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uvodnik

Različni scenariji
Letošnje poletje naj bi bilo za znanstvenike nov, dodaten dokaz, da se udejanja tisti manj 
dober scenarij napovedanih podnebnih sprememb. Naraščanje temperatur, požari, suše, 
orkanski veter, padavinske bombe, poplave …. Ekstremnih vremenskih pojavov je vse več. 
Če bi lahko intenziteto energije v teh pojavih skladiščili in uporabili, ko bi to bilo potrebno, 
bi se pozimi lahko brezskrbno greli in zračili naše domove.  

Podnebne spremembe so in glede na različne scenarije pomenijo hudo grožnjo, a hkrati 
hudo grožnjo predstavlja tudi  ofenziva s strani Rusije. Zemeljski plin je v EU zavezah 
zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov zavzemal mesto energenta na poti do t.i. zele-
nega prehoda, a trenutno se ga uporablja predvsem kot politično šahovsko figuro. Izjemno 
nevarne in nepredvidljive dogodke, poleg prekinjene dobavne verige zemeljskega plina iz 
Rusije, predstavljajo še različne težave in morda celo sabotaže na Severnem toku 1 in 2. 
Države članice EU zaradi soočanja s prekinjenimi dobavami zemeljskega plina pripravljajo 
različne interventne ukrepe, s katerimi želijo preprečiti nezaželeni scenarij - prekinjeno 
oskrbo z energijo, najprej za individualne potrošnike in potem za gospodarstvo. Strategija, 
ki jo trenutno pelje Vlada RS,  je priprava različnih interventnih zakonov za zanesljivo 
oskrbo z energijo in subvencije, da se zagotovi dostojno življenje tistim najbolj ranljivim 
članom družbe ter ohranitev delovnih mest. 

Kljub vsem neznankam, spremembam in tveganjem v tej energetski krizi v začetku ogre-
valne sezone lahko poudarimo, da ima daljinski sistem toplote v Ljubljani prednost pred da-
ljinsko oskrbo s plinom. Čeprav bodo cene ogrevanja ne glede na različne sisteme ogrevanja 
višje kot v pretekli ogrevalni sezoni, pa bo enota TE-TOL zanesljivo zagotavljala toploto iz 
premoga in lesnih sekancev, tudi če zemeljskega plina ne bo. Prav tako naša družba ostaja 
dobavitelj zemeljskega plina, čeprav se razlika med prodajno in nakupno ceno plina zažira 
v naše negativno poslovanje. Vedeževalske krogle, ki bi napovedovala prihodnost Energe-
tike Ljubljana, naš direktor Samo Lozej nima, vendar pa so vse sile usmerjene v izvajanje 
aktivnosti, ki nam ne bodo zategovale pasu do onemoglosti. V intervjuju nam podrobneje 
predstavi pogumne rešitve, ki si jih je naša družba zadala v tem zelo težkem obdobju. 

Tržne cene električne energije in zemeljskega plina skačejo tako visoko, kot da bi hotele 
v tem letu podreti vse rekorde. Upam, da bodo ti rekordi zaradi »krvnih analiz« posame-
znih cen izkazali dopinško afero in se bodo cene spustile na realen nivo, to je na nivo, ki bo 
omogočal človeku dostojno življenje. A kljub temu višina cen, kot je bila pred letom 2021, 
verjetno ne bo nikoli več tako nizka, ali pač? 

Pot do podnebne nevtralnosti, ki si jo je do leta 2050 v času pred energetsko krizo 
začrtala EU, bo imela kar precej ovinkov. Neznank je ogromno, med pomembnejše zago-
tovo sodijo vojne razmere v Ukrajini. A kljub temu EU sledi ciljem, ki si jih je začrtala. V 
septembru je potekal »kick off meeting« razvojno-inovacijskega projekta SENERGY NETS 
– Increase the Synergy among different ENERGY NETworkS, ki ga v deležu 70 odstotkov 
sofinancira EU. Delo na projektu bo trajalo štiri leta, pri enem od pilotnih projektov bo 
sodelovala tudi naša družba.

Zavedam se, da tako kot pride slabo vreme, tako pridejo tudi slabi dogodki in nekaterim 
od njih se ne moremo izogniti, saj dogajanje ni odvisno od nas samih. EU se zavzema za 
reševanje energetske krize in za konec vojne v Ukrajini, a kljub njihovi politični moči, ne 
vemo kaj nas čaka. 

V dani situaciji je pri vseh grožnjah vojne, energetske in finančne krize ter podnebnih 
sprememb, če ne najboljša, pa zagotovo najlažja izbira, potovati s tokom te deroče reke in z 
upanjem zreti naprej; mogoče nas na bližnji razdalji čaka meander, kjer lahko varno izstopi-
mo v čudovito oazo miru, polno pozitivne energije. 

Irena Debeljak
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aktualno

Peter Irman

■Predstavitev avtobusa na vodik

Alternativne prihodnosti nimamo, imamo pa alternativna goriva
Doris Kukovičič

V  okviru Evropskega tedna mobilnosti, 
natančneje na  njegov zaključni dan, na 
dan brez avtomobila, 22. septembra, smo 
v Ljubljani testirali mestni avtobus H2.City 
Gold, ki ga poganjajo vodikove gorivne celice. 
V prestolnici bo ostal do konca septembra 
in meščanom omogočal vožnjo na mestni 
liniji št. 2. Za njegovo polnjenje bo skrbela 
tudi Energetika Ljubljana, saj je na njenem 
dvorišču postavljena mobilna polnilnica z 
vodikom.  

Gre za Caetanov avtobus H2.City Gold, ki 
ima vgrajen najbolj sodoben sistem vodikovih 
gorivnih celic znamke Toyota, in vključuje sklop 
gorivnih celic, rezervoarje vodika in druge 
ključne sestavne dele. Doseg avtobusa znaša 
400 kilometrov, vseh pet rezervoarjev, katerih 
skupna kapaciteta znaša 37,5 kg, pa je možno 
napolniti v devetih minutah. H2.City Gold je 
trenutno na svoji evropski promocijski turneji, v 
sklopu katere je obiskal številna evropska me-
sta, v Ljubljani pa bo ostal do 30. septembra. 
V času ljubljanskih voženj bo svoje rezervoarje 
polnil na Energetiki Ljubljana, kjer je začasno 
postavljena Messerjeva mobilna vodikova 
polnilnica. Tovrstnih avtobusov je sicer v upo-
rabi v Evropi že več kot 70, največ, kar 51, jih je 
trenutno na nemškem trgu, sledijo pa Francija, 
Španija, Portugalska in Danska.

Kot je na predstavitvenem dogodku, ki se 
je odvijal na Kongresnem trgu v Ljubljani in po 
katerem smo se lahko z njim zapeljali do polnil-
nice, povedal namestnik direktorja LPP Rok 
Vihar, se za prehod v zeleno mobilnost ponu-
jata zgolj dve možnosti. Prvo predstavlja upo-
raba baterijsko-električnih avtobusov, drugo 
pa avtobusi na vodikove gorivne celice. Med 
tema dvema tehnologijama pa obstajata dve 
pomembni razliki. Kot pravi Vihar,  »če bomo 
v Sloveniji želeli nadomestiti manko zelene 
električne energije za pogon različnih vozil, 
baterijsko-električni avtobusi ne bodo dovolj, 

saj bomo morali to pomanjkanje proizvajati s 
pomočjo sončne energije. Težava nastopi, saj 
sonce sije navadno takrat, ko ljudje v največji 
meri avtobuse uporabljajo. Prav to nesrečno 
naključje nam onemogoča shranjevanje na 
ta način pridobljene energije. Tu v igro vstopi 
vodik, ki je edini energijski nosilec, ki je spo-
soben shranjevanja zelene energije na daljše 
časovno obdobje. Ko jo proizvedemo, jo lahko 
uporabimo naslednji dan, teden ali mesec.«

Župana Mestne občine Ljubljana, Zorana 
Jankovića, je avtobus na gorivne celice nav-
dušil. Izpostavil je predvsem njihovo bistveno 
prednost pred električnimi avtobusi ravno za-
radi hitrosti in učinkovitosti polnjenja. Poudaril 
je tudi, da sta ključni ambiciji Mestne občine 

Ljubljana samooskrbnost in neodvisnost, zato 
se bo posebna pozornost namenila tudi preuči-
tvi vseh možnosti za lastno proizvodnjo vodika 
v Ljubljani.

Namestnik direktorja Energetike Lju-
bljana, Srečko Trunkelj, pa je ob predstavitvi 
mobilne polnilnice izpostavil, da imamo sedaj 
mobilno polnilnico, ki je odličen prikaz upo-
rabe vodikove tehnologije in zato predstavlja 
priložnost, ki jo lahko izkoristimo kot začetek 
uporabe vodika v Sloveniji. Meni, da je vodik 
zagotovo eden izmed energentov, ki bodo kro-
jili našo prihodnost, saj se, kot je lepo povedal, 
moramo zavedati, da »nimamo alternativne pri-
hodnosti, imamo pa alternativna goriva«.

Župana Zorana Jankovića je avtobus na vodik navdušil.

Vodik v mestnem prometu: avtobus H2.City Gold Mobilna polnilnica z vodikom na sedežu Energetike Ljubljana
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intervju

Direktor, v kako zahtevnih časih smo? 
V zelo zahtevnih časih smo. Zaradi geopo-

litičnih izrednih razmer in posledično nestabil-
nih trgov z energenti se trenutno vsa Evropa 
sooča z veliko energetsko draginjo. Njen 
učinek pa bo odvisen tudi od dejanske zime, 
letošnje in zagotovo tudi prihodnje. Če se 
osredotočim konkretno na Energetiko Ljublja-
na, lahko izpostavim, da se posledično letos 
soočamo z več milijonsko izgubo. Poleg tega 
smo tik pred zaključkom naše največje inve-
sticije in na pragu zelo potrebnega strateške-
ga razvoja, ko bi morali že teči proti zelenemu 
prehodu, a se žal še ne moremo premakniti, 
vsaj ne tako, kot bi si želeli. To so žal dejstva, 
a moram že takoj dodati, da se s to realnostjo 
spopadamo po najboljših močeh in gledamo 
naprej.

Kako?
Najprej tako, da zagotavljamo varno in 

zanesljivo obratovalno sposobnost naših 
proizvodnih naprav in distribucijskih omrežij. 
Poleg tega pa smo uspeli v teh res zelo izre-
dnih in negotovih časih zagotoviti potrebne 
energente za proizvodnjo toplote za novo 
ogrevalno sezono, tako potrebne dobave pre-
moga kot dobave lesnih sekancev, ravno tako 
pa smo v postopku nabave ekstra lahkega 
kurilnega olja, v kolikor ga bomo potrebovali. 
Do konca leta imamo zakupljen tudi zemeljski 
plin za potrebe dobave uporabnikom plina ter 
tudi že večino tega za prihodnje leto. Naših 
uporabnikov letošnjo zimo tako ne bi smelo 
zebsti. Zagotovili jim bomo lahko vso potreb-
no toploto in plin, in seveda tudi elektriko.

Torej lahko rečemo, da smo na novo ogre-
valno sezono dobro pripravljeni?

Da, na novo ogrevalno sezono smo dobro 
pripravljeni. Glede na trenutno ohladitev pa je 
v naši mreži že opaziti tudi porast priklopov 
oz. aktivacijo toplotnih postaj, dejanski zače-
tek ogrevalne sezone pa glede na vremenske 
napovedi pričakujemo v začetku oktobra. Tre-
nutno (pogovor je potekal 20. 9., op.a.), toplo-
to proizvajamo s 68 megavati moči, ko bo ta 
narasla na 90 oz. 100 megavatov, pa bomo že 
lahko rekli, da se je ogrevalna sezona v Lju-
bljani začela. 

