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uvodnik

V znamenju mej
»Da bi bil svoboden, ni dovolj sneti okove, temveč živeti tako, da spoštuješ in podpiraš 

svobodo drugih.« To je le ena od resnic, ki nam jih je zapustil Nelson Mandela. V času, ko se 
Evropa sooča z begunsko krizo svetovnih razsežnosti, bi bilo prav, da jo končno ponotranji 
ves svet. Nepregledne množice ljudi, ki so zapustili svoje rodne kraje, svoje države - zato, 
ker si želijo živeti, rasti in ustvarjati v miru -, nas navdajajo z občutki sočutja in s strahom 
hkrati. Tudi jaz sem si postavila tisto temno vprašanje – Kaj, če bi bila med njimi tudi moja 
družina? Gre za neizogiben trk čustev, ki te pod težo fotografij in izpovedi posameznih 
beguncev na eni strani in mešanem političnem rezbarjenju v iskanju krivca (in ne rešitve) 
na drugi, prisili, da se odločiš. Odločiš, kakšno bo tvoje stališče do te krize. Moja je tako 
preprosta in hkrati enaka odgovoru na zgornje temno vprašanje. 

Razprave postavljanja mej glede števila sprejetih beguncev mi obenem dajejo občutek, 
kot da se med seboj pogovarjajo sprti ločenci, ki želijo potegniti mejo, da bi lahko (v miru) 
živeli vsak svoje življenje. Seveda na politično korekten način. 

Letošnje poletje je poleg visokih temperatur dvigovalo temperaturo tudi pri pripravljanju 
novih organizacijskih aktov družbe. Sindikat je vztrajno zasledoval strukture in možnosti 
za najboljšo reorganizacijo in sistemizacijo, svet delavcev pa poti do aktivnega soupravlja-
nja. Sobivanje vodstva in zaposlenih žal ne prinaša vedno soodločanja o vsem, a verjame-
mo, da je sveža kreacija aktov vendarle kompromis zahtev vodstva in želja zaposlenih, o 
katerih bomo do konca leta še veliko slišali – v veljavo naj bi namreč stopili prihodnje leto. 

Prej omenjen svet delavcev je sredi poletja dobil nov in skupen svet, z novim-starim 
predsednikom, ki se je na tem mestu kalil že nekaj mandatov pred tem. Prepričana sem, da 
bodo njegove izkušnje potiskale naprej odprte možnosti za večjo povezanost zaposlenih na 
obeh lokacijah in za zagotovitev stabilne opore vsem zaposlenim. Verjetno nam bo enkrat 
za vselej uspelo odstraniti mejo nezaupanja, ločitev na mi in vi … 

Mej pa k sreči ni za naše hišne strokovnjake, ki stalno izpopolnjujejo naše delovanje, 
vzpostavljajo kakovostnejši nadzor nad napravami in omrežji. Umetna pamet z vsemi ele-
ktričnimi in drugimi povezavami nam bo v ogrevalni sezoni sicer olajšala delo, še vedno pa 
ta ne more popolnoma nadomestiti človeških rok in glav naših strokovnjakov. Brez njih tudi 
ni možno podati vnaprejšnjih odgovorov glede puščanja omrežja za toplo vodo, paro in hlad, 
kot tudi ne opraviti vzdrževalnih del. Spoštovanje človeka do stroja in stroja do človeka 
tako ostaja vzajemno.

Bo pa meje ali bolje rečeno kompromise zahteval Energetski koncept Slovenije, ki je tre-
nutno v javni razpravi. Koncept sicer ne omogoča velikopoteznega razstavljanja podrobnih 
vprašanj, daje pa »rahle« usmeritve za slovensko energetiko. Projekti, ki jih bomo izvedli na 
nivoju energetskih družb, so namreč odvisni od nas samih. 

Trenutno še neviden zid oziroma meja, ki nas že vznemirja, so tudi prihajajoče dodatne 
finančne obremenitve, ki izhajajo iz nove okoljske zakonodaje. Generirajo se namreč nove 
zahteve na področju monitoringa stanja podzemne vode in monitoringa stanja tal. 

Projekti na temo izvajanja strategije razvoja Energetike Ljubljana pa za razliko od prej 
naštetih aktivnosti stremijo k preseganju naših lastnih mej in nas motivirajo, da energijo 
usmerjamo v povezovanje in pospeševanje razvoja in prodaje naših storitev. Zato si želim, 
da na tej poti pometemo z vsemi zadržki, ki ovirajo naš napredek.
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oskrba uporabnikov

Poletni meseci so se poslovili in počasi 
bomo zakorakali v zadnje trimesečje leta. 
Počasi… ali pa lahko rečemo kar hitro. 
Letošnje poletje se namreč poslavlja z 
veliko odprtih projektov znotraj Sektorja 
za uporabnike. Tudi poleti nismo počivali, 
temveč smo se intenzivno pripravljali na 
jesen. Ta je v Energetiki Ljubljana vedno 
živahna in obarvana s pisano paleto 
projektov, povezanih z novo ogrevalno 
sezono, s ponudbami, cenami …

Zemeljski plin bo cenejši
S 1. 9. 2015 smo znižali ceno zemeljskega 

plina za vse tarifne uporabnike za približno 
sedem odstotkov. Tarifni uporabniki Energe-
tike Ljubljana, ki na leto porabijo do 100.000 
Sm3 zemeljskega plina, to so t.i. prodajne 
skupine kupcev od PS1 do PS9, bodo za Sm3 
zemeljskega plina namesto 0,3533 evra 
plačevali 0,3291 evra. To znižanje nam je 
omogočilo intenziviranje aktivnosti na na-
bavni strani dejavnosti prodaje zemeljskega 
plina in s tem Energetika Ljubljana povečuje 
cenovno konkurenčnost v sicer precej ostri 
konkurenci dobaviteljev zemeljskega plina.  

Tudi naši kupci zemeljskega plina se za-
vedajo, da je nova ogrevalna sezona pred 
vrati, zato nas že povprašujejo po dodatnih 
ugodnostih v ponudbi. In ne bomo jih razo-
čarali. Tudi letos se bo s 1. 11. 2015 že tretje 
leto zapored začela akcija »Zvestoba ogre-
va«, v katero je od lanskega leta vključenih 
že več kot 10.000 kupcev zemeljskega pli-
na. Kot običajno, bo akcijska cena za zveste 
kupce nižja od redne neto cene za dobavo 
zemeljskega plina in bo vse do 31. 10. 2016 
znašala 0,3091 EUR/Sm3.

Podobo letošnje akcije smo 
ustvarili skupaj z vami

Temu smo letos dodali posebno noto, saj 
smo k oblikovanju podobe akcije povabili 
vas, zaposlene v Energetiki Ljubljana. Tudi 
zato, ker je vsak izmed vas nosilec zgodbe 
o zvestobi do naših uporabnikov, smo vas 
poleti povabili, da sodelujete v natečaju in 
posredujete svojo fotografijo z zimskim mo-
tivom, ki bi postala letošnji simbol akcije z 
njeno vizualno sporočilnostjo: zvestoba, to-
plina, prijetni trenutki …

Zahvaljujemo se vsem, ki ste svoje izdel-
ke poslali in sodelovali v natečaju.

