ti ocenjuješ komunikacijo s sodelavci 
Energetike Ljubljane v primerjavi z ostali-
mi podjetji?

Sodelavci Energetike ste prva izbira. Ve-
dno prijazni, pripravljeni na sodelovanje, ob 
problemih in pomislekih takoj priskočite na 
pomoč. Najlažje vas opišem kot podaljšano 
družino, saj sem v Ljubljano prišla v Energe-
tiko in pripadnost vsekakor ostaja.

Povej mi kaj o tvojem športnem udejstvo-
vanju. Marsikdo ve, da si postala strastna 
tekačica. Kaj te je pa pripeljalo do tega?

Šport mi je od nekdaj blizu. Gibanje je moj 
način življenja. Nekje zadaj v malih možganih  
je vedno tlela tiha želja, da bi pretekla vsaj 
en maraton. Ob neki večji prelomnici sem 
sama sebi želela dokazati, da nisem tako šib-
ka, kot so me hoteli prikazati. Odločila sem 
se, izkoristila noge in je steklo. Maratonov 

se je nabralo kar nekaj, tudi rezultati so 
bili kar dobri. Srce pa me je vleklo v nara-
vo. Zato sem se s klasičnih cestnih tekov 
prestavila v naravo, v gozd, čez hribčke in 
zdaj uživam na tako imenovanih gorskih 
trailih, ki se včasih podaljšajo tudi krepko 
čez 42 kilometrov. Svoboda in veter v ku-
štravih laseh, uživam.

Vrniva se nazaj k tvoji službi in 
delovnim nalogam. Kako bi umestila 
vašo službo kot del verige Energetike 
Ljubljana, se je delo spremenilo skozi 
leta?

Delam v finančno-računovodski službi 
Javnega holdinga Ljubljana. Upam, da 
smo dobra podaljšana roka Energetike in 
drugih družb v skupini. Delo samo se ni 

bistveno spremenilo. Se je pa na žalost naše 
pristno, osebno sodelovanje kar malo izgu-
bilo. Skoraj se ne vidimo, z novimi sodelavci 
se bolj malo poznamo. Priznam, da to na nek 
način pogrešam.

Precej dobro si spoznala tudi naše kupce 
oz. uporabnike skozi delo na blagajni. Kaj 
si opazila pri njih: kaj jim je všeč glede 
Energetike Ljubljana in kdaj so bili morda 
nejevoljni? In kako ste se vi soočali z 
njimi v takih situacijah, saj ste bili v bistvu 
direktno na fronti?

Skupna blagajna Kresija kupcem Energe-
tike zelo veliko pomeni. Radi pridejo in tam 
se  dobro počutijo. Radi imajo osebni stik z 
blagajničarkami, malo poklepetajo, plačajo, 
uredijo stvari. Naše punce zanje vse uredijo 
na enem mestu. Kakšnih večjih nesoglasij ni, 
stranke so razumevajoče. Razumeli so tudi 
vsa zdravstvena priporočila, ki jih je prinesla 
pandemija. Vedno se najde kakšna izjema, 
a k sreči jih ni veliko. Lahko rečem, da eni z 
drugimi prav lepo sodelujemo in na to smo 
ponosni.

■gostujoči člen v verigi

Jerca Pokorn 
»Sodelavci Energetike ste prva izbira.«
Pogovarjala sem se Rechelle Narat

Jerca Pokorn
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Ne moremo govoriti o preteklem obdo-
bju, zdravju in varnosti, ne da bi omenili tudi 
covida. Zaradi specifičnosti in pomembnosti 
dejavnosti, ki jo opravlja Energetika Lju-
bljana, je bilo še posebej nujno, da družba 
sprejme vse ukrepe, da se virus oz. bole-
zen, ki ga ta povzroča, med zaposlenimi 
ne bi razširila. Še posebej v zimskem času, 
ko prebivalci potrebujejo ogrevanje, je bilo 
ključnega pomena, da so zaposleni zdravi in 
da delovni proces nemoteno teče. Ni si moč 
zamisliti, kako bi bilo, če bi se npr. zaustavila 
proizvodnja toplote ter oskrba s toploto ali 
zemeljskim plinom.