In kako drago se bomo ogrevali?
Dražje, kot smo se lansko leto, a verjamem, 

da ne toliko, kot se bodo verjetno marsikje 
drugje. Cene energentov, ki jih uporabljamo 
za proizvodnjo toplote, to so premog, lesna bi-
omasa, plin in ekstra lahko kurilno olje, so se v 
zadnjih dveh letih res močno dražile, še posbej 
plin in premog, skupaj z njimi pa tudi emisijski 
kuponi, zato smo žal temu primerno morali 
spreminjati tudi variabilno ceno toplote. Nače-
loma se variabilni del cene toplote spreminja 
z vsakokratnimi spremembami vhodnih stro-
škov energentov in kuponov (tako navzgor kot 

Ni ga junaka, ki bi znal te razmere 
napovedati
Pogovor s Samom Lozejem, direktorjem Energetike Ljubljana

Pogovarjala sem se Doris Kukovičič

Če smo dobri dve leti nazaj praktično vsak dan poslušali o prežečih nevarnosti 
covida in kako nujni so ukrepi za zajezitev njegove pandemije, zaradi česar so 
se temu primerno »kot po tekočem traku« sprejemali interventni zakoni, smo 
letos, predvsem zadnjih nekaj mesecev, soočeni z ukrepi oz. interventnimi 
zakoni za zajezitev energetske draginje. Ta je, tako kot pred časom covid 
(čeprav je slednji še vedno med nami), zelo zarezala v naša vsakdanja življenja, 
gospodarstvo in posledično že ogroža poslovanje številnih podjetij. Mnogi 
pravijo, da takšne draginje na področju energetske oskrbe še ni bilo in da 
nikoli več ne bo tako, kot je nekdaj bilo. Vsaj kar se tiče cen energentov. Zato 
potrebujemo spremembo – tudi v miselnosti: energija ni samoumevna in ni 
poceni. Nič več (če je kdaj za koga bila). O trenutnih izzivih, ki so celo več kot 
to, smo se pogovarjali z direktorjem Energetike Ljubljana, Samom Lozejem.

Samo Lozej

Urban Štebljaj 



navzdol), a moram poudariti, da smo v Energe-
tiki Ljubljana ob zadnji spremembi v preteklem 
letu, to je bilo decembra 2021, uporabnikom 
dali obljubo, da variabilnega dela cene toplote 
ne bomo spreminjali do konca ogrevalne se-
zone 2021/2022. Variabilno ceno toplote smo 
tako spremenili šele maja letos, in sicer iz prej 
veljavne cene 75,33 evrov za megavatno uro 
na 84,94 evrov za megavatno uro, kar je po-
menilo 12,7-odstoten dvig cene. S 1. septem-
brom letos pa smo variabilni del cene toplote 
ponovno spremenili, in sicer s 84,94 evrov na 
megavatno uro na 91,41 evrov za megavatno 
uro, kar pomeni dodatni 7,6-odstotni dvig. 

Če trenutno povprečno letno ceno toplote 
primerjamo s povprečno letno ceno toplote v 
letu 2021 in 2020, se je ta v primerjavi z lanskim 
letom podražila za 45 odstotkov, v primerjavi s 
predlanskim pa za dobrih 100 odstotkov. 

Kaj pa to pomeni z vidika letnega stroška 
za ogrevanje? Bo tudi ta za toliko odstot-
kov višji?

Pri izračunu letnega stroška ogrevanja je 
treba upoštevati več stvari. Eno je, da je konč-
na cena toplote sestavljena iz fiksnega dela, ki 
že je nekaj časa nespremenjen, in variabilnega 
dela, ki je vezan na stroške energenta in emisij-
skih kuponov. Variabilni del se, kot sem že po-
vedal, spreminja navzgor in navzdol skladno s 
spremembami vhodnih stroškov. Poleg tega pa 
je treba upoštevati, da je poraba toplote skozi 
leto različna in da varira tudi od uporabnika do 
uporabnika ter od stavbe do stavbe. 

Ocena skupnega letnega stroška za daljin-
sko ogrevanje v letošnjem koledarskem letu 

(2022) bo za  povprečno 70 m2 veliko stanova-
nje znašal 860 evrov, za 250 m2 veliko hišo pa 
2.800 evrov (z vsemi dajatvami in DDV). To je 
ob upoštevanju enake porabe toplote v prime-
ru stanovanja 240 evrov več, v primeru hiše pa 
730 evrov več od skupnega letnega stroška v 
letu 2021. Če pa primerjamo še oceno skupne-
ga letnega stroška za ogrevanje za leto 2022 
s skupnim letnim stroškom za ogrevanje v letu 
2020, pa je razlika v primeru stanovanja 310 
evrov,  v primeru hiše pa 970 EUR. 

Gledano v odstotkih to pomeni, da bo stro-
šek za ogrevanje v letu 2022, ob enaki porabi 
kot v preteklih dveh letih, višji za okoli 35 od-
stotkov v primerjavi z letom 2021 oz. za okoli 55 
odstotkov v primerjavi z letom 2020. 

Če se na tem mestu navežem še na tre-
nutne podatke o vse bolj naraščajočih cenah 
lesnih peletov ipd., lahko hitro ugotovimo, da 
bo ogrevanje na lesne pelete dražje od daljin-
skega ogrevanja. Izpostavljam pa zato, ker se 
večina gospodinjstev v Sloveniji ogreva ravno 
na lesna goriva.

Menite, da bo cena toplote deležna 
kakšnega regulativnega ukrepa s strani 
Vlade?

Če govoriva o daljinskem ogrevanju, je 
treba poudariti, da je cena toplote oz. oziroma 
oskrba s toploto je že sedaj regulirana de-
javnost, vsakokratno spremembo cene mora 
tako predhodno potrditi Agencija za energijo. 
Nekaj razmišljanj gre v smeri regulacije cen 
zemeljskega plina za potrebe proizvodnje 
toplote, vprašanje pa je, če bo to aktualno 
za nas, glede na to, da imamo na voljo alter-
nativna goriva (ELKO, premog). Omeniti velja, 
da je od 1. 9. dalje je v veljavi začasno znižana 
stopnja DDV, in sicer z 22 na 9,5 odstotkov, kar 
pomembno zniža končni strošek ogrevanja. 
Vlada RS omenja sicer tudi dodatne regulacije 
za energenta ELKO in lesna goriva, še posebej 
v luči prej izpostavljenih naraščajočih cen, če 
in v kolikšni meri pa bodo te lahko veljale tudi 
za nas - proizvajalce energije in naše dobavite-
ljev teh energentov (npr. lesni sekancev)-, pa v 
tem trenutku ne morem reči. Če bodo sprejeti, 
bodo verjetno le na ravni maloprodaje, torej 
za končne gospodinjske uporabnike kurilnega 
olja in lesnih goriv. Za nas in naše odjemalce bi 
bilo sicer veliko bolje, v kolikor bi se začasno 
lahko ukinila ali pa vsaj regulirala cena emisij-
skih kuponov, saj se cena le-teh skladno z me-
todologijo za oblikovanje cene toplote prelije 
v variabilni del cene in s tem avtomatsko na 
uporabnika toplote. Trenutno strošek kuponov 
predstavlja kar tretjino variabilne cene toplote, 
to pa pomeni, da bi začasna ukinitev ali zniža-
nje cene kuponov avtomatično pomenila tudi 
znižanje cene toplote.

Pri plinu pa ni tako, kajne? In malopro-
dajna cena plina je z uredbo od 1. 9. za 
določene skupine odjemalcev navzgor 
zamejena … Koliko dražji pa je plin v 
primerjavi z zadnjima dvema letoma?

Drži, pri dobavi zemeljskega plina, ki je tr-
žna dejavnost, se končnim odjemalcem cena 
emisijskih kuponov ne preliva v strošek do-
bave plina, tako kot se to pri dobavi toplote, 
ki se proizvaja iz premoga in/ali zemeljskega 
plina. In da, drobnoprodajna cena plina je od 
1. 9. navzgor zamejena za vse dobavitelje 
plina, in sicer za vsa gospodinjstva in za vse 
skupne gospodinjske odjemalce plina znaša  
73 evrov za megavatno uro. 

Če to regulirano ceno primerjamo z lan-
sko oz. predlansko povprečno letno ceno, je 
ta višja za skoraj 130 odstotkov. 

Medtem ko je cena plina na trgu še veliko 
višja … Kakšne so spremembe na vele-
prodajnih trgih in kaj kažejo projekcije?

Še lanskega septembra so bile cene plina 

na nivoju 30 evrov za megavatno uro, leto-
šnjega pa so se gibali tudi na nivoju okrog 
250 evrov za megavatno uro. Povečanje 
veleprodajnih cen zemeljskega plina je tako 
v enem letu več kot osemkratno, medtem 
ko so se drobnoprodajne cene zvišale za 
približno dvakrat. Kako bo z veleprodajnimi 
cenami do konca leta, pa je žal nemogoče 
napovedati, saj se lahko projekcije zaradi 
trenutnih geopolitičnih razmer zelo hitro 
spremenijo. Ravno tako še čakamo, kakšna 
bo metodologija za povračilo razlike med 
nabavno in zamejeno ceno – ta bo namreč 
zelo pomembno vplivala na naše poslovanje 
(zmanjšanje ali povečanje izgube na tej de-
javnosti).

Kaj vse povedano pomeni za projekt plin-
sko-parne enote?

V nedavnem intervjuju sem povedal, da 
bi se dve leti nazaj vsak moj odgovor vezan 
na PPE-TOL slišal čisto drugače, kot se sedaj, 
ker bi me bolj ali manj spraševali, kdaj bomo 
iz Ljubljane umaknili še preostali del premoga.

Žal smo danes v zelo nezavidljivi situaciji. Ni 
ga junaka, v to sem prepričan, ki bi  znal par let 
nazaj napovedati te razmere. Namesto, da bi 
se pogovarjali o načrtih, naložbah in spodbu-
dah za zeleni prehod, se pogovarjamo o tem, 
kako smo lahko veseli, da smo uspeli zagoto-
viti dobave premoga za prihajajočo ogrevalno 
sezono. Samo poglejte po Evropi, na novo se 
zaganjajo termoelektrarne, na Poljskem so 
celo omejili izvoz premoga, prebivalci pa so 
z avtomobili v kolonah pred rudniki čakali na 
svoje omejene deleže premoga. Narobe svet, 
bi lahko rekli. A dejstvo je, da je toplota nuj-
na človekova potreba, zato bo naredil vse, da 

5
intervju

”Smo v zelo zahtevnih časih. Z realnostjo 
se spopadamo po najboljših močeh in 
gledamo naprej.”

Septembra je v Koper priplula s 145.000 tonami 
premoga, januarja prihodnje leto bo priplula 
še ena.

Energetika Ljubljana
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Urban Štebljaj

ga ne bo zeblo. Pri tem okoljski vidik žal ni v 
prvem planu. Dejstvo je tudi to, da je zeleni 
prehod še kako pomemben, ne samo v luči 
zmanjšanja vplivov na okolje, temveč tudi v 
luči povečanja samooskrbe. Zato v Energetiki 
Ljubljana zasledujemo oba cilja. To je tudi naša 
dolžnost. Naših uporabnikov ne sme biti strah, 
da jih bo zeblo. To je prvo. Drugo je, da jim 
moramo zagotoviti toploto, ki bo njihovemu 
zdravju in okolju prijazna. In tretje, da je cena 
te toplote kar se da ugodna, vzdržna. Da so jo 
sposobni plačevati.

PPE-TOL je nujna naložba. Ključen in izje-
mno pomemben korak na poti k razogljičeva-
nju daljinskega ogrevanja. Z izgradnjo smo v 
zaključni fazi. Poskusne zagone načrtujemo še 
v tem letu, njeno obratovanje pa v prihodnjem 
letu. Vsa dela se odvijajo z veliko intenzivno-
stjo, zasledujemo zastavljeno časovnico, ob 
tem pa seveda upamo tudi na določeno nor-
malizacijo trga z zemeljskim plinom, še pose-
bej njegovih cen. Ravno slednja – cena plina 
– je tista, ki predstavlja ključno oviro v tem 
trenutku, saj, kot nam zagotavljajo dobavitelji, 
sama dobava plina ni ogrožena. Zato se konec 
koncev v Evropi gradi tudi vse več novih termi-
nalov za utekočinjen zemeljski plin. Kasneje pa 

bo ta delež plina potrebno povečevati z biopli-
ni in celo vodikom ... 

Ravno to sem vas želela vprašati … Kaj sledi 
PPE-TOL, kakšna je torej vizija razvoja?