Komisija je v začetku meseca septembra 
pregledala zbrani material in se enovito odlo-
čila za nosilno podobo, ki bo krasila oglasne 
materiale ob promociji akcije Zvestoba ogreva 
2015: fotografija naše simpatične sodelavke 
Tjaše Vrhovnik z njenim zvestim prijateljem…

Aktivno tudi pri priključevanju 
na vročevodno omrežje

Na področju daljinskega ogrevanja se 
nadaljujejo aktivnosti, začrtane v Strategiji 
razvoja družbe Energetika Ljubljana za ob-
dobje 2014 – 2024. Z različnimi prodajnimi 
aktivnostmi v sodelovanju z drugimi sektorji 
družbe si sodelavci Sektorja za uporabnike 
vsakodnevno prizadevamo za čim večjo iz-
koriščenost vročevodnega omrežja. Posebej 
lahko izpostavimo enega izmed trenutnih 
projektov: predvidoma do začetka letošnje 
ogrevalne sezone bomo na sistem daljin-
skega ogrevanja na območju Viča priključili 
večjo plinsko kotlovnico. Bazen Kolezija, 
ki so se ga Ljubljančani zelo razveselili, že 
ogrevamo iz vročevodnega omrežja; z na-
daljevanjem gradnje tega vročevoda proti 
območju večstanovanjskih stavb na Kolezi-
ji, pa je Energetika Ljubljana omogočila, da 
bomo do okvirno 15. oktobra letos na sistem 
daljinskega ogrevanja dodatno priključili še 
več kot 20 večstanovanjskih objektov.

Nepovratne finančne 
spodbude so še vedno 
aktualne

Nepovratne finančne spodbude so še 
dodatna spodbuda za vse, ki si želijo spre-
meniti obstoječ način ogrevanja in preiti na 

sistem daljinskega ogrevanja oziroma na 
sistem distribucije zemeljskega plina Ener-
getike Ljubljana. To je z uporabnega, pa tudi 
z okoljskega vidika zelo smiselna in dobra 
dolgoročna rešitev.

Upravičenci do nepovratne finančne 
spodbude, ki urejajo vgradnjo nove toplotne 
postaje ob prvi priključitvi na sistem daljin-
skega ogrevanja ali vgradnjo novega kotla 
z visokim izkoristkom ob prvi priključitvi na 
sistem distribucije zemeljskega plina, so vlo-
ge že lahko oddali – in kar precej povpraše-
vanja je bilo. 

Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih 
finančnih spodbud za ukrepe v večjo energij-
sko učinkovitost pa je Energetika Ljubljana 
ponovno podaljšala, in sicer do porabe sred-
stev oziroma do 30. novembra 2015. 

Tako dajemo možnost za pridobitev ne-
povratnih finančnih spodbud v letu 2015 še 
komu. V primeru stanovanjske hiše je kandi-
dat upravičen do spodbude v neto višini 750 
EUR za vgradnjo toplotne postaje oziroma v 
višini 650 EUR za vgradnjo kotla na zemeljski 
plin. Vse potrebne informacije so zainteresi-
ranim dostopne na spletni strani Energetike 
Ljubljana.

Pred nami je pisana jesen
Sektor za uporabnike

Zvestoba ogreva 2015
Novost letošnje akcije je, da bo namenjena vsem gospodinjskim in negospodinjskim 

odjemalcem do vključno 4.500 Sm3 letne porabe zemeljskega plina (prodajne skupine 
PS1 – PS5) in da akcijsko neto ceno za dobavo zemeljskega plina 0,3091 EUR/Sm3 za-
gotavljamo brez vezave do 31. 10. 2016.

Ugodna ponudba in sama storitev mora biti vedno predstavljena na primeren način. 
Pomembno je tudi, da doseže pravo ciljno skupino, ki jim je ponudba všeč. Zato je sko-
raj enako pomembna kot storitev tudi sama podoba materialov, s katerimi obveščamo 
potencialne kupce. 

Komisija je svoj izbor fotografije Tjaše Vrhovnik za podobo akcije Zvestoba ogreva 2015 utemeljila s tem: 
»Fotografija izžareva zadovoljstvo in brezskrbnost kljub zimskemu hladu – ko imaš ob sebi prijatelja, 
je vsak trenutek topel! Vse to pa je na simbolni ravni cilj Energetike Ljubljana – skozi celovito oskrbo 
uporabnikov v vseh vremenskih razmerah zagotavljati njihovo zvestobo.«
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intervju

Energetski koncept je v pripravi. Ga že 
težko pričakujete?

Seveda ga težko pričakujemo, a še bolj 
kot mi, mislim da ga težko pričakujejo go-
spodarske in energetske družbe ter javnost, 
ki želijo posodobiti trenutno veljavni ener-
getski program iz leta 2004 (NEP). Nič ni 
narobe, da je trenutno veljaven dokument 
star že deset let – praviloma se strateški do-
kumenti posodabljajo na približno toliko let, 
še posebej na nivoju države –, tako da neke 
potrebe, da bi morali na vrat na nos skočiti v 
novo strategijo, ni. Treba jo je predvsem do-
bro premisliti in zanjo dobiti široko podporo. 
Strategija je namreč samo smer do cilja, ki 
ga želimo doseči, in v kolikor večina ne želi 
v isto smer, bomo tudi do cilja težko prišli. 
Trenutno veljavni NEP na primer ni imel ve-
činske podpore ...

Krovna cilja sta dva in oba sta osredoto-
čena na zmanjšanje izpustov toplogre-
dnih plinov vezanih na rabo energije. 
Verjamete, da sta zares uresničljiva? 

Pri snovanju koncepta izhajamo iz potre-
be po trajnostnem razvoju, ki ga podpirajo 
trije ključni stebri. Prvi steber je okoljska 
sprejemljivost in v okviru te doseganje kli-
matskih ciljev. Ti seveda niso novi - cilje do 
leta 2020 smo že prevzeli kot zavezujoče 
cilje, cilji do leta 2050 pa so ravno tako po-
trjeni, in sicer, da se v energetiki z namenom 
omilitve podnebnih sprememb izpusti toplo-
grednih plinov zmanjšajo za 80 odstotkov 
glede na izhodiščno raven iz leta 1990. Drugi 
steber je zanesljivost oskrbe oz. energetska 
varnost – ko primerjamo vire in rabo, nam ta 
primerjava pove, da smo močno odvisni od 
uvoza, zato si moramo prizadevati za njeno 
zmanjšanje. Tretji steber pa je ekonomika 
oz. konkurenčnost energetike. Vsi skupaj 
predstavljajo trajnostni razvoj in verjamemo, 

Spreminjamo poslanstvo 
energetike
Pogovor z Danijelom Levičarjem, generalnim direktorjem  
Direktorata za energijo   

Pogovarjala sem se Doris Kukovičič

Trenutno najbolj »vroča žemljica« na področju energetike 
je izdelava Energetskega koncepta. Ta državni in kot 
tak predvsem politični dokument bo, ko bo sprejet, z 
obvezno participacijo k njegovemu izvajanju zavezal 
ne samo energetske družbe, temveč tudi druge 

gospodarske subjekte. V njem namreč ne gre za zgolj 
energetske cilje zaradi energetike same, temveč za cilje, 
ki bodo imeli multiplikativen učinek na druge resorje. S 
tem, kot pravi generalni direktor Direktorata za energijo 
Danijel Levičar, spreminja poslanstvo energetike.