V času epidemije je družba Energetika 
Ljubljana upoštevala vse navodila in smerni-
ce, ki so bile s strani NIJZ in stroke predpisa-
ne za zajezitev širjenja okužb s covidom-19. 
V Energetiki Ljubljana je bila ob razglasitvi 
epidemije imenovana in aktivirana interven-
cijska skupina, ki je bila razdeljena v strate-
ško in operativno skupino. 

Strateška skupina je na tedenskih se-
stankih spremljala stanje v podjetju in ob-
javljala navodila ter obvestila zaposlenim. 
Operativna skupina pa je dnevno pripravlja-
la vsebinska navodila in obvestila, nabavlja-
la ter dnevno razdeljevala zaščitno opremo 
zaposlenim in poročala na MOL o stanju v 
družbi. 

Uspešno zajezitev okužb je družba zago-
tavljala z nabavljenim in razdeljenim mate-
rialom:
• 7.000 kosov zaščitnih mask FFP1 in FFP2,
• 155.000 kosov zaščitnih kirurških mask,
•  400 litrov etilnega alkohola za razkuževa-

nje površin in izdelavo razkužila za roke,
• 1.500 kosov x 0,5 litrov razkužila za roke,
• 5.500 parov lateks rokavic,
•  15 litrov visoko koncentriranega razkužil-

nega sredstva za talne površine.

Z uporabo zaščitnih mask, razkužilnih 
sredstev, zmanjšanjem števila zaposlenih na 
delovnih mestih z delom od doma oz. čaka-
njem na delo doma in postavitvijo pregrad v 
skupnih pisarnah, smo uspešno preprečevali 
oziroma zamejili prenose okužb med zapo-
slenimi.

Protokol prihoda in odhoda tako zaposle-
nih kot obiskovalcev se je v času epidemije 
prav tako spremenil. Vsak, ki je vstopil v pro-
store Energetike Ljubljana in to na katerikoli 
lokaciji, si je moral najprej izmeriti temperatu-
ro, s čimer je bila že v osnovi preprečena mo-
žnost, da bi kdorkoli v družbo vstopil s povi-
šano temperaturo, torej enim izmed osnovnih 
pokazateljev bolezni.

Zaposleni in zunanji obiskovalci so ves čas 
razglašene epidemije dosledno upoštevali 

navodila in ukrepe, družba pa je v času epi-
demije in pandemije ves čas zagotavljala ne-
moteno obratovanje in opravljanje storitev.

Covid-19  je v času od začetka epidemije, 
to je od sredine marca leta 2020, pa do sredi-
ne junija leta 2021, prebolelo 124 delavcev od 
skupno 583. Na srečo smrtnih žrtev ni bilo.

250 delavcev se je prijavilo za cepljenje 
v organizaciji družbe oz. MOL, s podatkom o 
dejansko cepljenih pa družba zaradi varstva 
osebnih podatkov ne razpolaga.  .

Vsekakor je angažirano delo obeh skupin, 
discipliniranost zaposlenih ter doslednost 
vseh pri upoštevanju ukrepov, ki so bili ak-
tualni v določenem obdobju oziroma fazi epi-
demije, pomembno prispevala k ohranjanju 
zdravja in varnosti vseh, s tem pa ustvarjanju 
normalnih pogojev za delo in življenje.