Zagotovo je vizija in ne samo vizija, tem-
več razvojni načrt, razogljičenje daljinskega 
ogrevanja in tudi omrežja zemeljskega plina. A 
naj se osredotočim predvsem na vire in s tem 
na daljinsko ogrevanje … Danes je  kar 81 od-
stotkov vseh stanovanj v MOL priključenih na 
daljinsko energetsko oskrbo, od tega 48 od-

stotkov  oz. okoli 61.000 stanovanj na daljinsko 
ogrevanje. Da lahko ustrezno vsa ta stanovanja 
ogrejemo, moramo na leto proizvesti okoli ti-
soč gigavatnih ur toplote. Da jih lahko proizve-
demo, na leto porabimo na sto tisoče ton oz. 
kubičnih metrov energentov, od tega okoli 65 
odstotkov premoga, 19 odstotkov plina in 16 
odstotkov lesne biomase. Razen lesne bioma-
se, ki jo večinoma dobavljajo slovenski doba-
vitelji, moramo energente uvoziti. To pomeni, 
da smo v pri proizvodnji toplote in elektrike 
trenutno najmanj 84-odstotno uvozno odvisni. 

Naš cilj je zato naslednji: do leta 2030 po-
večati samooskrbo na 70 odstotkov, to pa že-
limo doseči z rabo domačih, obnovljivih virov 

energije, in sicer s postavitvijo dveh kotlov na 
lesno biomaso ter s tem zagotoviti 100-od-
stotno povečanje rabe biomase; z izgradnjo 
objekta za energijsko izrabo odpadkov do-
končno umakniti še preostali delež premoga 
(večino ga bomo že s PPE-TOL), v čim večji 
meri vključiti solarno tehnologijo in v čim večji 
meri zmanjševati zemeljski plin oz. ga nado-
meščati z zelenim plinom in vodikom. 

Izpostavili ste objekt za energijsko izrabo 
odpadkov. V kateri fazi je sedaj ta projekt?

Trenutno čakamo na razpis za podelitev 
koncesije. Kot veste je prejšnja vlada sprejela 
uredbo za termično obdelavo odpadkov, kate-
re izvedbeni del oz. prakso predstavlja razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje te državne 
obvezne gospodarske javne službe. Povedano 
na kratko: na potezi je Vlada RS oz. pristojno 
ministrstvo. Kdaj bo ta poteza narejena, žal ne 
vem, po vsej verjetnosti pa je pred zaključkom 
referenduma o oblikovanju ministrstev ne bo.

Če vas za konec vprašam: boste kos vsem 
neznankam in tveganjem, ki jih prinaša ta 
negotova realnost?

Prepričan sem, da bom skupaj našli ustre-
zne rešitve, tako za družbo kot za naše upo-
rabnike. Predvsem sem se pa vedno držal pra-
vila, da se nikoli ne zapušča ladje v najhujšem 
viharju, dokler pluje. 

PPE-TOL se gradi. Je izjemno pomembna naložba na poti k razogljičevanju daljinskega ogrevanja.

”Naš cilj je tudi, da do leta 2030 
povečamo samooskrbo na 70 odstotkov.”
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Ukrepi na področju energetske oskrbe
Anja Pristavec

Zadnje leto smo bili priča rasti cen 
energije v Evropi in kot kaže, bo še kar 
nekaj časa prisotna velika negotovost. 
Pričakujemo lahko, da se bodo cene 
energentov obdržale na visokih 
nivojih še naprej. Razlogi so predvsem 
geopolitične narave. Kljub temu pa 
borzne cene ne bodo več bistveno 
vplivale na cene energentov, saj je 
Vlada Republike Slovenije sprejela 
številne ukrepe za omilitev posledic 
energetske revščine. 

V začetku leta je vlada sprejela uredbi o 
znižanju trošarin na energente (zemeljski plin 
in elektriko), ki sta bili veljavni od 1. februarja 
do 31. julija 2022. Od 1. februarja do 30. aprila 
2022 je pri obračunu električne energije veljala 
oprostitev plačila omrežnine, obračunske moči 
in prispevka SPTE in OVE. 

Po predlogu Zakona o nujnih ukrepih za 
omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen ener-
gentov so bili predvideni solidarnostni dodatki v 
višini 150 EUR, ki so jih upravičenci na svoje te-
koče račune prejeli v  sredini aprila. Med drugim 
je vlada z namenom zagotavljanja višje socialne 
varnosti socialno najranljivejših skupinam pre-
bivalstva v sklopu Zakona o začasnih ukrepih 
za odpravo posledic draginje za najranljivejše 
skupine prebivalstva uvedla izplačilo enkratne-
ga energetskega dodatka. Do energetskega 
dodatka so upravičeni prejemniki denarne soci-
alne pomoči in varstvenega dodatka.

Na področju oskrbe z zemeljskim plinom 
in električno energijo je vlada sprejela Zakon 
o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na 
področju oskrbe z energijo. Zakon tako določa 
začasne ukrepe za upravljanje v času poveča-
nega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepe za 
zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepe za zmanj-
ševanje uvozne odvisnosti in tudi ukrepe za 
zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi 
nestanovitnosti energetskih trgov.

Strah in negotovost, povezana z dvigom 
cen energentov, sta se delno umirili s spreje-
tjem Uredbe o določitvi cen plina iz plinskega 
sistema, Uredbe o določitvi cen električne 
energije in Zakonom o nujnem ukrepu na po-
dročju davka na dodano vrednost za omilitev 
dviga cen energentov (ZNUDDVE). 

Od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 
tako veljajo najvišje dovoljene prodajne cene 
zemeljskega plina in električne energije, ki 
veljajo za gospodinjske odjemalce in male po-
slovne odjemalce.1 

Od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 
se je znižala stopnja DDV-ja iz 22 % na 9,5 % 
na energente za ogrevanje, in sicer električno 
energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in 
les za kurjavo. Znižana stopnja DDV-ja na ener-
gente za ogrevanje tako še dodatno dopolnju-
je ukrepe regulacije cen zemeljskega plina in 
električne energije. 

Na področju zemeljskega plina je, podobno 
kot pri električni energiji, prišlo do sprememb 
pri zagotavljanju nadomestne oskrbe, kar izha-

ja iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o oskrbi s plini. Do nadomestne oskrbe s 
plinom so tako upravičeni vsi gospodinjski od-
jemalci, ki bi nenadoma ostali brez dobavitelja. 

V luči varčevanja z energijo je vlada že spre-
jela Ukrepe in priporočila za učinkovito rabo 
energije v stavbah ožjega in širšega javnega 
sektorja, tako da se prostori ne ohlajajo na 
manj kot 25 °C, oziroma se v času ogrevalne 
sezone ne ogrevajo na temperaturo, ki je višja 
od 20 °C.

Omejevanje dviga cen, polovične trošarine, 
nižji davek za dobavo energentov, posegi na 
trgu zemeljskega plina in elektrike so zaenkrat 
že realizirani, tako da vlada sedaj nadaljuje s 
celovitimi ukrepi na področju energetske in 
prehranske draginje. V luči varčevanja z ener-
gijo je v pripravi nov predlog Zakona o pomoči 
gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen elek-
trične energije in zemeljskega plina, proces so-
larizacije Slovenije oziroma pospešitev gradenj 
sončnih elektrarn v Sloveniji, pomoč kmetom, 
uspešno izvajanje ukrepov za učinkovito rabo 
energije. Seveda pa si vsi želimo, da bo leto-
šnja zima mila in kratka.

1  Več o tem si lahko preberete na Svetovalcu, v novici 

»Kakšna bo cena zemeljskega plina to jesen in zimo?« in 

»Kakšna je cena električne energije od 1. 9. 2022 dalje za 

gospodinjske in male poslovne odjemalce?«.
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Akreditacija, pridobljena leta 2002, je 
potrdila in izkazovala usposobljenost 
in verodostojnost laboratorija 
s svojim sistemom kakovosti. 
Predstavlja uradno in neodvisno 
izjavo o strokovni usposobljenosti 
osebja ter skladnost izvajanja vseh 
postopkov in ustreznosti opreme, ki 
se uporablja in vzdržuje na najvišjem 
nivoju za zagotavljanje potrebne 
merilne negotovosti meritev. Proces 
akreditiranja nudi primerjavo z 
najboljšimi praksami, ki jo v zaupnem, 
uradnem in neodvisnem ocenjevanju 
potrdijo izkušeni in neodvisni 
strokovnjaki. 

Oznaka naše akreditacijske listine K-006 
pomeni, da smo bili v Republiki Sloveniji, na 
področju kontrole (inspection body), šesti 
akreditiran kontrolni organ. V prvih letih 
delovanja laboratorija (od leta 1991, ko smo 
začeli s prvimi uradnimi meritvami) nas je 
pot do akreditacije laboratorija vodila skozi 
začetna spoznavanja evropskih standardov 
in njihovih zahtev, ob katerih smo ugota-
vljali, da je pridobitev akreditacije ogromen 
zalogaj z neštetimi urami učenja, diskusij, 
izmenjave mnenj izkušenejših na tem po-
dročju v tujini in prenašanja novih spoznanj 
ter znanja v delo, ki smo ga dobro poznali 
in izvajali. 

Bili smo prvi na področju preskušanja in 
overjanja merilnikov toplotne energije, ki 
smo se odločili za pridobitev akreditacije, in 
smo tudi ostali prvi in edini pri dosegu tega 
cilja v slovenskem prostoru. 

Potrebno je poudariti priznanje mojim 
kolegom, ki še vedno vztrajajo v laborato-
riju, da smo takrat Slovenski akreditaciji in 
tujim strokovnim ocenjevalcem iz Swedish 
National Testing and Research Institut do-
kazali, da poznamo in zmoremo izpolniti vse 
kriterije in zahteve, ki jih Evropa zahteva od 
institucij, ki izvajajo kalibracije in kontrole 
meril.  

Akreditacija, ki smo jo prejeli pred dvaj-
setimi leti, je bila podeljena za izpolnjevanje 
zahtev standarda SIST EN 45004 za kalibra-
cijski laboratorij. Kasneje smo pridobili še 
akreditacijsko listino za izpolnjevanje zah-
tev standarda za kontrolni organ. 

Danes smo akreditirani v skladu s stan-
dardom SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolni 
organ. Na podlagi akreditacij nam je leta 
2003 pristojno ministrstvo (MGRT) in Urad 

za meroslovje RS, podelil Imenovanje za 
izvajanje overitev merilnikov toplotne ener-
gije in vodomerov za toplo in hladno vodo.  

Vsi merilniki toplotne energije v sistemih 
daljinskega ogrevanja v Sloveniji, ki se upo-
rabljajo za obračun toplote in delitev stro-
škov ogrevanja v večstanovanjskih objektih, 
gredo po petletnem obdobju delovanja skozi 
naš laboratorij, v okviru postopka redne ove-
ritve že 20 let. Do leta 2010 smo preverjali 
tudi nove, pred prvo vgradnjo, saj je tako 
zahteval zakon.

Jasno, da se je v toliko letih tehnika merje-
nja toplotne energije popolnoma spremenila. 
Turbinske merilnike so nadomestili ultraz-
vočni. Elektronske komponente merilnikov 
danes ponujajo obsežno zgodovino različnih 
podatkov delovanja merilnika. Takrat sta bila 
edina podatka stanje MWh in m3 na mehan-
ski številčnici. 

Zato se je tudi tehnika preskušanja in 
komunikacije z merilniki tekom preskušanja 
v laboratoriju na večini preskusih naprav po-
polnoma spremenila. Leta 2010 smo zgradili 
tudi novo preskusno postrojenje, na katerem 
deluje najmodernejša tehnika. V teh 20-ih 
letih smo opravili ogromno meritev. Namreč, 
merilnik toplotne energije je sestavljen iz 
treh komponent: merilnika pretoka, računske 
enote in para uporovnih temperaturnih tipal. 
Vsako komponento posebej je potrebno pri 
kontroli in overjanju preveriti, na za to name-

njeni preskusni napravi v treh točkah, v ce-
lotnem merilnem območju. Izvajamo pa kon-
trolo vseh dimenzij, od DN 15 do DN 150 mm.