Danijel Levičar,  
generalni direktor Direktorata za energijo



da bodo odločitve, ki jih bomo sprejema-
li skupaj, skladne z vsemi tremi stebri. Če 
povzamem - okoljski cilj, to je nizkoogljična 
družba, je tako samo eden izmed ciljev, ki ga 
želimo doseči, in hkrati izjemno pomemben.

Pa so uresničljivi?
Verjamemo, da so vsi trije cilji trajnostne-

ga razvoja uresničljivi. Ti cilji so na Direktora-
tu za energijo podprti tudi z izračuni, seveda 
pa bodo bolj natančni izračuni narejeni v 
sklopu dolgoročnih bilanc, te pa so trenutno 
že v procesu naročanja. Z njimi se bo izvedel 
t.i. »fine tuning« ciljev koncepta. Že danes 
pa verjamemo, da so uresničljivi – resda 
ambiciozni, a uresničljivi. Moram poudariti, 
da je večji del uresničljiv že s trenutno po-
litiko, še posebej pri učinkoviti rabi energije. 
Pomembno je izpostaviti tudi to, da ne gre 
za zgolj energetske cilje zaradi energetike 
same, temveč za cilje, ki bodo imeli učinek 
tudi v drugih resorjih …

Imeli bodo torej multiplikativni učinek …
Da, in na te učinke je treba računati. Spre-

minjamo torej poslanstvo: ne energetika za 
energetiko, temveč energetika v službi drža-
vljanov in gospodarstva.

Trenutno je v javni razpravi posvetovalni 
dokument. Nam lahko zaupate, kakšne 
pripombe ste doslej prejeli?

Nekaj smo jih že prejeli, a ker rok za 
oddajo še ni potekel, ne bi bilo prav, da jih 
komentiram. Zainteresirane stranke imajo 
čas do konca septembra, zatem bomo vse 
prejete pripombe, pobude in komentarje 
analizirali in jih tudi javno predstavili. 

Februarja letos ste za portal Energetika.
net napisali dober komentar o tem, da 
slovenska energetika potrebuje red in 
disciplino. Kako vam (nam) gre? 

To je moje spoznanje in bolečina, če lah-
ko tako rečem, že dlje časa. Že pri obstoje-
čem NEP-u iz leta 2004, kljub temu, da je bil 
sprejet v državnem zboru, se ga nismo dr-
žali. Mogoče je ta NEP zelo dober, ampak v 
slovenski energetiki ni bil ponotranjen. Imeli 
smo strategijo, nekdo se je potrudil in jo pri-
pravil, podprle so jo tudi inštitucije, a na kon-
cu je pristala (le) v predalu. Na primer projekt 
TEŠ 6 je prišel na »mizo dve leti kasneje, in 
presegal vse okvire, zapisane v NEP-u. Pa 
ni nihče reagiral. Naša želja je zato - in to 
v bistvu počnemo že več kot eno leto -, da 
z zainteresiranimi javnostmi komuniciramo 
predlagane strateške usmeritve. Od junija 

smo izvedli že najmanj 20 predstavitev, vse 
s ciljem doseči kar se da veliko podporo. 
Zavedamo se tudi potrebe po energetskem 
opismenjevanju – da bo javnost razumela, 
kaj delamo, in tudi energetika sama mora 
vedeti, kaj je naloga koncepta, kje so polja 
odločanja ... Energetski koncept je politični 
dokument, ki govori o viziji, poslanstvu, ci-
ljih, aktivni politiki v obliki ukrepov, pod nji-
mi pa je črta in tam stojijo poslovni subjekti. 
Želim povedati, da je naloga koncepta, da 

odpre vrata na virih, to je novim tehnologi-
jam ipd., naloga poslovnih subjektov pa je, 
da poiščejo priložnosti v okviru teh omejitev.

Aktivno participirati torej …
Da, in zdaj imajo priložnost aktivno parti-

cipirati pri snovanju dokumenta, zatem pa da 
ga ponotranjijo. Da se po njem ravnajo kot 
po zemljevidu, ko načrtujejo svoje priložno-
sti. In če nam to uspe, potem verjamem, da 
se bodo tega tudi držali in bomo tako lahko 
šli v tisto smer, za katero smo prepričani, da 
je prava smer razvoja energetike. Zato go-
vorim o redu in disciplini. Vsak mora vedeti, 
kaj je njegova naloga. Direktorat je odgovo-
ren, da pripravi ta dokument in ga spravi v 
življenje. Prepričan pa sem, da je način, na 

katerega smo se lotili njegove priprave, edi-
ni pravilen - to je, da že od samega začetka 
vključujemo deležnike in jih seznanjamo z 
usmeritvami, ne pa da ga v temni kamri na-
redimo ali naročimo in potem prinesemo tisti 
»špeh« na mizo in rečemo: tole je energetski 
koncept, preberite ga, naslednji teden gre v 
državni zbor.

Kako zgraditi vse tri stebre hkrati? Na 
primer upravičeno razmerje med eko-
nomsko in okoljsko sprejemljivostjo. Saj 
veste – varstvo okolja stane ... 

Ta zadeva absolutno leži na samih pro-
jektih. Treba jih je tako koncipirati, da bodo 
pili vodo, če povem poenostavljeno. V za-
vezah, ki nam sledijo iz želje prehoda v niz-
koogljično družbo moramo poiskati tudi prej 
omenjene priložnosti. Ni dovolj, da govorimo 

samo o brezogljičnosti, temveč moramo po-
iskati širše zgodbe razvoja. Velja izpostaviti 
tudi t.i. eksterne stroške - to so tisti stroški, 
ki nastajajo s tem, ko bremeniš okolje zaradi 
uporabe fosilnih goriv ipd. Nevladne organi-
zacije upravičeno zahtevajo, da se ti stroški 
prikažejo. Organizacije, kot so OECD in Med-
narodna agencija za energijo, bodo začele 
v svoje redne dokumente, kot je na primer 
»Projected cost of energy production«, vklju-
čevati tudi te stroške. Pomembno pa je, da 

ko energetska družba vloži v nove, okolju 
prijazne tehnologije, ti eksterni stroški pa-
dejo, kar pomeni, da si energetska družba 
z vlaganjem v okolje dejansko zmanjšuje 
stroške.

Ko sva že ravno pri stroških … Zago-
vorniki OVE poudarjajo, da je uvedba 
obnovljivih virov vplivala na padec cene 
elektrike, medtem ko imamo uporabniki 
občutek, da se ta za nas (tudi) zaradi tega 
samo draži … Kje je resnica?