■živimo zdravo

 Zelo uspešni pri preprečevanju širjenja Covid 19
Peter Čater 

Vir: NIJZ
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Po dolgem času smo se člani sveta de-
lavcev ponovno srečali »v živo« na seji. Epi-
demija se – podobno kot lani v tem času 
– ponovno umirja in umika, tako da lahko z 
veliko mero optimizma pričakujemo priha-
jajoči dopustniški čas. Pri tem ne moremo 
mimo ugotovitve, da je bila – poleg vseh 
ustreznih aktivnosti in ukrepov za zajezitev 
epidemije znotraj družbe – tudi sreča na naši 
strani in smo epidemiološko najtežje leto v 
novejši zgodovini izpeljali brez kakršnihkoli 
motenj, tako v samem obratovanju družbe 
kot tudi do strank. Poleg naštetega pa se 
velja ponovno in še posebej zahvaliti vsem 
sodelavkam in sodelavcem, ki so s svojim 
vestnim ravnanjem pripomogli k takemu re-
zultatu.

Večina prebivalcev naše deželice je ver-
jetno komaj dočakalo trenutek, ko so se pri-
čeli ukrepi končno rahljati in dan, ko je bil 
razglašen konec epidemije. Posameznikom 
v določenih branžah pa se bo kljub vsemu 
verjetno »kolcalo« za časi, ko so v več pri-
merih tudi na virusno ne ravno najbolj izpo-
stavljenih delovnih mestih prejemali izjemno 
visoke dodatke, ki so – kot je bilo prikazano 
v eni izmed oddaj na TV SLO - lahko pred-
stavljali tudi večkratnik njihovih ne ravno 
skromnih plač. Kako in zakaj je lahko pone-
kod pri virusno manj izpostavljenih delov-
nih mestih prihajalo do tako visokih izplačil 
dodatkov, medtem ko so na drugi strani 
npr. zelo izpostavljene strežnice v domovih 
starejših občanov prejemale miloščino in so 
istočasno imeli v veliko drugih evropskih dr-
žavah popolnoma drugačen, manj razsipen, 
glede upravičenosti mnogo bolj nadzorovan 
ter precej bolj pravično urejen način nagra-
jevanja posameznikov, je običajnemu smr-
tniku težko razumeti. Kot je težko razumeti 
nekritično brezpogojno podporo velikega 
dela slovenske in svetovne politike družbeni 
ureditvi, ki peščici ljudem vse bolj dopušča 
legalno »grabljenje« milijard (ob tem jim celo 
ni treba plačevati davkov, kot smo lahko ne-
davno zasledili v medijih) in v kateri je popol-
noma sprejemljivo, da milijarde ljudi dela za 
zgolj peščico »zelencev«.   

Iz Letnega poročila 2020 je razvidno, da 
smo poslovali uspešno in leto zaključili s po-
zitivnim rezultatom. Veseli podatek, da nam 
poslovno tudi v letošnjem letu kaže dobro. 
Prišlo je do občutnega dviga variabilnega 
dela cene toplote, ki je sicer odvisna pred-
vsem od cen energentov in emisijskih kupo-
nov, torej dejanskih stroškov v proizvodnji, 
na katere nimamo neposrednega vpliva. V 
mesecu juliju naj bi prišlo tudi do spremem-
be fiksnega dela cene toplote, in sicer za 

tehnološko paro. Izveden je bil razpis za bi-
omaso, prispele ponudbe so cenovno neko-
liko nižje od lanskoletnih.   Predstavljena je 
bila namera, da se bo premogovna tehnolo-
gija umaknila iz obratovanja najkasneje leta 
2027 , kar je precejšnja sprememba od do-
sedanjega načrtovanja, po katerem bi blok 
3 obratoval do leta 2035. Okoljski pritiski 
so veliki in nas silijo k prehodu v okolju čim 
prijaznejšo tehnologijo. Prav v tem letu je 
prišlo tudi do precejšnjega povečanja cene 
CO2 kuponov, kar dela premogovno teh-
nologijo tudi s stroškovnega vidika čedalje 
manj konkurenčno. Premog naj bi zamenjal 
plin, razmišlja pa se tudi o samostojni upo-
rabi biomase kot energenta. Jeseni naj bi se 
pričel pripravljati kadrovski načrt za konec 
leta 2022, pri katerem računamo, da bosta 
od samega začetka sodelovala tudi svet de-
lavcev in sindikat. Kakšnih neugodnih kadro-
vskih sprememb se sicer ne pričakuje, ker pa 
bo vendarle prišlo do precejšnjih sprememb 
v sami tehnologiji in načinu proizvodnje 
bodo določene spremembe tudi na  tem po-
dročju verjetno neizogibne. Konec koncev 
bo prišlo do novih delovnih mest, ki jih do 
sedaj nismo imeli, verjetno bomo priča tudi 
kakšnemu prerazporejanju ... Trenutno zapo-
slujemo tudi nekaj ljudi preko agencije, ki so 
v finančnem smislu popolnoma izenačeni z 
ostalimi delavci na istih delovnih mestih.