V vseh teh letih smo overili preko 130.000 
merilnikov toplotne energije. Za to smo v teh 
letih izvedli vsaj 1.400.000 (milijon štiristo ti-
soč) meritev oz. preskusnih točk na vseh pre-
skusnih napravah skupaj. 

Zato je vzdrževanje vse kontrolne in me-
rilne opreme na vseh preskusnih sistemih 
izrednega pomena, saj si kot edini izvajalec 
na tem področju izpada merilne opreme pre-
prosto ne smemo privoščiti.

Preko medlaboratorijskih primerjav spre-
mljamo in obvladujemo kakovost izvajanja 
svojih akreditiranih dejavnosti. Rezultate 
primerjamo z rezultati drugih laboratorijev, ki 
delujejo na istem področju. Ker laboratorijev 
za kontrolo toplotnih števcev v Sloveniji ni, 
smo vključeni v evropske primerjave preko 
vzdrževanja stikov in poznanstev v različnih 
institucijah predvsem v Nemčiji in Avstriji. 

Kot člani evropskega združenja EMATEM 
imamo dostop do aktualnih znanstvenih in-
formacij in raziskav na področju meritev to-
plotne energije. 

Zavedamo se, da akreditacija ni le potr-
dilo o usposobljenosti, ampak je obveza, je 
odgovornost, ki se jo spoštuje in ki nalaga, 
da kolektiv ne odstopa od postavljenih pravil 
ter ga sili v stalen razvoj in izboljšave. 

20 let akreditacije Laboratorija za 
toplotne števce
igor poljak

Laboratorij za toplotne števce

Urban Štebljaj
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Energetika Ljubljana

V distribucijskem sistemu 
zemeljskega plina na območju 
MOL in sosednih občin, v katerih 
smo sistemski operater, stalno 
izboljšujemo in širimo distribucijski 
sistem. Tudi na območju Medvod 
in Tacna smo v letošnjem letu 
s povezavo obeh delov našega 
omrežja dodali košček mozaika 
k zanesljivejši oskrbi odjemalcev 
zemeljskega plina. 

Ob predvidenem urejanju kanalizacij-
skega sistema na območju Medvod, na-
tančneje v Zgornjih Pirničah, smo se v dela 
vključili tudi v Energetiki Ljubljana in izkori-
stili priložnost, da predhodno zgrajeni pli-
novod povežemo s plinovodom, ki poteka 
z območja Tacna. S tem smo uresničili dol-
goletni načrt, da združimo srednjetlačna 
plinovoda, ki se napajata iz plinskih me-
rilno-regulacijskih postaj (MRP) Preska in 
Tacenska.

Pred povezavo je bil uspešno opravljen 
tlačni preizkus plinovoda s strani izvajalca 
del IMP PROMONT, Sektor za oskrbo s pli-
nom pa je izvedel vse aktivnosti za zapli-
njanje novozgrajenega plinovoda, pregled 
vseh armatur, priključkov, izvedel preizkus 
tesnosti plinovoda in obvestil vse bodoče 
odjemalce o zaplinjanju priključkov. Po-
trebna je bila še uskladitev obeh tlakov 
v MRP Tacenska in Preska. Z zapiranjem 
sekcijskih ventilov in razplinjanjem delov 
plinovoda smo pripravili vse potrebno za 
povezavo novozgrajenega plinovoda. Iz-
vajalec je lahko nato izvedel prevezavo 
plinovoda S 1900 na severni strani – Zgor-
nje Pirniče 45M in nato še prevezavo pli-
novoda na južni strani plinovoda S 1900 
– Zgornje Pirniče 6. Z zaplinjanjem plino-
voda iz smeri Medvod smo tako povezali 
plinovodni omrežji v Medvodah in Tacnu in 
s tem poskrbeli za zanesljivejšo oskrbo na-
ših odjemalcev v tem delu distribucijskega 
sistema.

Povezava v Zgornjih Pirničah
Tadej Kaluža in Igor Benedičič

Mesta povezav novozgrajenega plinovoda v Zgornjih Pirničah

Plinovodno omrežje Medvod
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Evropska komisija je letos konec marca 
v Uradnem listu EU objavila Sporočilo: 
»Začasni okvir za krizne ukrepe državne 
pomoči v podporo gospodarstvu po 
agresiji Rusije proti Ukrajini«. Kaj to 
pravzaprav pomeni oz. predstavlja?

V tem Sporočilu so zapisali, da je državna 
pomoč upravičena in da se lahko za omejeno 
obdobje razglasi za združljivo z notranjim tr-
gom na podlagi člena 107(3)(b) PDEU, če se z 
njo odpravi pomanjkanje likvidnosti, s katerim 
se soočajo podjetja, ki so neposredno ali po-
sredno prizadeta zaradi resne gospodarske 
motnje, ki so jo povzročili ruska vojaška agre-
sija proti Ukrajini, sankcije, ki jih je naložila EU 
ali njeni mednarodni partnerji, ter gospodarski 
protiukrepi, ki jih je na primer sprejela Rusija. 
Vsaka država članica EU je na podlagi Sporočila 
sprejela različne ukrepe. Državni zbor RS je v 
tem kontekstu konec avgusta sprejel Zakon o 
pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj 
cen električne energije in zemeljskega plina 
(ZPGVCEP). Skupno 86 milijonov evrov je pred-
videnih za pomoč gospodarstvu zaradi visokih 
cen elektrike in plina. Nekateri veliki porabniki 
električne energije so bili žal že primorani (za-
časno) zapreti svojo proizvodnjo. 

Rešilni jopiči so  nam vrženi  tudi z Zakonom 
o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na 
področju oskrbe z energijo, Zakonom o spre-
membah in dopolnitvah zakona o oskrbi s plini 
in drugimi, o katerih v tej številki Megavata tudi 
pišemo, prav tako pa so v pripravi tudi novi pa-
keti zakonodaje. 

Zakon o ukrepih za 
obvladovanje kriznih razmer 
na področju oskrbe z energijo 
(ZUOKPOE)

ZUOKPOE je stopil v veljavo 22. septembra 
2022 in velja do 31. decembra 2025. V njem so 
določeni začasni ukrepi za upravljanje poveča-
nega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za 
zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjše-
vanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševa-
nje pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti 
energetskih trgov. 

Odstopanje od mejnih vrednosti
V primeru razglašene višje stopnje tveganja 

pri oskrbi z energijo (kriza na področju oskrbe z 
energijo, ker so že razglašene izredne razme-
re pri oskrbi s plinom in večjega pomanjkanja 
ponudbe električne energije), je potrebno izko-
ristiti vse domače vire za proizvodnjo električne 

energije in toplote. Naprave, ki imajo okoljevar-
stveno dovoljenje (IED Direktiva), lahko zaradi 
nujne potrebe po neprekinjeni oskrbi z energijo 
odstopajo od mejnih vrednosti emisij. To pome-
ni, da zaradi nezmožnosti uporabe zemeljskega 
plina uporabljajo na primer ekstra lahko kurilno 
olje (ELKO) in s tem ne dosegajo zahtev in po-
gojev, ki so zapisane v IED dovoljenju. V treh 
mesecih po izvedeni nadomestitvi goriva je 
potrebno izvesti prve meritve in poslati na Mini-
strstvo za okolje in prostor poročilo  o meritvah. 

Omejitev temperature zraka v javnih  
stavbah in stavbah

V tem zakonu so med drugim tudi določi-
la, da se s posebno Uredbo določa omejitev 
temperature zraka za namen ogrevanja in 
hlajenja v javnih stavbah in v stavbah, kjer se 
zadržuje javnost. 

Prostovoljno zmanjšanje odjema plina
Lahko pa si kot končni odjemalci, prizadeva-

mo trajno zmanjšati porabo plina v obdobju od 
1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15 
odstotkov v primerjavi z njihovo povprečno po-
rabo plina v obdobju od 1. oktobra do 21. marca 
v petih zaporednih letih (od 2018 do 2022). V 
primeru trajnega zmanjšanja porabe plina smo 
upravičeni do sorazmernega povračila prispev-
ka za zagotavljanje podpor proizvodnji elek-
trične energije iz obnovljivih virov energije ter 
soproizvodnji z visokim izkoristkom.

Odstop od obveznega priklopa na plin
V primeru, če odjemalec zemeljskega plina 

dokaže, da se bo ogreval na obnovljive vire, 
ima pravico, da se kljub določbam o prioritetni 
uporabi energentov ne priklopi na sistem za di-
stribucijo zemeljskega plina. 

Ceniki toplote
Distributerji toplote oblikujejo cenike na na-

čin, da se odraža cena plina, ki ga distributerji 
kupujejo za proizvodnjo toplote kot kontrolirana 
cena, ki jo predpiše Vlada. 

Ukinitev podpor
S tem zakonom se tudi ukinjajo podpore za 

nove proizvodne naprave v soproizvodnji elek-
trične energije in toplote z visokim izkoristkom 
na zemeljski plin. Če ima investitor sklep o potr-
ditvi projekta za proizvodnjo električne energije 
in toplote z visokim izkoristkom na zemeljski plin 
in veljavno soglasje za priključitev proizvodne 
naprave iz projekta, je upravičen do podpore. 
Naša PPE-TOL je že pridobila to soglasje, tako 
da se ji podpora ne ukinja. 

Cene energije za individualne porabnike 
se bodo poskušale čim bolj znižati, mi kot po-
rabniki pa bomo z individualnimi ukrepi po-
skusili zmanjšati porabo energije, a dejstvo 
je, da spremembe na trgu električne energije 
in zemeljskega plina temeljijo predvsem na fi-
nančnih špekulacijah. Upam samo, da zemeljski 
plin to ogrevalno sezono bo in da nam zima ne 
postreže zelo nizkih temperatur.  

Državni krizni ukrepi za zagotavljanje 
nemotene oskrbe z energijo
Irena Debeljak
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Projekt sofinancira Evropska unija po pogodbi o financiranju št.  101075731. V prispevku  izražena mnenja in stališča avtorja ne odražajo nujno 
mnenj in stališč Evropske unije ali agencije CINEA. Ne Evropska unija ne agencija CINEA ne nosita odgovornosti za vsebino prispevka.  

EU projekt SENERGY NETS – povečanje 
sinergij med energetskimi omrežji
Jure Petkovšek

V mesecu septembru smo pričeli 
z delom na razvojno-inovacijskem 
projektu SENERGY NETS – Increase 
the Synergy among different 
ENERGY NETworkS, ki ga v deležu 70 
odstotkov sofinancira Evropska unija. 
Cilj projekta je razviti in prilagoditi 
opremo za zbiranje ter izmenjavo 
prožnosti med različnimi energetskimi 
sistemi. Uvodni sestanek projekta je 
potekal 13. in 14. septembra v mestu 
Karlsruhe v Nemčiji. Iz Energetike 
Ljubljana sva se ga udeležila Primož 
Škerl in Jure Petkovšek. 

Evropski zeleni dogovor določa pot do 
podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 in 
med drugim daje prednost učinkoviti rabi 
energije in razvoju energetskega sektorja, ki 
bo temeljil predvsem na obnovljivih virih. Pri 
tem se pojavlja več izzivov: 

•  Obnovljivi viri, kot so sončne in vetrne 
elektrarne, so nedispačabilni – pri njih ni-
mamo vpliva na njihovo trenutno proizvo-
dno moč. To predstavlja težavo predvsem 
v elektro omrežjih, kjer mora biti proizvo-
dnja v vsakem trenutku uravnotežena s 
porabo električne energije; 

•  Energetski sistemi za distribucijo elektrike 
in toplote so bili zasnovani za tokove ener-
gentov v smeri od velikih centraliziranih 
proizvodnih enot do končnih porabnikov. 
Pri uvajanju OVE in izkoriščanju odpadne 
toplote pri končnih porabnikih pa danda-
nes prihaja do številnih manjših razpršenih 
virov in obrnjenih smeri tokov energentov 
v omrežjih. Obstoječa omrežja niso bila za-
snovana za tovrstno uporabo in v njih vse 
pogosteje prihaja do preobremenitev. 
Alternativo velikim in investicijsko zah-

tevnim posegom za povečevanje kapacitet 
omrežij predstavlja prilagajanje odjema po-
rabnikov. V sodelovanju s končnimi uporab-
niki lahko poiščemo tista bremena, ki jih v 
primeru prezasedenosti omrežij pod vnaprej 
dogovorjenimi pogoji lahko izklapljamo. Ti 
pogoji so npr. moč bremena, čas, odzivni čas, 
trajanje ter strošek izklopa in kot celota pred-
stavljajo prožnost bremena. 