V javnosti in v energetskih krogih prevla-
duje prepričanje, da so namenska sredstva 
(eden od največjih prispevkov, ki jih tudi da-
nes vidimo na svojih položnicah so prav pri-
spevki za OVE), krivci za izkrivljanje trga. Kje 
je tista končna resnica, nihče ne ve, ampak 
dejstvo je, da danes tržna cena električne 
energije ne odraža več proizvodnih stroškov 
in v tem je ključna težava. Velika verjetnost 
obstaja, da so ti namenski prispevki povzro-
čili izkrivljanje trga, zaradi česar se dejansko 
nobena investicija na elektro področju ne 
kaže več kot rentabilna. Tudi na nivoju EU 
je zato legitimno vprašanje, kako koncipirat 
oz. urediti trg energentov. Evropska komisija 
ima namen reorganizirati trg, ker je jasno, da 
se kažejo slabosti. Nekatere države to rešu-
jejo z uvajanjem novih mehanizmov (CRM, 
nove subvencije proizvajalcem,…), ampak 
tudi to pomeni, da ta tržni del energije po-
staja čedalje manjši, ker ga dopolnjuješ z 
reguliranimi mehanizmi in na koncu na ta 
način ostaneš brez trga. Trg s tem dejansko 
uničiš in ostanejo ti le še prispevki. To seve-
da ni cilj trga. Mi smo se zavestno odločili, 
da želimo razvijati tržni del in ta bi seveda 
moral rasti. V Sloveniji sicer še ni tako kri-
tično kot je na primer kritično v Nemčiji, kjer 
se cena megavatne ure električne energije 
za gospodinjstva približuje 300 evrom. Cena 
električne energije na trgu na debelo pa je 
samo 30 evrov, kar pomeni, da je v ceni, ki 
jo plačujejo nemška gospodinjstva samo še 
10 odstotkov trga oz. tržne cene. V Sloveniji 

5
intervju

” Naloga koncepta je, da odpre vrata na 
virih, to je novim tehnologijam ipd., naloga 
poslovnih subjektov pa je, da poiščejo 
priložnosti v okviru teh omejitev. ”

” Velika verjetnost obstaja, da so ti namenski 
prispevki povzročili izkrivljanje trga, zaradi 
česar se dejansko nobena investicija na elektro 
področju ne kaže več kot rentabilna. ”
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zanjo plačujemo dvakrat manj kot Nemci ali 
Danci na primer. Pri nas je delež trga ena tre-
tjina, druga tretjina je vezana na omrežnino, 
tretja pa na davke, dajatve …

Če se vrneva na cilje koncepta - kakšno 
mesto imajo v njem sistemi daljinske 
oskrbe s toploto in plinom?

Imamo tri večje infrastrukturne energet-
ske sisteme: elektro sistem, toplotni sistem 
in plinski sistem in vse tri želimo ohraniti, 
ker verjamemo, da je racionalno graditi na 

trenutnih sistemih, ki zagotavljajo konku-
renčnost na podlagi ekonomije obsega in 
participaciji. Če smo dolga leta gradili in vla-
gali v toplovod, plinovod, prenosne ali distri-
bucijske sisteme na elektriki, je to naša sku-
pna konkurenčna prednost. V elektriki in pri 
plinu je ta ekonomija obsega in participacija 
dejansko cenejša za končnega uporabnika, 
kot pa da se porabnik odklopi od sistema 
in si želi proizvajati energijo sam. Pri toploti 
pa verjamem, da mora biti isto. Ampak ve-
dno se moramo postaviti v kožo končnega 
porabnika, ki gradi na primer novo hišo itd. 
-  če si ta izračuna, da je zanj individualna re-
šitev cenejša - brez subvencije seveda - kot 
pa priklop na infrastrukturni sistem, potem 
imamo v sistemu težavo. In s takšnimi teža-
vami se morajo v teh primerih družbe spopri-
jeti. Menim pa, da družbe kot so Energetika 
Ljubljana ali Energetika Maribor, ki upravljajo 
velika in zelo razvejana omrežja, ne bi smele 
imeti težav s tem, da prepričajo potencialne 
nove porabnike, da se priklopijo na njihove 
sisteme, ker verjamem, da bodo s svojimi 
storitvami konkurenčnejše od individualnih 
virov.

Ste tudi zagovornik jedrske energije, ki 
danes velja za najčistejšo energijo in 
čedalje več prostora je namenjenega raz-
pravi o gradnji drugega bloka. Pred leti je 
bilo povsem drugače. Kaj se je spremeni-
lo? Naše videnje, razumevanje?

V bistvu se ni veliko spremenilo. Moje 
mnenje je, da mora enkrat prevladati razum 
in ko se soočimo s številkami, koliko energije 
potrebujemo, od kod jo lahko pripeljemo …, 
šele potem lahko govorimo o tem, kaj je spre-
jemljivo in kaj ni. Verjamem, da so določene 
rešitve manj sprejemljive za javnost, a iz na-
slova številk je včasih treba razmišljati širše 
in preučiti vse možnosti. Če sem konkreten: 
danes imamo v portfelju lastne proizvodnje 
električne energije približno tretjinske dele-
že energije, to je 1/3 hidro, 1/3 termo in 1/3 
jedrske, s katerimi proizvedemo 11-13 terava-

tnih ur letno in ravno toliko jih tudi porabimo. 
V smislu prehoda v nizkoogljično družbo že-
limo iz tretjinskega deleža, ki ga zajema pre-
mogovna tehnologija dobiti jedrsko in OVE 
energijo. Lahko se sicer odločimo, da bomo 
ta celotni fosilni delež nadomestili z OVE … 
S prej omenjenimi dolgoročnimi bilancami 
bomo ovrednotili vse scenarije in o njih se 
bomo morali najprej pogovarjati, zatem pa 
se odločiti. Naše mnenje je, da je za stabil-
nost pomembno imeti diverzifikacijo virov. 
Hkrati pa seveda sprejeti vse konsekvence, 

ki s tem pridejo. In to našo odločitev bodo 
nato morale spoštovati tudi ostale države.

In ta odločitev bo potem ta naša »lastna 
pot«, ki jo sami večkrat omenjate …

Mi moramo imeti jasno zastavljeno pot, 
torej tisto, ki ustreza nam in našim potrebam, 
seveda ob in z namenom doseganja ciljev, 
sprejetih na ravni EU. Ni prav, da slepo sledi-
mo drugim državam in njihovim odločitvam.

Vem, da nimate čarobne paličice, a če bi 
jo imeli: kako bi bila urejena energetska 
preskrba, če bi o njej odločali samo vi, 
brez kakršnihkoli omejitev? 

Težko je razmišljati o čarobnih paličicah, 
ker sem dejansko poklicno deformiran, če 
lahko tako rečem – zavedam se namreč 
vseh ovir in si zato težko predstavljam svet 
brez njih. Vsak ima svojo idejo, ki jo vidi kot 
najboljšo pot. Na Direktoratu smo delali več 
mesecev na usmeritvah koncepta in tudi 
sam sem marsikatero preteklo idejo ravno 
zaradi teh strateških razgovorov spremenil. 
Saj drugače ne moreš rasti, kot da se po-
govarjaš, razmišljaš in konkretno delaš na 
takih dokumentih. Vizija tako nastaja sproti. 
Mislim, da je ta posvetovalni dokument, ki je 
sedaj v javni razpravi, to, kar bi tudi sam res 
želel. Je pa to hkrati tudi drugačna vizija kot 
na primer pred enim letom, saj je zrasla na 
pretehtanih in dobro preučenih usmeritvah. 
Verjamemo, da je to za Slovenijo v trenutnih 
okoliščinah najbolje. 

Če zaključiva z bolj osebnim vprašanjem 
– je vodenje Direktorata za energijo to, 
kar ste imeli v viziji sami zase?