Zaradi epidemije in vseh omejitev, ki se s 
prekinitvami vlečejo že od pomladi 2020 je 
bila zasedenost naših počitniških kapacitet 
slabša, kot sicer. Poskusno smo se odločili, 
da se brunarico v Termah Čatež za leto dni 
ponudi v mini paketu ob precej ugodnejši 
ceni za uporabnike. Zamenjava upravitelja 
počitniških prikolic se je izkazala za koristno, 
saj so povratne informacije zaposlenih v zve-
zi s kvaliteto postavitve počitniških prikolic 
pozitivne. S strani tistih, ki neposredno ko-
municirajo z upraviteljem, pa je pohvaljena 
tudi njihova odzivnost. 

S strani sveta delavcev je ponovno pre-
dlagano, da se poskuša z enotno zunanjo 
podobo dvigniti prepoznavnost naših zapo-
slenih pri delu s strankami (delno že izvede-
no), Odboru sveta delavcev za varstvo pri 
delu pa je bilo naročeno, da s predstavnikom 
vodstva ponovno prediskutirajo možnosti za 
izboljšave na področju zdravja zaposlenih, 
predvsem v smislu zdravstvenih pregledov, 
ki bi bili lahko bolj prilagojeni specifiki po-
sameznih starostnih skupin in spolu, s po-
novnim predlogom, da se preveri možnost, 
da bi se vsem zainteresiranim zaposlenim 
lahko omogočilo tudi brezplačno cepljenja 
proti klopnemu meningitisu KME. Prav tako 

svet delavcev še vedno vztraja pri iskanju 
kakršnihkoli možnosti, ki bi lahko pomenile 
znižanje stroškov posameznikov iz naslova 
bonitet v primeru koriščenja medicinsko pre-
ventivnega oddiha.

Vsem sodelavkam in sodelavcem želim 
prijetno poletno sprostitev v dobri družbi, 
kjer koli pač že boste dopustovali. In pred-
vsem prijetnejšo jesen ter zimo, brez nadle-
žnega virusa in vseh dosedanjih omejitev. 
Lepo bi (bo?) bilo ponovno zaživeti svobo-
dno in »normalno«.  

■svet delavcev

Epidemija končana 2.0 
Boštjan Kocijan, predsednik sveta delavcev

Boštjan Kocijan

Energetika Ljubljana
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Ime in priimek

Naslov

Geslo

Pravico do žrebanja imajo samo zaposleni v 
Energetiki Ljubljana. Pri žrebanju bomo upo-
števali le en izvod rešene križanke na posa-
meznika. Nagradni kupon z vpisanim geslom 
oddajte v nabiralnik časopisa do 15. 8. 2021.

Nagradni sklad: 1. nagrada 63 €, 2. nagrada 42 €, 3. nagrada 21 €

Prosimo, da pošiljate le en izvod gesla za posamezno križanko,  
ker bomo v nasprotnem primeru izločili vsa ponovljena imena.

Nagrajenci iz 69. številke:
1.  Nagrada: 63 EUR: Draženko Đukić
2. Nagrada: 42 EUR: Simonca Glavič
3. Nagrada: 21 EUR: Urška Mandič

Shutterstock

Poišči razlike

Da poletna številka Megavata ne bo samo poučna, teveč tudi zabavna, smo za vas pripravili mini izziv. Med obema karikaturama 
je namreč 5 razlik. Jih najdete? 