Virtualna elektrarna oz. 
toplarna

Cilj projekta SENERGY NETS je prikazati 
tehnični in ekonomski potencial za razoglji-
čenje obstoječih energetskih sistemov. V ta 
namen bomo v okviru projekta razvili nabor 

programskih orodij, namenjenih zbiranju pro-
žnosti v posameznih energetskih sistemih. Z 
opremo, imenovano tudi virtualna elektrarna 
oz. toplarna, bomo preverjali možnosti časov-
nega zamika v proizvodnji in porabi energije 
v energetskih sistemih, s čimer bomo gladili 
konice ter razbremenili infrastrukturo za di-
stribucijo toplote ter elektrike. Zbiranje pro-
žnosti bomo skušali dodatno optimizirati z 
izmenjavo prožnosti med sistemi daljinskega 
ogrevanja ter distribucije električne energije. 
Zbrane prožnosti bomo ovrednotili z ekonom-
skega, okoljskega in družbenega vidika ter jih 
nato porabili oziroma ponudili operaterjem 
distribucijskih in prenosnih sistemov. 

Tri pilotne lokacije
Delovanje opreme bo demonstrirano na 

treh pilotnih lokacijah, in sicer v Ljubljani, Mila-
nu in Parizu, možnost ponovne uporabe pa bo 
preizkušena v dveh dodatnih študijah prime-
rov, ki predstavljata alternativne podnebne, 
gospodarske in geografske razmere, in sicer 

v Västeråsu (Švedska) in Cordoba (Španija). 
Pri izvedbi bo potrebno upoštevati tudi zako-
nodajne omejitve in specifike lokalnega trga. 

V Ljubljani bo programsko opremo doba-
vilo avstrijsko-slovensko podjetje Cybergrid, 
njeno delovanje pa bo demonstrirano na 
infrastrukturi Energetike Ljubljana in Elektra 
Ljubljana. Pri izvedbi bomo vključeni sode-
lavci sektorjev za proizvodnjo in vzdrževa-
nje, oskrbe s toploto, investicij in razvoja ter 
trženja.  V projektu sodelujeta tudi podjetje 
Operato ter Fakulteta za strojništvo Univerze 
v Ljubljani.   

19 ustanov iz 8 evropskih držav
Projektni konzorcij sestavlja 19 ustanov iz 

8 evropskih držav. Vanj smo vključena ener-
getska podjetja,  razvojno naravnana podje-
tja, raziskovalne ustanove ter interesna zdru-
ženja. Delo na projektu bo trajalo štiri leta, 
skupna vrednost projekta pa znaša malo manj 
kot 10 milijonov evrov. 

Projektni konzorcij sestavlja 19 ustanov iz 8 evropskih držav, v katerega so vključena energetska 
podjetja, razvojno naravnana podjetja, raziskovalne ustanove ter interesna združenja.



12
e-generacija

■Službeni intervju

Jan Zakrajšek  
»Kdaj pričakovati umiritev cen, je vprašanje za milijon evrov«
Pogovarjala sem se Doris Kukovičič

Energetska kriza in posledično sprejeta 
nova (začasna) zakonodaja je močno 
zarezala tudi v delo našega sektorja 
za trženje, zato smo se o neznankah, 
tveganjih in spremembah, ki se že dlje 
časa dogajajo na trgih z energenti, 
predvsem na trgu zemeljskega plina, 
želeli pogovoriti tudi z vodjo sektorja, 
Janom Zakrajškom. Kljub stresnemu 
in povečanem obsegu dela, si je za 
Megavat z veseljem vzel čas in bil v svojih 
odgovorih zelo izčrpen.

V Evropi imamo energetsko krizo, ki je 
močno spremenila dinamiko dela tudi na 
področju trženja energentov. Kako in kje 
vse se to pozna pri vašem delu? 

Res se je dinamika dela močno spreme-
nila. Zaradi izredno visokih cen energen-
tov je sedaj še več aktivnosti usmerjenih 
k dnevnem spremljanju makroekonomskih 
kazalnikov, novic, napovedi, borznih inde-
ksov ipd. Tedensko spremljamo bodoče 
finančne prilive in odlive ter tesno sodelu-
jemo s finančno službo. Zaradi številnih za-
konodajnih sprememb pa veliko prebiramo 
in analiziramo zakonske akte ter več sode-
lujemo s pravno službo in informatiko, saj 
je vse spremembe potrebno najprej jasno 
razumeti, nato pa jih implementirati v naše 
informacijske sisteme. V tem obdobju je 
pomembno, da poteka intenzivna komuni-
kacija tako znotraj sektorja, med sektorji, z 
vodstvom in nasploh med sodelavci, kakor 
tudi navzven z odjemalci, dobavitelji, par-
tnerji, strankami in lastniki. Veliko je klicev 
odjemalcev, vprašanj novinarjev in javnih 
obravnav novih zakonodajnih gradiv, tako 
da nam ni dolgčas, pa se zima sploh še ni 
začela. 

Kaj se trenutno dogaja s Klubom Zvesto-
ba ogreva?

Trenutne tržne razmere od nas zahteva-
jo predvsem izvajanje zanesljive dobave. V 
teh razmerah, ko tržne cene energentov za 
dvakrat, trikrat presegajo regulirane ma-
loprodajne cene energentov, ideja kluba 
zvestobe nekako izgubi svoj primarni smi-
sel. Ta številna baza odjemalcev seveda še 
vedno obstaja, vsebine pa bomo ponovno 
dodali, ko se razmere umirijo.

Splošna javnost težko razume dogajanje 
na trgih z energenti, še posebej, ker se 
tolikokrat omenja, da dejansko ni razlo-
gov za tako enormne rasti cen električne 
energije in plina (ter posledično ostalih 
energentov). Nam lahko, po šolsko, 
razložite, kaj se dogaja s trgi in zakaj, 
ter seveda, kje ter kdaj vi vidite rešitev, 
umiritev?

Po šolsko težko, ker nimava toliko časa, 
kot ga je v šoli. (smeh) Po domače poveda-
no pa ceno električne energije določa pro-
izvodna cena zadnje razpoložljive elektrar-

ne, ki je znotraj krivulje povpraševanja. V 
tem trenutku so to plinske elektrarne. In ker 
se je cena zemeljskega plina tako močno 
zvišala, je potem cena elektrike iz plinskih 
elektrarn toliko višja. Vsi pa vemo, zakaj so 
se cene plina tako močno zvišale. 

Z drugimi besedami, če obstaja kupec 
(povpraševanje), ki je za elektriko pripra-
vljen plačati toliko kot znaša elektrika iz 
plinske elektrarne, potem jo tudi tisti pro-
izvajalec (ponudba), ki jo sicer proizvaja 
po nižji ceni, ne bo želel prodati za manj, 
saj zanjo lahko na trgu iztrži prav toliko kot 

Jan Zakrajšek

Energetika Ljubljana
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plinski proizvajalec. To si najlažje predsta-
vljamo iz slike ponudbe in povpraševanja.

Kdaj pričakovati umiritev in kakšna bi 
bila rešitev? To je vprašanje za milijon evrov. 
Trenutno je na trgu preveč neznank, da bi 
lahko to napovedali. Vemo le to, da se Evro-
pa oddaljuje od poceni ruskih energentov, 
kar pomeni, da bomo naslednjih nekaj let 
za energijo plačevali precej več kot smo do 
sedaj. Rešitev, da se zadeve vsaj nekoliko 
umirijo, pa bi bila, da svetovni liderji sedejo 
za pogajalsko mizo in se dogovorijo, kako 
naprej. V šali večkrat rečemo, da se Putin 
pogaja pozimi – morda bo tudi tokrat tako. 

Na področju oskrbe s plinom se malo-
dane tedensko spreminja zakonodaja 
oz. se sprejemajo ukrepi za blažitev 
draginje. Nam lahko predstavite najbolj 
aktualne in tudi, kako ti ukrepi vplivajo 
na dejavnost dobave plina v Energetiki 
Ljubljana?

Zakonodajnih sprememb je res veliko. 
Vse te spremembe so sicer nujno potrebne, 
imajo pa za nas določene posledice, bodisi 
finančne, pravne ali kadrovske. 

Za odjemalce sta najbolj dobrodošli 
Uredbi o določitvi cen zemeljskega plina 
in električne energije. Cene energentov za 
gospodinjske in male poslovne odjemalce 
bodo tako regulirane in posledično bistve-
no nižje kot so trenutne borzne cene. Ti dve 
uredbi za nas dobavitelje odpirata nekaj 
dodatnih vprašanj, predvsem glede povr-
nitve škode zaradi financiranja razlike med 
nabavno in zamejeno ceno.  Na ta odgovor 
še čakamo.

Znižuje se tudi davek na dodano vre-
dnost (z 22 % na 9,5 %) in prispevki za ob-
novljive vire. To bo kar znaten prihranek za 
odjemalca. Z novim Zakonom o oskrbi s pli-
ni se za odjemalce, ki so ostali brez pogodb 
o dobavi, vzpostavljata dva nova »zasilna 
produkta«, in sicer osnovna oskrba in na-
domestna oskrba, ki sta za dobavitelje ob-
vezna. Za ta namen vzpostavljamo nove ce-
nike in splošne pogoje. Ta novi zakon nam 
nalaga tudi zahteve po skladiščenju plina v 
tujini, kar še nismo natančno preučili, gre 
pa za povsem novo področje, ki ga bo ver-
jetno potrebno umestiti v našo dejavnost. 

Omeniti velja tudi prenovljen Akt za iz-
redne razmere, ki nam nalaga številne na-
loge v primeru izrednih razmer. Kljub temu, 
da upamo in verjamemo, da do tega ne bo 
prišlo, pa je potrebno vzpostaviti primerno 
podporno okolje za izvajanje teh zahtev. 

Trenutno veljavna uredba o zamejitvi 
cene plina določa najvišjo maloprodajno 
ceno za posamezne skupine odjemalcev, 
obenem pa zakonodaja nalaga, da doba-
vitelji ne smejo zavračati novih odjemal-
cev. Ob dejstvu, da metodologija, kako 
bo država dejansko vračala razliko med 
nabavno ceno, ki je večkratnik zameje-
ne maloprodajne cene, se škarje samo 

še odpirajo … Kakšna bi morala biti ta 
metodologija, da bo dejavnost dobave 
plina še vzdržna?

Metodologija bi nam morala omogočiti 
povračilo škode, ki nastaja kot razlika med 
reguliranimi cenami in nabavnimi cenami. 
Gre za enostaven matematični izračun. Ne 
gre za to, da bi na ta račun služili, gre le za 
to, da si zagotovimo dolgoročno vzdržnost 
poslovanja, da bomo lahko našim odjemal-
cem tudi v bodoče zagotavljali zanesljivo 
dobavo in visoko kvaliteto storitev.

Koliko dobaviteljev plina je že prenehalo 
izvajati to dejavnost? Koliko odjemal-
cev je posledično prešlo na Energetiko 
Ljubljana?

Do tega trenutka je pet, šest dobavite-
ljev prenehalo z dobavo oziroma so napo-
vedali, da bodo do konca leta prenehali z 
dejavnostjo dobave. Iz tega naslova zaen-
krat še nismo prejeli veliko novih odjemal-
cev, se pa število povpraševanj povečuje 
in pričakujemo, da bo proti koncu leta teh 
zahtevkov precej več.

Kako potekajo zakupi plina v tem času in 
kaj predstavlja največje tveganje v tem 
trenutku?

Za letošnje leto imamo za dobavo konč-
nim odjemalcem večino plina že zakuplje-
nega. Tudi za prihodnje leto je velik del 
kupljen, preostanek pa bomo primorani 
kupovati po višjih cenah, kot bi si žele-
li. Tveganje za prihodnje leto predstavlja 
predvsem že omenjena razlika med reguli-
rano in borzno ceno, za katero še ne vemo, 
kako jo bomo dobili povrnjeno. Poleg tega 
se je nekoliko skrčil nabor veleprodajnih 
partnerjev, ki nam dobavljajo plin. Če smo 
še lani sodelovali s šestimi, sedmimi, se 
trenutno lahko opremo na tri ali štiri. To 
zmanjšuje konkurenčnost trga, kar dolgo-
ročno ni dobro. 