Naj dogovorim takole: delo, ki ga opra-
vljam sedaj, nisem iskal, ampak me je našlo 
samo. Verjamem pa, da iz določenega razlo-
ga. Eden je zagotovo ta, o katerem sva se 
danes pogovarjala. (smeh)   

” Če smo dolga leta gradili in vlagali v 
toplovod, plinovod, prenosne ali distribucijske 
sisteme na elektriki, je to naša skupna 
konkurenčna prednost. ”

Od 7. do 9. oktobra se bo v Cankarjevem 
domu v Ljubljani odvijalo najpomembnejše 
letno srečanje na temo trajnostne mobilno-
sti v evropskih mestih, in sicer 13. Civitas Fo-
rum 2015. Energetika Ljubljana bo v okviru 
dogodka z osrednjo temo »Mesto si delimo« 
sodelovala na razstavi, in sicer s predstavi-
tvijo vozil na stisnjen zemeljski plin, ki jih v 

naši družbi že zelo dobro poznamo, saj ima-
mo v voznem parku že 22 »metančkov«. Ta, 
okolju in ljudem prijazna vozila, proizvedejo 
manj škodljivih izpustov, ne tvorijo trdih del-
cev, povzročajo manj hrupa ter omogočajo 
prihranek pri gorivu. Z njihovo uporabo tako 
tudi Energetika Ljubljana povečuje kakovost 
zraka in našega bivanja.   

13. Civitas Forum 2015: Mesto si delimo

Uporaba ljubljanske polnilnice v Šiški narašča in Energetika Ljubljana že načrtuje postavitev novih. Že 
predvidoma konec tega leta bo začela delovati polnilnica na Viču (P+R Dolgi most).
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Nov parovod TE-TOL - Julon
Vojko Pucihar

Območje ob Letališki cesti se oskrbuje s 
tehnološko paro preko glavnega parovoda. 
Parovod poteka od vira TE-TOL do Julona 
v dimenziji DN 200 in naprej do Ministrstva 
za obrambo RS. Vzporedno z glavnim 
parovodom je bil v preteklosti izveden 
tudi parovod dimenzije DN 300, ki pa je 
neprimeren za obratovanje.

Potreba po večjem odjemu 
tehnološke pare

V letu 2009 je Julon podal zahtevo za 
povečanje konice porabe pare, zato so se 
zahtevani parametri pare pri odjemalcu za-
gotovili s predelavo v viru na odjemih parnih 
turbin. V letu 2012 pa je Julon napovedal 
dodatne investicije v proizvodnjo, kar je 
avtomatično pomenilo tudi večjo potrebo 
po dobavi pare po zaključku investicije, 
poleg tega je tudi dolgoročno napovedoval 
povečanje odjema pare. Iz tega razloga je 
Energetika Ljubljana preverila možnosti za-
gotavljanja pogodbenih vrednosti parame-
trov pare pri predvidenih koničnih odjemih. 
Izkazalo se je, da z obstoječim parovodom 
DN 200 ne bo možno zagotoviti zahtevanih 
količin in parametrov pare pri odjemalcu. S 
povečevanjem tlaka na viru namreč postane 
proizvodnja neekonomična, nezanesljiva, 
vprašljivo pa bi bilo tudi doseganje zahte-
vanih parametrov. Zmanjševanje tlaka pare 
pri odjemalcu bi bilo nesprejemljivo, saj mu 
novo vgrajena tehnologija tega ne dovoljuje. 

Rešitev – nov parovod
Izkazalo se je, da je najboljša dolgoroč-

na rešitev za zagotovitev povečane oskrbe 
Julona s  paro, obnova oziroma izvedba 
novega parovoda dimenzije DN 300. Nov 
parovod, ki je bil izgrajen v letu 2015, tako 
omogoča možnost dobave želenih oziroma 

predvidenih količin pare in istočasno zago-
tavlja ustrezno zanesljivost oskrbe, z ener-
getskega vidika pa predstavlja tudi optimal-
no rešitev v proizvodnji z odjemom pare pri 
nižjih turbinskih odjemih.

Gradnja parovoda je potekala ob nepre-
stani oskrbi odjemalca po obstoječem paro-
vodu, poleg tega je moralo biti omogočeno 
tudi izvajanje vseh transportnih in proizvo-
dnih procesov, zato je bilo potrebno z odje-
malcem stalno usklajevanje del.

Izziv gradnje - 
mikrotuneliranje

Vsekakor je najzahtevnejši odsek pri 
gradnji novega parovoda TE-TOL – Julon 
predstavljalo prečenje pod skupno osmimi 
železniškimi tiri. Ta odsek parovoda se je 
gradil po sistemu mikrotuneliranja oziroma 
podrivanja mikropredora. Le na ta način se 
je lahko železniški promet neovirano odvijal 
tudi v času del. 

Mikrotuneliranje je bilo izvedeno po sis-
temu »open shield – odprto čelo«. Pri tem 
načinu ima operater vrtalne garniture nene-
hen pregled nad zemljino, v kateri se izvaja 
vrtanje, ker je njegovo delovno mesto na 
čelu vrtalne glave. V primeru, da prihaja do 
prevelikega odjema materiala zaradi sipko-
sti, se ga lahko po potrebi takoj stabilizira 
z injektiranjem. Na čelu vrtalne garniture je 
roka opremljena z glavo, ki ima vrtalne zobe. 
Skopani material se nato preko transportne-
ga traku transportira do izvoznega vozička. 
Ta s pomočjo vitla potuje po tirnicah, ki so 
postavljene v ceveh. Ko je voziček poln ma-

teriala se ga s pomočjo avto dvigala dvigne 
iz gradbene jame in material strese na za to 
predvideno mesto. Nato se material tran-
sportira na deponijo. 

Stroj za mikrotuneliranje je dolg okoli 7 m 
in se v pripravljeno gradbeno jamo vstavi z 
avtodvigalom. Prav tako se z avtodvigalom 
vstavljajo v gradbeno jamo betonske potisne 
cevi, ki imajo že vgrajene posebne nastavke 
za pritrditev verig za dvig in njihovo mani-
pulacijo. Vrtalna garnitura betonske potisne 
cevi s pomočjo potisnih cilindrov potiska na-
prej. Ko je vrtina izvrtana, se iz predhodno 
pripravljenega izstopnega jaška s pomočjo 

avtodvigala dvigne vrtalno garnituro. Cevi so 
se na gradbišče vozile po potrebi in se skla-
diščile na platoju nasproti gradbene jame. 
Vrtalna garnitura za svoje delovanje upora-
blja električni agregat, ki deluje na kurilno 
olje. Pri procesu mikrotuneliranja ne nastaja-
jo nikakršni odpadki.

Zaradi zahtevnosti izvedbe vezane na ne-
stabilnost zemljine in zahteve po nepresta-
nem odvijanju železniškega prometa med 
samo gradnjo, se je tudi sama gradnja tune-
liranja nekoliko zavlekla.

Pred zagonom novega parovoda so bile 
potrebne tudi podrobne koordinacije, tako 
med odjemalcem, proizvodnjo, distribucijo, 
kot izvajalci za izvedbo finalnih del in pre-
vezav. Z usklajeno akcijo med zaustavitvijo 
dobave pare od 4. do 6. avgusta 2015 so se 
izvedla finalna dela v proizvodnem viru in 
na območju Julona. Tako je bil novi parovod 
uspešno spuščen v obratovanje 6. avgusta 
2015 v poznih popoldanskih urah.   