Ima po vašem mnenju zemeljski plin 
glede na geopolitično dogajanje še tako 
močno prihodnost, kot smo jo lahko še 

nedavno pričakovali? Kakšno? Se bodo 
trgi spremenili, je morda prihodnost tudi 
v ponovni regulaciji trga?

Zemeljski plin je ena izmed najbolj raz-
širjenih in najčistejših oblik energije in bo 
tudi v prihodnosti močno prisoten v našem 
vsakdanu. Gre za tranzicijsko gorivo, ki 
nam omogoča prehod v nizkoogljično druž-
bo. Po Evropi se gradi veliko število novih 
terminalov za utekočinjen zemeljski plin. To 
so dolgoročne investicije, ki bodo razširile 
dobavne možnosti. Gre za geostrateško re-
definiranje nabavnih poti. V ponudbi pa bo 
manj ruskega plina, zato bo vse skupaj ne-
koliko dražje, in zato moramo strmeti tudi k 
varčnejši porabi energentov in bolj učinko-
viti rabi le-teh. Da, plini imajo perspektivo 

in pomembno vlogo. V kombinaciji z biopli-
ni in vodikom pa bo omrežje služilo tudi še 
prihodnjim generacijam. 

Če se za konec osredotočimo še na 
elektriko … V kolikšni odvisnosti je trg 
elektrike od trga s plinom ter zakaj?

Energetski trgi so izredno močno pre-
pleteni. Korelacija med elektriko in plinom 
je zelo velika. Če zaniha cena plina, prav 
toliko zaniha tudi cena elektrike. Razlog je 
v tem, da se je Evropa v preteklih letih moč-
no distancirala od premogovnih elektrarn, 
germanske države pa tudi od jedrskih. 
Poleg obnovljivih virov je v proizvodnem 
miksu sedaj zelo močno prisoten zemeljski 
plin, ki je idealen za balansiranje obnovlji-
vih virov, ker se lahko zelo hitro aktivira. 
To je kombinacija, na katero je stavila npr. 
Nemčija in zaradi česar je ta odvisnost se-
daj tako velika. 
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Zanimivo sodelavko imamo v naši sredini: 
razmišlja zelo tehnično, a je velik estet. 
Je pripadnica mlajše generacije, a ne živi 
samo v trenutku, pač pa vedno razmišlja 
o naslednjem koraku. Rada ima timsko 
delo, a rada je tudi samostojna in rada 
dela sama, da lahko v tišini privrejo na 
dan najboljše zamisli. Vse to je naša Nina 
Humar iz Sektorja za trženje. Mnogo stvari 
jo zanima, ko pa nekaj dela, se tistemu 
posveti stoodstotno. In takšni so pravi 
tržniki: razmišljajo celostno, a posvetijo se 
podrobnostim. Več o Nini in njenem delu pa 
lahko izveste v pogovoru z njo.

Kako se predstaviš sodelavcem, ki te (še) 
ne poznajo osebno? Kdo je Nina Humar?

Na kratko: doštudirala sem arhitekturo, že 
kot študentka pa sem vmes delala tudi v mar-
ketingu. Vedno me je zanimalo, kako ustvariti 
»dobro znamko«. Rada imam projekte, saj mo-
rajo vse podrobnosti, da je projekt uspešen, 
»štimati«. Lahko povem, da mi marketing bolj 
ustreza, ker je več dinamike, več kreativnosti 
… Izboljšanje uporabniške izkušnje lahko takoj 
vidiš. Sicer pa se arhitektura in marketing ne 
razlikujeta kaj dosti: pri obeh gre za vodenje 
projektov, kjer je osnova idejna zasnova, pro-
ces dela je urejen na več faz do rezultata ali 
produkta, nazadnje pa je pri obeh bistvena 
tudi umestitev v prostor ali okolje.

Nina, arhitektura je kot zmes dveh 
področij; če je ples, ki je mešanica med 
umetnostjo in športom, je arhitektura fuzija 
umetnosti in tehnike, ki pa včasih v ospred-
je postavi izgled na škodo funkcionalnosti. 
Kaj pa je tebi bližje? 

Funkcionalnost postavljam pred formo, za-
gotovo. Osebno menim, da mora biti iz forme 
jasno, za kaj gre … To me vodi tudi pri obliko-
vanju materialov za naše odjemalce: mora biti 
preprosto in razumljivo uporabniku. Navodilo 
ali obvestilo mora biti kratko in jedrnato.

Zakaj mora biti komunikacija z uporabniki 
enostavna?

Že iz osebnih izkušenj vidim, da ljudje ni-
majo časa za poglobljeno branje ali učenje 
nečesa, kar jih ne zanima. Mnogim našim 
uporabnikom je vseeno, kako se ogrevajo – 
ali je to toplota ali plin … Važno jim je samo, 
da lahko kuhajo, se tuširajo in da jim je toplo. 
Še moji prijatelji ne vedo, na kaj se ogrevajo, 
ko jih pobaram. In prav to je moje izhodišče za 
pripravo vsake komunikacije.

In kaj trenutno zaposluje tvojo kreativnost?
Te dni, predvsem v prostem času, veliko 

razmišljam o podobi pisarniškega programa 
za leto 2023. Zadnja leta aktivno sodelujem 
pri tem in to zelo rada, saj je izziv: to je edi-
na stvar, ki jo naši sodelavci prejmejo in po-
doba materiala mora imeti večjo sporočilno 
vrednost ter prispevati zaposlenim tudi s tem, 
da ima poleg uporabne vrednosti tudi motiv, 
ki povečuje pripadnost podjetju. Pri tem upo-
števam koncept sporočila, ki ga navadno obli-
kujemo skupaj z Doris Kukovičič oz. PR službo 
ter službo za trženje. Podoba materiala mora 
biti povezana z znamko, identiteto podjetja … 
Imeti mora sporočilo, ki je tisto leto aktualno 
in je pomembno za naše podjetje. Lani je bila 
npr. aktualna gradnja PPE-TOL, letos bo pa … 
Boste že videli … (smeh)

Če povzamemo: tudi pri osnovnem 
materialu je pomembna celostna grafična 
podoba, kajne?

Absolutno. Še vedno se ljudje premalo za-
vedajo pomena doslednosti komunikacije in 
grafične podobe. Vizualni znaki naj bi bilo po-
enoteni. Logotip, pisava … vse to je del podje-
tja. Sama še vedno opazim pri nas uporabo pi-
save Tahoma, čeprav je po CGP zdaj aktualna 
Opens Sans. Če so vizualni znaki poenoteni, 
deluje to lepše, bolj profesionalno – in ljudem 
lažje prikliče v spomin naše podjetje. Zaneslji-
vost dobave se kaže že tudi pri zanesljivosti 
komunikacije.

Delaš torej v Sektorju za trženje, konkretno 
na področju tržnega komuniciranja. Trženje 
je na splošno sektor, kjer nekaj piše v opisu 
del in nalog, v resnici pa je seznam precej 
daljši. Kaj vse torej delaš?

Če opišem z enim stavkom: skrbim za iz-
boljšanje uporabniške izkušnje. Ves čas se tru-
dimo strankam čimbolj olajšati dostopnost in 
razumevanje vsebin tako na spletni strani kot 
tudi v tiskani obliki. Na spletni strani bivanju-
dajemoutrip.si smo med drugim uvedli formo 
za povpraševanje, ki stranke preko 'klikanja' 
vodi čez postopek in jim prihrani precej časa 
in tipkanja. Tudi sami podatki, ki jih dobimo 
preko forme, so bolj uporabni za sodelavce, 
saj so izbire nastavljene tako, da je takoj jasno, 
v katero službo je treba povpraševanje preu-
smeriti. V okvir uporabniške izkušnje pa poleg 
spletnih vsebin sodijo seveda tudi vsi dopisi, 
ceniki, plakati in oglasi, ki jih pripravljamo v 
tržnem komuniciranju. 

Cilj naše ekipe, torej tržnega komuniciranja 
je, da nas sodelavci iz drugih služb oz. sektor-
jev vključijo pri svojem delu: cilj ni nadzor nad 

materiali, pač pa je naša želja, da jim s pod-
poro pomagamo pri izboljšanju komunikacije 
z odjemalci oz. da jim to olajšamo.

Kako si se sploh znašla v trženju? Vem, da 
si startala povsem drugje, prav tako imaš 
tudi veliko samostojnih delovnih izkušenj 
… Povej nam kaj o tem, prosim.

Že v času študija sem veliko delala pri raz-
ličnih projektih, takoj po zaključku sem zato 
odprla svoje podjetje. Zelo veliko sem delala 
s tujino. Ko sem prišla delati v Energetiko Lju-
bljana, skoraj nisem več znala slovenskega 
dopisa napisati. (smeh) Čez čas sem ugoto-
vila, da želim bolj timsko delo, urejen urnik 
dela, zato sem bila zelo vesela, ko sem dobila 
delo tukaj.

Zelo rada sodelujem s teboj, tudi drugi. 
Poleg tega, da vidiš vsebino, jo proučiš, 
si zelo sodobna v iskanju rešitev, saj že 
vnaprej razmišljaš trajnostno in z občutkom 
do okolja. Bi lahko rekli, da je to tvoj način 
življenja? Si se tako naučila med študijem 
ali si že odrasla v tem duhu?

Povezano je tako z izobrazbo kot z mar-
ketingom: vsak dan vidim, koliko nepotrebne 
embalaže ustvarjamo in kako nepotrebne iz-

■ člen v verigi

Nina Humar 
»Skrbim za izboljšanje uporabniške izkušnje«
Pogovarjala sem se Rechelle Narat

Nina Humar

Urban Štebljaj 
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delke si omisli potrošniški svet. Moj moto v ar-
hitekturi in v življenju je: »Manj je več.« Zato mi 
je tudi všeč, da delam v Energetiki Ljubljana, ki 
ima inženirsko osnovo in storitve, ki jih ljudje v 
resnici potrebujejo. Težko bi tržila produkt, ki 
uporabnikom ne bi bil koristen.

Zdaj si že »stara mačka« v podjetju. Kaj pa 
te je ob prihodu presenetilo pri delu, se ti je 
morda zdelo kaj v redu, in kaj bi spremeni-
la, če bi bila to tvoja firma?

Prijetno me je presenetila dobra organiza-
cija in struktura, organiziranost služb, pogoji 
za delo. Sprememba zame pa je bil vertikalni 
pretok informacij, saj sem bila navajena dela 
v manjših podjetjih, kjer smo vsi vedeli za vse 
– tu pa včasih to ni možno. Če imaš vse infor-
macije, ti je bolj razumljiva usmeritev podjetja 
in lažje delaš in prispevaš z delom za  podjetje.

Ne bom vprašala, s kom v podjetju najraje 
sodeluješ, čeprav sem radovedna. Me pa 
zanima, pri katerih projektih sodeluješ in s 
katerimi službami/ sektorji?

Vodim projekt Prenove podobe računov. 
Pri pripravi materialov sodelujem z vsemi 
službami v sektorju za trženje, pri nekaterih 
projektih, kot je posodobitev izgleda obrazcev 

(priprava za umestitev kode, ki jo bo EDS sam 
bral), pa sodelujem tudi z drugimi sektorji in 
službami. Kakšna zadeva pa zahteva sodelo-
vanje tudi z JHL. 

Z vsemi rada delam, zelo dobro pa sodelu-
jemo z ekipo projekta Prenove računov: Diano 
Horvat, ki me je v bistvu tudi sprejela v službo 
in bila moja prva direktorica; pa z našo vodjo 
Sašo Krebs; tudi s Francijem Tomcem, pa Majo 
Plohl Cedilnik in pa Doris Kukovičič … Vsak od 
njih mi je dal neko drugo znanje, a ima podo-
ben način dela, ki ustvarja rešitve. Od vsakega 
se lahko kaj naučim. Zato se vedno veselim 
tudi novih sodelavcev. Aja, Rechelle, s teboj 
tudi rada sodelujem, to bi pa skoraj pozabila 
omeniti. (smeh) 

Še na koncu: vem, da si zelo disciplinirana 
oseba in da prav zato dosledno upoštevaš 
določen način življenja: zdrava prehrana, 
kvaliteten prosti čas … Zakaj se ti zdi to 
pomembno?

Če imaš neko ravnovesje v življenju in nek 
red, se lažje orientiraš v prostoru in času in 
tako tudi lažje kreiraš, vsaj jaz. Ko sem imela 
svoje podjetje, nisem znala omejiti delovnega 
časa, preveč sem delala in na koncu je trpelo 
vse, najbolj pa zdravje. Zelo pomemben del 

kreativnosti je namreč tudi »resetiranje« in 
če želiš odgovorno, dobro in kreativno delati, 
moraš pač imeti »sveže« možgane, kar pome-
ni, da moraš znati tudi odklopiti. 

Za konec: obe sva občudovalki Marie Kon-
do, znane Japonke, ki je uvedla učinkovit 
način urejanja doma in pisarne. Kaj je tebe 
pritegnilo pri njej?

Vedno sem bila pristaš tega, da se v življe-
nju ne smemo ukvarjati z nepotrebnimi stvar-
mi.  Zato imam rada vse urejeno in kot že ome-
njeno, se držim tega, da je manj več. In še to je: 
ko daš nekaj starega stran, je potem prostor 
za novo: energijo, spremembo ali stvar.

■ živimo zdravo

Ljubljana nam daje več 

Na Gospodarskem razstavišču je od 9. do 11. 
septembra potekal sejem Narava-zdravje, po-
leg sejma pa se je odvil tudi dogodek Otroški 
bazar. Tudi letos smo se na skupnem razstav-
nem prostoru z naslovom Ljubljana nam daje 
več predstavili skupina Javni Holding Ljubljana 
s povezanimi podjetji Energetika Ljubljana, 

Voka Snaga, LPP ter javni podjetji ŽALE in JP 
LPT. Predvsem mlajše obiskovalce smo s po-
močjo zanimive talne igre Ti začni! spoznavali 
z dejavnostmi družb in načini obnašanja, s ka-
terimi lahko skupaj soustvarjamo zeleno in traj-
nostno življenje tudi v prihodnosti. Talna igra 
je primerna za otroke vseh starosti, pa tudi za 
odrasle, saj ponudi nekatere informacije, ki še 
niso splošno znane. Obiskovalcev je bilo veliko 
in radi so se ustavili na naši stojnici. Starši so 
koncept igre ocenili kot poučen in zabaven, saj 
se poučevanje razvija skozi igro in je tako otro-
kom še bolj zanimivo. Dodali so, da so tudi pro-
grami v vrtcu že zelo ozaveščevalni, saj otroke 
učijo dobrih navad in načinov kako skrbeti za 
naravo. So pa tudi večji otroci, npr. višji razredi 
osnovne šole, izvedeli dosti novega. Osnovno-
šolska dekleta so na primer komentirala, da 
niso vedele, koliko se dejansko porabi vode za 
izdelavo enega kosa oblačila in da je to na zelo 
prijazen način v igri predstavljeno.

Dogajanje na skupnem razstavnem prosto-
ru so zaokrožile pestre predstavitve in aktiv-
nosti Oddelka za varstvo okolja MOL, Oddel-
ka za zdravje in socialno varstvo MOL, Športa 
Ljubljana, Mladih zmajev, Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije in Krajinski 
parki, katerim letos predseduje Krajinski park 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

D. K.

Vodik

Mlajši obiskovalci so se zelo radi preizkusili v 
talni igri Ti začni!.
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Pred časom se je že porodila ideja, da 
bi v rubriki Energetika.smart predstavili 
kakšnega sodelavca, ki se rad ukvarja s 
kuho, tokrat pa predstavljamo sodelavca 
Roka, ki je ljubiteljski kuhar, picopek in še 
marsikaj. Rok Savšek je zaposlen v Sektorju 
za vzdrževanje kot strugar - rezkalec in s 
sodelavci skrbi, da so v primeru poškodb 
delov na objektih ali kotlih le-te hitro 
odpravljene in da lahko tako nadaljnje delo 
poteka skoraj nemoteno.

Rok, kdor te pozna, ve, da obožuješ dobro 
hrano. Kdaj si odkril, da rad ustvarjaš s 
hrano in zakaj najraje pripravljaš pice?

Dobro hrano imam rad že od malega, kuha-
ti sem začel pa, ko je minila puberteta. (smeh) 
Nekje pri 20-ih me je kuhanje začelo zelo 
zanimati, sploh, ko sem se preselil na svoje. 
Všeč mi je, kako lahko osnovnim sestavinam 
dodajaš okuse po svojih željah in ustvariš res 
marsikaj. Hrana, ki jo zares obožujem, pa so 
pice. V tistem obdobju, ko me je začelo zani-
mati kuhanje, sem začel opravljati študentsko 
delo v lokalni piceriji in bil sem navdušen nad 
tem, kako tam pripravljajo pice in kako zelo so 
priljubljene. Razmišljal sem, da bi lahko tudi 
sam poskusil narediti kakšno pico, vendar ni-
sem vedel, kako naj se lotim izdelave testa. 
Nekajkrat mi ni uspelo, kasneje pa sem izpilil 
tudi to področje. Od takrat si ne predstavljam 
življenja brez pice. (smeh) Obožujem, ko jih 
pripravljam, saj na pici lahko uporabiš čisto 
vse sestavine, ki jih imaš v kuhinji. Pico lahko 

pripraviš na sto načinov, nikakor pa ne smeta 
manjkati sir in paradižnikova omaka. Doma 
največkrat pripravim pico s papriko, pršutom 
in kislo smetano ter klasično, brez vseh dodat-
kov, ker nočeš poskusiti česa novega. (smeh) 
(Rok ni samo moj sodelavec, temveč je tudi 
moj mož, op.a.) 

Zelo rad pa pokušam tudi pice v različ-
nih picerijah, da potem ocenjujem, kakšno 
je bilo testo, kakšen je bil nadev, kaj lahko 
uporabim kot idejo ali česa ne bom poskusil 
doma. Doma imam namreč kar strogega kri-
tika in se moram truditi, da vedno dosežem 
visoke standarde, ko pripravljam kosilo ali 
večerjo. (smeh) 

No, ampak hrana in pice niso edino podro-
čje, kjer zelo uživaš oziroma se sproščaš. 

Res je. Obožujem tudi gore. Sprva niti ni-
sem bil tako navdušen nad gorami, ukvarjal 
pa sem se s športom in bil v dobri telesni kon-
diciji. Prijatelj me je nekega dne poklical, če 
bi šel naslednji dan z njim v gore in ker nisem 
imel posebnih načrtov, sem res šel. Najprej se 
mi je pot zdela zahtevna, kljub temu, da sva 
odšla na lažjo pot, ko pa sem prišel na vrh, je 
bil ves trud poplačan. Ko osvojiš vrh, je to ne-
kaj najlepšega in takoj pozabiš na ves napor, 

ki si ga vložil v to, da si prišel do njega. Naj-
težja pot, na katero sem se podal, je bila pot 
na Mrzlo goro, bil sem na Grintovcu, Kanjavcu, 
Triglavu in tudi na ogromno nižjih vrhovih. 

Poseben čar v gorah je, ko vidiš nevsak-
danje rastline, ki so zelo lepe in posebne, ker 
rastejo zgolj v visokogorju. Še bolj posebno 
doživetje pa je, ko srečaš živali, kot so na pri-
mer kozorogi, ki živijo tudi na nadmorski viši-
ni nad 2.500 metri ali pa planinske kavke. V 
visokogorju so te živali že tako udomačene, 
da se pohodnikom čisto približajo in jim celo 
jedo z roke. 

Pomembno je, da si na poti v visokogorje 
zbran, dobro orientiran, ker te v gorah vsaka 
napaka lahko hitro stane življenja. V veliko 
pomoč so pohodnikom danes različne sple-
tne strani, kjer najdeš vse opise poti in lahko 
izbereš tisto, ki ti najbolj ustreza, predvsem 
na telesno pripravljenost. 

Zadnje čase nisem več tako aktiven, kot 
sem bil pred časom, komaj pa že čakam 
pomlad, da bom ponovno lahko obiskal 
kakšen vrh. 

■ energetika.smart

Rok Savšek 
»Ne predstavljam si življenja brez pice«
Pogovarjala sem se Sara Savšek

Rok ima zelo rad tudi visokogorje. Tole je utrinek s Kanjavca.

Pica je Rokova najljubša jed. Preizkusil je že 
ogromno receptov, a na vsaki, kot pravi, ne 
smeta nikoli manjkati paradižnikova omaka in sir.
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Nino Kolarev

Res smo lahko ponosni na to, da delamo v 
Ljubljani in za Ljubljano. Ne samo, da naša 
ljubljena Ljubljana cveti, pobira nagrado za 
nagrado, med drugim je bila v letu 2022 
kot »zeleni čudež« izbrana za najboljšo 
destinacijo Evrope, kot so glasovali turisti s 
celega sveta - mesto se spreminja praktično 
pred našimi očmi… A vse poteka na način, 
da bi čim manj motil meščane. Že pred 
gradnjo so projekti zasnovani tako, da 
se uredi celotna infrastruktura naenkrat 
(plinovod, vodovod, kanalizacija), saj se 
župan MOL vedno zavzema za to, da je 
delo učinkovito opravljeno – torej, da se 
npr. ne »odpira« iste ceste dvakrat po 
nepotrebnem.

Dela na omrežju ali pa zgolj izvedba nekega 
dogodka vedno posežejo v mestni utrip – a 
meščani se vedno bolj zavedajo, da je to za 
njih, kar je tudi slogan MOL pri obveščanju 
»Gradimo za vas«. Pred spremembo pa je 
treba urediti marsikaj: prilagoditi promet, 
zapreti cesto ipd. To je ena izmed nalog 
Urške Dirjec Meško, ki nam skoraj vsak dan 
pošlje obvestilo o zapori cest, tudi zaradi 
Energetike Ljubljana, in nam je prijazno 
predstavila delo svoje službe in vloge 
Ljubljanska parkirišča in Tržnice (JP LPT) pri 
tem.

Kaj vse je potrebno, da se uredi zapora 
nekega območja ali samo ceste v Ljublja-
ni?

Zapore občinskih cest ali javnega prosto-
ra se lahko postavijo na podlagi dovoljenja, 
ki ga izda MOL. Vlogo s priloženo skico zapo-
re, naročilnico izvajalca oziroma investitorja, 
izjavo o odvozu gradbenega materiala na de-
ponijo, izjavo izvajalca o upoštevanju predpi-
sov o ustreznosti odrov, terminskim planom 
je potrebno vložiti osebno na vložišču MOL 
ali preko elektronske pošte. 

Iz glavnega vložišča MOL se vloge s pri-
logami posredujejo na JP LPT, kjer se vodi 
postopek do izdaje dovoljenja. V primeru 
nepopolne vloge se stranko pozove k do-
polnitvi vloge. Ko je vloga popolna, pri nas v 
projektivi izdelamo elaborat začasne prome-
tne ureditve, na podlagi katerega naši fantje 
iz Sektorja Prometna oprema in signalizacija 
fizično postavijo zaporo in po zaključenih de-
lih tudi pospravijo. 

Ali je razlika, če gre za dogodek ali za 
gradnjo, kot je to na primer pri Energetiki 
Ljubljana? 

MOL na podlagi vlog izda različna dovo-
ljenja, in sicer dovoljenja za zaporo prometne 
površine zaradi izvedb prireditve, snemanja 
ali parkiranja vozil, dovoljenja za postavitev 
gradbenega odra ali ureditev gradbiščnega 
prostora, dovoljenja za začasno ureditev 
gradbiščnega uvoza in izvoza in dovoljenja 
za prekopavanje javne površine. Razlika je 
v potrebnih prilogah, ki jih mora vlagatelj 
priložiti. Za prireditev na primer ni veliko pri-
log, za gradbiščni prostor pa jih je več, saj 
se izvajalec mora obvezati z izjavo, da bo po 
končani gradnji prostor vzpostavil v prvotno 
stanje in saniral morebitne poškodbe na jav-
nih površinah.