Zamenjava parovoda: vir TE-TOL – Industrijska 
cona Moste

Prevezava na trasi parovoda TE-TOL – Julon

Shematski prikaz opreme
1. Dvigalo za transport
2. Energetsko 

postrojenje

3. Generator
4. Črpalka
5. Separator

6. Laser
7. Črpalka za prebijanje
8. Startno okno

9. Vodni curek
10. Vrtalna glava
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Nov sistem vodenja za zanesljivo 
delovanje kotla 2
Marjan Hočevar

Od priprav do tovarniškega 
preizkusa

Med letošnjim remontom smo zamenjali 
sistem vodenja na premogovem kotlu 2 na 
lokaciji enote TE-TOL. Prejšnji, ki nam je do-

bro služil 19 let, je bil namreč dotrajan. Zanj 
ni bilo več mogoče kupiti rezervnih delov 
in podpora proizvajalca je bila že pred leti 
ukinjena. Tehnologija je bila starosti pri-
merno zastarela in čas je bil za zamenjavo 
v celoti. Za nov sistem vodenja smo izbrali 
enak sistem, kot ga imamo na kotlu 1 in je 

prvenstveno namenjen premogovim kotlom 
v termoelektrarnah. 

S pripravami na projekt zamenjave smo 
začeli že pred letom in pol. Obsegale so 
natančno preverjanje vseh obstoječih elek-

tričnih povezav, preverjanje zadnjega stanja 
obstoječe dokumentacije, popis vse opre-
me, ki jo je potrebno zamenjati, z vsemi teh-
ničnimi podrobnostmi, ažuriranje obstoječe 
projektne in programske dokumentacije, do-
ločanje dodatnih zahtev za delovanje, ki jih s 
starejšim sistemom ni bilo mogoče izpolniti. 
Glavni del zamenjave je obsegal zamenjavo 
vseh krmilnikov, procesorjev, vhodno izho-
dnih kartic, obnovo pulta za upravljanjein 
zamenjavo pnevmatskih servomotorjev z 
električnimi. 

Nadaljevali smo s projektiranjem elek-
tričnih inštalacij in natančnim izborom posa-
meznih elementov novega sistema vodenja. 
To je poleg funkcionalnega opisa delovanja 
kotla podlaga za izdelavo programa za upra-
vljanje in regulacije kotla. Sledilo je naročilo 
opreme in izdelava električnih omar pri pro-

izvajalcu, temu pa tovarniški preizkus siste-
ma vodenja, v sklopu katerega se preizkusi 
vse električne povezave v posameznih ele-
ktričnih omarah.

Od prevezav žic do umerjanja 
in hladnega preizkušanja

Po uspešnem tovarniškem preizkusu in 
dobavi opreme smo najprej opravili demon-
tažo starega sistema vodenja in zahtevno 
montažo ter prevezavo vseh žic na novega. 
To je bilo zahtevno in natančno delo, za ka-

Sistem vodenja kotla je skupek elektronskih naprav, ki upravljavcu kotla, to je 
kotlovskemu strojniku, omogočajo varno, zanesljivo, avtomatsko in stabilno 
delovanje kotla. Za primerjavo: ena oseba preko tega sistema upravlja kotel, 
ki je po moči enak petdesetim lokomotivam.

Delovno mesto pred zamenjavo Delovno mesto po zamenjavi

Dimni plini

Kotel 2
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terega je potrebno veliko zbranosti in časa. 
Po končani montaži je sledilo preizkuša-

nje prav vsake povezave posebej. Ob tem 
smo preverili tudi delovanje posameznih 
sklopov in opravili umerjanje posameznih 
merilnih pretvornikov. To delo je opravljalo 
več ekip hkrati. Po tem smo izvedli hladno 
preizkušanje programa sistema vodenja. Gre 
za zahteven algoritem, v katerem se medse-
bojno odvisno prepleta petdeset regulacij-
skih krogov in vsak vpliva na vse druge.

Končni preizkusi kotlovskih 
naprav in zakuritev kotla

Ob koncu remontnih del, ko so delo za-
ključile tudi druge službe vzdrževanja,  smo 
opravili še posamične preizkuse vseh ko-
tlovskih naprav. Ob tem smo preizkusili tudi 
posamezne sekvence zagonov nekaterih 
naprav (na primer mlinov). Po končanih po-
samičnih preizkusih smo preizkusili še avto-
matsko sekvenco prezračevanja kotla, ki jo 
je treba pravilno in uspešno opraviti pred 
vsako zakuritvijo kotla.

Naslednji dan smo kotel uspešno podku-
rili. Od takrat obratuje neprekinjeno. Čakalo 
nas je še nastavljanje regulacijskih krogov 
pri minimalni obtežbi in nastavitve tempera-
tur pregrevalnikov, čez nekaj dni pa še opti-
mizacija pri srednji in maksimalni obtežbi. V 
živo, med obratovanjem, smo preizkusili tudi 
delovanje sekvenc ob menjavah mlinov in 
podobne operacije.

Rezultat vestnega dela je 
nemoteno obratovanje

Zamenjava sistema vodenja je bil velik in 
zahteven projekt. Ker je bil v celoti opravljen 
zelo vestno in požrtvovalno – sodelavci so 
mu poleg strokovnega znanja namenili tudi 
veliko število nadur -, ni bilo napak v elek-
tričnih povezavah in v programu, in zato 
kotel že od prve zakuritve dalje nemoteno 
obratuje. 

Nov sistem vodenja omogoča zanesljivo 
delovanje kotla, lažje prilaganje delovanja 
novim zahtevam obratovanja (sekundarna 
in terciarna regulacija, optimizacija emisij, 
izboljševanje izkoristka, itd.), lažje odkriva-
nje napak, spremljanje trendov v grafični 
obliki in prenos podatkov o delovanju na 
tehnološki informacijski sistem TEIS. Z novim 
sistemom vodenja se je dokončno spremenil 
tudi izgled glavnega komandnega prostora 
enote TE-TOL, kjer so večino tipk in klasičnih 
merilnikov zamenjali monitorji.

Krmilniki Teleperm MI  pred zamenjavo Krmilniki po zamenjavi - srce sistema vodenja

Kurjava

Mlin 1

Svež zrak Voda - para

Zrak - dim
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Nova IPPC uredba prinaša dodatne 
finančne obremenitve
Mag. Anuška Bole 

Prekomerno onesnaževanje 
največjih onesnaževalcev, ki s 
svojim obratovanjem vplivajo na 
kakovost zraka, voda in tal, hkrati pa 
so tudi vir hrupa, odpadkov, vonjav 
in valovanj, je danes omejeno s 
učinkovito pravno ureditvijo. Varstvo 
okolja je eden izmed prioritetnih 
ciljev politike Evropske unije. Vsem 
okoljevarstvenim zahtevam EU je 
dolžna slediti tudi naša država. Zaradi 
mednarodnih sporazumov in drugih 
ureditev ima okoljevarstveno pravo 
tudi izrazito mednarodno naravo. 

Celovito preprečevanje in 
nadzorovanje onesnaževanja 
okolja - IPPC Direktiva

V 90. letih prejšnjega stoletja je EU začela 
uvajati celovito preprečevanje in nadzor nad 
industrijskim onesnaževanjem, kar pomeni, 
da se celostno obravnavajo vsi vplivi na oko-
lje. Leta 1996 je EU na področju okolja spre-
jela Direktivo Sveta 96/61/ES o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževa-
nja okolja oziroma t.i. IPPC direktivo. Slednja 
obravnava varstvo zraka, upravljanje in rabo 
voda, ravnanje z odpadki in nevarnimi snov-
mi, varstvo pred hrupom, varčno ravnanje s 
surovinami, učinkovito rabo energije … Na-
čelo, ki mu direktiva sledi, je previdnost in 
preventiva ter seveda zmanjševanje onesna-
ževanja že na samem viru. 