Zaposlena si na JP LPT, ki pokriva široko 
območje: od parkiranja, ki je v Ljubljani 
vse bolj urejeno, pa do tržnic, ki so slo-
venski prestolnici v velik okras in ponos. 
V kateri službi si ti in s čim se ukvarjaš?

Moje delovno mesto je v organizacijski 
enoti Projektiva s katastrom, kjer se ukvar-
jam s projektiranjem začasnih prometnih 
ureditev. Ker pa sem po izobrazbi univerzite-
tna diplomirana inženirka arhitekture in sem 
pred zaposlitvijo na JP LPT dejansko delala 
kot odgovorni projektant arhitekture več kot 
dvajset let, se z veseljem in srcem ukvarjam 

s projekti, ki so povezani z graditvijo ali ob-
novo objektov za naše lastne potrebe podje-
tja. To so razmeroma veliki projekti, in sicer 
obnova Plečnikovih tržnic, ki so od lanskega 
leta tudi razglašene kot Unescova dediščina, 
graditev našega Centra trajne mobilnosti na 
Cesti dveh cesarjev in prenova osrednje lju-
bljanske tržnice z izgradnjo garažne hiše pod 
njo ter prizidek k Mahrovi hiši. 

Zanima me, kako osebno in kako z vidika 
svoje profesije, torej kot arhitektka, gle-
daš na ureditev Ljubljane v zadnjih dveh 
dekadah – precej lepša je, kajne?

Ker sem od rojstva pa do svojega štiride-
setega leta živela nekaj hiš stran od Mestne 
hiše lahko z gotovostjo trdim: Ljubljana se je 
vizualno preobrazila v lepotico. Tudi v glavah 
meščanov je sedaj Ljubljana mesto, na kate-
rega smo ponosni. Mesto je postalo zadnjih 
deset let tudi zanimiva turistična vikend de-
stinacija. Za tak dosežek ima veliko zaslugo 
tudi naš podžupan prof. Koželj, ki je bil moj 
profesor na Fakulteti za arhitekturo.  

Za precej zapor smo »krivi« tudi mi v 
Energetiki Ljubljana. Gradimo omrežje, 
popravljamo ga … Ali se ljudje kaj jezijo 
zaradi nas ali drugih zapor, se obračajo z 

■ gostujoči člen v verigi

Urška Dirjec Meško 
»Ljubljana se je vizualno preobrazila v lepotico«
Pogovarjala sem se Rechelle Narat

Urška Dirjec Meško



reklamacijami na vas?
Res je, veliko vlog za dovoljenje k zača-

sni prometni ureditvi prihaja tudi iz vaše hiše 
– Energetike Ljubljana. Ker gre za izgradnjo 
mestne infrastrukture in ko gre za interven-
tna popravila na omrežju, le-te obravnavamo 
prednostno. Veliko vroče krvi ni zaradi zapor 
cest, saj poskušamo popolne zapore izvajati 
med vikendom, ko je v mestu manj prometa. 
Izvajalci so dolžni obvestiti vse prizadete ob 
cestni zapori, tako so prebivalci pripravljeni 
na omejitve. Seveda pa od časa do časa pri-
de do pritožb meščanov, za kar poskušamo 
najti rešitev.

Kakšen je postopek obveščanja: koga 
vse obvestite in kakšni so roki, morate 
upoštevati zakonodajo (kot mora npr. 
Energetika Ljubljana pred večjimi deli)? 

Ob popolni zapori še tako majhne ceste 
zaradi rekonstrukcije ali pa dogodka/ prire-
ditve pošljemo vsem mestnim službam obve-
stilo za javnost nekaj dni pred zaporo. Točno 
določenega roka ni. Ko gre za interventna 
dela, se zgodi, da je obvestilo za javnost po-
slano dan pred zaporo.

Precej izpostavljeni ste s svojimi dejav-
nostmi, verjetno je delo kar naporno in če 
ni timskega duha, nič ne gre. Kaj je tebi 
še posebej všeč pri tvojem delu in s kom 
sodeluješ znotraj in zunaj podjetja?

Delo je zanimivo, dinamično in diha z 
mestom. Seveda je moj bombonček pri 
delu prav delo na projektih, ki so povezani 

z mojo profesijo, torej arhitekturo. Ker pa 
sem tehnično naravnana oseba, so mi pro-
metne zapore zanimive in strokovni izziv. V 
Projektivi smo super ekipa, ki nenehno sode-
luje, si izmenjava informacije, in takrat, ko je 
potrebno, skupaj zavihamo rokave in zadeve 
so pravočasno urejene. Moji sodelavci so 
različnih izobrazb: Dijana in Vesna sta diplo-
mirani gradbeni inženirki, Žiga je univerzite-
tni diplomirani inženir tehnologije prometa, 
Darko je univerzitetni diplomirani inženir 
elektrotehnike in nenazadnje operativci na 
terenu. Poleg mojih najožjih sodelavcev pa 
sama še sodelujem z vodstvom podjetja, di-
rektorjem, mag. Andrejem Oračem, in vodjo 
sektorja Tržnice, Moniko Tomše, predvsem 
v zvezi z našimi prostorskimi in gradbenimi 
projekti. Tržnice so vezane na prostorske 
ureditve, ki jih je treba nenehno prilagaja-
ti tekočim potrebam, tako sezonskim kot 
tudi v namen posodobitve in organizacije 
prodaje. Po potrebi pa priskočim na pomoč 
kolegom iz sektorja Parkirišča, saj je včasih 
potreben kakšen izris za novo razporeditev 
parkirnih mest ali uvoza na parkirišče. Izven 
podjetja sodelujem s projektanti, ki za naše  
potrebe izdelujejo projekte visokih gradenj,  

večkrat se tudi oglasim pri podžupanu prof. 
Koželju z našim predlogom zunanjih uredi-
tev, predvsem na osrednji ljubljanski tržni-
ci. Sodelujem tudi z oddelkom MOL SRPI 
in Zavodom za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije.

Poletje je zopet za nami. Če se lahko 
strinjamo, da čas hitro beži, pa na žalost 
skrbi in težave, ki smo jim priča že skorajda 
leto dni, nočejo zbežati. Prej bi rekel, da 
se stopnjujejo. Cene energentov divjajo in 
dosegajo nove in nove rekorde. 

Glede vojne v Ukrajini bi težko rekli, da 
se na obzorju kaže konec, da je mir pred 
vrati. Evropska politika pa je v svoji ozko-
glednosti zabredla globoko v blato. Sicer 
se v to blato ne bodo pogreznili tisti, ki 
pravijo, da bomo morali to zimo malo »sti-
sniti«, večina »navadnih« smrtnikov pa bo 
slabo premišljene poteze politikov (še dol-
go) močno čutila. Zelo verjetno »stiskanje« 
tudi ne bo enakomerno porazdeljeno med 
prebivalce EU. V tem kontekstu se velja 
spomniti, da je bila solidarnost EU na pre-
izkušnji že v času pojava covida-19 in bojim 
se, da bo pomanjkanje solidarnosti čutiti 

tudi v primeru napovedane in pričakovane 
energetske krize. V prvi polovici meseca 
septembra je namreč predsednik vlade po-
vedal, da Avstrija s Slovenijo ne želi pod-
pisati solidarnostnega sporazuma, zato 
Slovenija v tem primeru nima zagotovil, da 
bo plin, ki ga imajo slovenski veletrgovci 
shranjenega v Avstriji, res prišel k nam, ko 
ga bomo potrebovali. In to ne pomeni nič 
dobrega za nas. 

Ob vsem tem pa je težko spregledati 
dejstvo, da so spremembe cen tako skoko-
vite – če pogledamo samo cene elektrike 
v zadnjem času – da za to ne moremo najti 
več nobenih logičnih razlag. In tu ne gre 
več za samo vojno ter neposredne posle-
dice vojne, temveč gre za brezobzirno igro 
špekulantov in »vojnih dobičkarjev«. V ko-
likor tega ne bodo sposobni preprečiti in 
zatreti, potem »Bog nam pomagaj«. 
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Energetika Ljubljana
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■svet delavcev

Vojna, nepremišljenost, špekulanti in vojni dobičkarji – vrata za 
pot v pekel
Boštjan Kocijan, predsednik sveta delavcev

   

     
 

     

OBVESTILO ZA JAVNOST 
 

Zaradi sanacije vročevodnih cevi bo  
dne 11.5.2022 od 9.00 ure  

popolna zapora  
                                      JAMOVE CESTE 

med cesto Lepi pot in Groharjevo cesto  
 

Obvoz bo voden: Obvoz bo voden preko Lepi pot, Finžarjeve ulice in 
Groharjeve ceste ter v nasprotni smeri preko Groharjeve ceste, Teslove 
in Langusove ulice.   

 
   Izvajalec del: MAGG d.o.o.  
   Prosimo za razumevanje! 
 

 

Boštjan Kocijan

Primer obvestila o zapori zaradi del na vročevodu



Ker smo družba, katere energenti po-
menijo srce in pljuča, smo seveda na spre-
membe v tem segmentu zelo občutljivi. Da 
je situacija še bolj zapletena, smo ravno 
v zaključni fazi projekta PPE-TOL, ki je bil 
zamišljen kot korak v lepšo, ekološko in 
finančno ugodnejšo prihodnost, a nam tre-
nutna situacija dela »sive lase«. Problem 
predstavlja tako cena zemeljskega plina 
kot tudi same količine, saj se razmišlja o 
ukrepih, po katerih bi morale članice EU 
zmanjšati porabo zemeljskega plina v pri-
merjavi s preteklimi leti. Obratovanje naše 
PPE-TOL pa bi porabo Slovenije občutno 
povečalo. Glede začetka obratovanja ob-
staja več različnih časovnic, po eni od njih 
naj bi s poskusnim obratovanjem začeli že 
konec letošnjega leta. 

Poleg tega nas cene zemeljskega plina 
»tepejo« tudi v maloprodaji, saj ga kupuje-
mo po skoraj dvakrat višji ceni, kot ga pro-
dajamo. Da bo mera polna, pa posamezni 
ponudniki odstopajo od svojih obveznosti 
in obveščajo svoje stranke, da si najdejo 
drugega dobavitelja, vsaka naša na novo 

»pridobljena« stranka pa trenutno predsta-
vlja dodatni mlinski kamen na vratu naše 
družbe.

V vsem tem energetskem kaosu pa ni-
smo osamljeni, saj se s hudimi težavami 
spopadajo tudi v skupini GEN zaradi pred-
videnega remonta NEK in zakupa manjka-
joče električne energije, ki podira vse ce-
novne rekorde. V času sušnega obdobja, ki 
se letos kar ni hotelo končati, pa so morali 
prazniti »denarnico« tudi v HSE za nadome-
ščanje električne energije, ki je s hidroe-
lektrarnami ni bilo moč proizvesti. 

Zaradi vsega že zapisanega bo morala 
biti tudi cena elektrike, ki jo bomo zagota-
vljali MOL, precej višja od cene, po kateri jo 
je od nas kupoval v preteklosti. 

Vsi ti turbulentni dogodki in nagle spre-
membe zaenkrat onemogočajo kakršno-
koli bolj natančno oceno poslovnega izida 
ob koncu leta, zato le-tega direktor na seji 
sveta delavcev tudi ni želel oziroma mogel 
napovedovati. 

Kot velika večina si močno želim, da 
bi se vrela »juha«, ki se je zakuhala s po-

močjo »velikih igralcev«, pojedla bistveno 
manj vroča, kot trenutno kaže. Upajmo, da 
bo temu tako in ne bo začela celo kipeti. 
Ob vsem skupaj pa enostavno ne zmorem 
toliko optimizma, da bi si upal napovedati, 
da se bodo v kratkem času stvari postavi-
le na svoje mesto in se bomo kmalu lahko 
vrnili v vsaj približek pred-pandemičnega 
obdobja. Na žalost …
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Osebni arhiv

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. 11. 2022.

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 74. številke:
1. Nagrada: 63 EUR: Darko Naraglav 
2. Nagrada: 42 EUR: Blanka Kenig
3. Nagrada: 21 EUR: Marko Cimerman