Prenos IPPC Direktive v 
slovenski pravni red - IPPC 
Uredba

Slovenija je IPPC direktivo prenesla v svoj 
pravni red leta 2004, in sicer z Zakonom o 
varstvu okolja (ZVO) in Uredbo o vrsti de-
javnosti in naprav, ki lahko povzročajo one-
snaževanje okolja večjega obsega, t.i. IPPC 
uredba. IPPC direktiva je uvedla okoljevar-
stveno dovoljenje (velikokrat imenovano 
tudi IPPC dovoljenje ali krajše OVD), ki ga 
morajo pridobiti upravljavci naprav, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega. 

Brez IPPC dovoljenja oziroma OVD, pod-
jetja oziroma naprave, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega, ne 
morejo opravljati svoje dejavnosti. Danes 
tako varovanje okolja ni več le predmet jav-
nega prava, temveč sega tudi na področje 
poslovanja in upravljanja gospodarskih su-
bjektov.

Industrijska emisijska 
direktiva (Direktiva IED)

Leta 2010 je EU sprejela industrijsko emi-
sijsko direktivo (Direktiva IED), ki je nado-
mestila IPPC direktivo. IED Direktiva prina-
ša nove zaveze za našo družbo, zato bomo 
morali obstoječi okoljevarstveni dovoljenji 
obnoviti in jih vsebinsko razširiti.

Direktiva IED v primerjavi z IPPC direkti-

vo daje večjo vlogo t.i. BAT emisijskim vre-
dnostim (vrednostim, ki jih lahko dosegajo 
najboljše razpoložljive tehnike), podanim v 
BREF dokumentu. Najkasneje v štirih letih po 
objavi zaključkov BAT bo treba obratovanje 
naprav uskladiti z novimi zahtevami, dovolje-
nja pa posodobiti. 

V primerjavi z IPPC Direktivo, Direktiva 
IED veliko več pozornosti namenja tudi var-
stvu tal in podzemne vode. Delovanje druž-
be ne sme povzročiti poslabšanja kakovosti 
tal ali podtalnice; če dejavnost vključuje 
uporabo, proizvodnjo ali izpust nevarnih 
snovi ob upoštevanju možnosti onesnaženja 

tal ali podtalnice na območju obrata, mora 
upravljavec pripraviti izhodiščno poročilo. 
Izhodiščno poročilo opredeljuje ničelno sta-
nje lokacije na dan izdaje oziroma obnovitve 
dovoljenja. 

Nova IPPC Uredba 
15. avgusta 2015 je začela veljati nova 

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega (Uradni list RS št. 57/2015). V naš 
pravni red je prenesena na osnovi Direk-
tive IED. Poleg varovanja voda in zraka, ta 
uredba vnaša kup novih zahtev na področju 
varovanja tal in podzemne vode. S ciljem va-
rovanja tal in podzemne vode uredba nalaga 
upravljavcem cel kup novih aktivnosti, ki so 
povezane tudi z velikimi stroški. Med zahtev-

 http://www.mirage.it/en/eco-philosophy/
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nejša dela, tako s stališča tehnične izvedbe 
kot tudi stroškov, zagotovo sodijo:

 – izhodiščno poročilo (informativne ocene 
stroškov za izvedbo se lahko gibljejo tudi 
do 100.000 EUR),

 – obratovalni monitoring stanja tal in pod-
zemne vode skladno z novima predpiso-
ma o monitoringu stanja tal in monitorin-
gu stanja podzemne vode,

 – ocena možnosti za onesnaženje tal in 
podzemne vode. 

Poleg zgoraj navedenih del bo moral upra-
vljavec izvesti še kup drugih aktivnosti, kot 
npr:

 – izvajati tehnične ukrepe za preprečeva-
nje onesnaževanja tal in podzemne vode,

 – voditi vzdrževalni dnevnik o izvajanju teh-
ničnih ukrepov,

 – zagotoviti izvedbo rednih pregledov teh-
ničnih ukrepov za preprečevanje onesna-
ževanja tal in podzemne vode … 
Upravljavci obstoječih naprav, za katere 

je bilo v obdobju med 7. januarjem 2013 in 
šest mesecev po uveljavitvi te uredbe oko-
ljevarstveno dovoljenje prvič pridobljeno ali 
spremenjeno zaradi večje spremembe ali 
zaradi uskladitve z zaključki o BA, morajo 
izdelati izhodiščno poročilo v 18-ih mesecih 
od uveljavitve te uredbe (torej pred 15. fe-
bruarjem 2017). V dovoljenju se bodo poleg 
obstoječih določb določili tudi ukrepi za pre-
prečevanje emisij v tla in podtalnico in redni 
nadzor nad njimi ter zahteve rednega spre-
mljanja stanja tal in podtalnice.

Prenos drugih določb 
Direktive IED v naš pravni red

Direktiva IED še ni v celoti prenesena v 
slovenski pravni red. Do konca leta 2015 ča-
kamo še spremembe Uredbe o velikih kuril-
nih napravah, na osnovi katerih bodo naše 
naprave kljub temu, da je njihova življenjska 
doba že zelo velika, njihovo število obrato-
valnih ur pa zanemarljivo (npr. vršna kotlov-
nica s skupno vhodno toplotno močjo164 
MW na Toplarniški 19 obratuje cca 100 ur/
leto), s 1. 1. 2016 omejene s strožjimi mejnimi 
emisijskimi BAT vrednostmi. Za doseganje 
BAT emisijskih vrednosti bomo morali napra-
ve rekonstruirati. Zaradi strožjih emisijskih 
zahtev Direktive IED so premogovne enote 
(glavni pogonski objekt na lokaciji Toplarni-
ška 19) na osnovi določb Direktive IED vklju-
čene v državni prehoden nacionalni načrt v 
okviru katerega bodo ob upoštevanju trenu-
tnih mejnih emisijskih vrednostih ter hkrati 
ob upoštevanju emisijskih kvot lahko obra-
tovale v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2020. 
Po tem datumu bodo morale premogovne 
enote dosegati BAT emisijske vrednosti, za 
kar bodo potrebni dodatni finančni vložki v 
posodobitev tehnologije.

Omejitve Direktive IED, vezane na zaostro-
vanje mejnih vrednosti emisij snovi v zrak, za 
našo družbo predstavljajo enormno visoke 
stroške, ki jih žal ne bomo mogli zaobiti.

Vsebina OVD

Energetika Ljubljana ima za svoje 
obratovanje pridobljeni dve okoljevar-
stveni dovoljenji (IPPC dovoljenji), in sicer 
za lokacijo Verovškova 62 in lokacijo To-
plarniška 19, ki sta zelo obsežni (okoli 60 
strani vsako). 
Obstoječa vsebina skladna z IPPC Di-
rektivo

Dovoljenji poleg opisa naprave, za ka-
tero je okoljevarstveno dovoljenje izda-
no, vključno z opisom dejavnosti ter zmo-
gljivosti naprave in značilnosti območja 
naprave, vsebujeta tudi čas veljavnosti, 
določitev mejnih vrednosti emisij v oko-
lje, določitev ukrepov za varstvo okolja in 
drugih pogojev obratovanja naprave, do-
ločitev ukrepov, ki se nanašajo na obra-
tovanje naprave v izrednih razmerah, in 
sicer pri njenem zagonu, puščanju, okvari 
ali trenutni zaustavitvi; obveznost upra-
vljavca, da nemudoma izvede ukrepe, 
s katerimi zagotovi skladnost delovanja 
naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, 
če je kršeno, in pristojno inšpekcijo ob-
vesti o tej kršitvi; obveznost upravljavca, 

da ustavi napravo ali njen del, če zaradi 
kršitve pogojev iz okoljevarstvenega 
dovoljenja grozi neposredna nevarnost 
za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega 
škodljivega vpliva na okolje; obveznosti 
upravljavca v zvezi z izvajanjem monito-
ringa, poročanjem ministrstvu o njem in 
o okoljskih nesrečah ter pogoje za oce-
njevanje skladnosti z mejnimi vrednostmi 
emisij; določitev ukrepov, ki se nanašajo 
na dokončno prenehanje delovanja na-
prave, in določitev drugih ukrepov za čim 
višjo stopnjo varstva okolja kot celote, 
vključno z zmanjševanjem onesnaže-
vanja na velike razdalje ali čezmejnega 
onesnaževanja okolja.
Razširitev vsebine skladno z IED Direk-
tivo 

V OVD se bodo poleg obstoječih do-
ločb določili tudi ukrepi za preprečevanje 
emisij v tla in podtalnico in redni nadzor 
nad njimi ter zahteve rednega spremlja-
nja stanja tal in podtalnice. Hkrati bosta 
dovoljenji predpisali tudi strožje mejne 
emisijske vrednosti.

BEST = NAJBOLJŠA
Najučinkovitejša pri doseganju visoke splošne ravni varstva okolja kot celote

AVAILABLE = RAZPOLOŽLJIVA
tehnologija na ravni, ki omogoča njeno uporabo v posamezni industrijski panogi pod ekonomsko in 
tehnično izvedljivimi pogoji, ob upoštevanju stroškov in prednosti

TECHNIQUES = TEHNOLOGIJA
vključuje tako uporabljen tehnološki postopek kot tudi način načrtovanja, gradnje, vzdrževanja, 
upravljanja in razgradnje naprave

BAT

OKOLJEVARSTVENA
UČINKOVITOST

TEHNIČNA
UPORABNOST

EKONOMSKA
RAZPOLOŽLJIVOST

Best Available Techniques (BAT)
Najboljša razpoložljiva tehnologija
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■sektorski intervju

Primož Matičič 
Skrbimo za nemoteno delovanje distribucijskega  
omrežja toplote, pare in hladu
Doris Kukovičič

Sektor za distribucijo toplote skrbi za več 
sto kilometrov podzemnih cevi, ki so pod 
središčem Ljubljane razvejane kot ožilje v 
našem telesu – koliko jih je ta trenutek?

Skrb za distribucijska omrežja toplote in 
hladu Energetike Ljubljana je ena od osnov-
nih nalog Sektorja za distribucijo toplote. 
Vročevodno omrežje, ki je zgrajeno na obmo-
čju mesta Ljubljane obsega v skupni dolžini 
preko 260 km. Zgrajeno je iz jeklenih cevi: 
od hišnih priključkov dimenzije DN 20 do 
največjih, t.i. napajalnih vročevodov dimen-
zije DN 1000. V vseh primerih izvedbe sta 
vzporedno vodena dovodni in povratni cevo-
vod, kar v praksi  pomeni, da moramo skrbeti 
za več kot 520 km cevovoda. Na omrežju je 
tudi okoli 1400 jaškov, kjer so vgrajene ar-
mature različnih dimenzij za izvedbo ločeva-
nja, odvodnjavanja in odzračevanja omrežja. 
Približno 45 odstotkov omrežja je izvedenih 
pod zemljo v betonskih kinetah, v katere so 
položene naknadno izolirane jeklene cevi, 
novejši deli omrežja, teh je 35 odstotkov, 
pa so izvedeni z neposrednim polaganjem 
predizoliranih cevovodov v zemljo. Okoli 15 
odstotkov omrežja je vodenega po kleteh 
objektov, manjši del omrežja je izveden tudi 
v pohodnih podzemnih komunalnih kolektor-
jih ter nadzemno. Torej sorazmerno razvejan 

sistem z različnimi tehnologijami izvedbe in 
vgradnje, ki ga je treba obvladovati tako v 
obratovalnem kot vzdrževalnem smislu. 

Skrbite tudi za delovanje parovodnega 
omrežja…

Drži. V Ljubljani sta zgrajena tudi dva 
medsebojno ločena sistema za distribucijo 
pare, namenjena predvsem za pokrivanje 
tehnoloških potreb industrijskih odjemalcev. 
Parovodno omrežje na območju Most se na-
paja iz proizvodnega vira TE-TOL, parovodno 
omrežje na območju Šiške pa iz proizvodne-
ga vira TOŠ. Skupna dolžina tega omrežja 
znaša okoli 10 km. Hladovodno omrežje 
je zgrajeno le na območju Stožic, in sicer v 
dolžini 450 m. Sestavni del omrežja so tudi 
toplotne, parne in hladilne postaje, kjer na-
šim odjemalcem oziroma njihovim internim 
instalacijam predamo toploto ali hlad. Tako 
je skrb sektorja tudi kontrola in vzdrževanje 
toplotnih, parnih in hladilnih postaj ter zago-
tavljanje obračunskih meritev.

Posamezne naloge sektorja so skozi leto 
v neposredni odvisnosti od vremena oz. 
od letnih časov. Kako ga porazdelite?

Dela v sektorju preko leta nikoli ne 
zmanjka. Sistemska kontrola, menjava meril-
ne opreme, intervencijski posegi in manjša 
vzdrževalna dela na omrežju se opravljajo 
skozi vse leto, večji vzdrževalni posegi pa 
v času poletja, saj je takrat zaradi potrebne 
zaustavitve obratovanja prizadet najmanjši 
krog naših odjemalcev. Res pa je, da je po-
zimi delo intenzivirano v smislu odpravljanja 
okvar v toplotnih postajah in intervencijskih 
posegih na omrežju, v prehodnih obdobjih v 
smislu pregleda jaškov in funkcionalnih pre-
izkusov toplotnih postaj, v poletnem času 
in do začetka ogrevalne sezone pa z izva-
janjem večjih vzdrževalnih del na omrežju 
in remontov toplotnih postaj. Prav tako je v 
poletnem času delo intenzivirano v Labora-
toriju za toplotne števce, saj se povečajo na-
ročila zunanjih naročnikov, ki morajo urediti 
svoje merilne naprave do prihajajoče ogre-
valne sezone. 

Prepleta se torej več različnih strokovnih 
področij in s tem nalog…

Z organizacijo dela in usposabljanjem 
sodelavcev v sektorju težimo k temu, da so 
sodelavci usposobljeni za opravljanje več 
nalog ter tako polno zasedeni skozi vse leto. 
Vsekakor pa so najkritičnejši poletni meseci, 
saj je zaradi izvajanja večjih vzdrževalnih del 
in sistemskih obnov omrežja ter težnje po 

čim krajših prekinitvah dobave toplote od-
jemalcem, velikokrat potrebna celodnevna 
prisotnost sodelavcev oziroma izvajanje del 
do poznih večernih ur, nemalokrat tudi med 
vikendi ali prazniki.   

Pretekla zima je bila izjemno topla, kar se 
je neposredno odrazilo predvsem v proi-
zvodnji toplote. Ali temperature vplivajo 
tudi na vaše delo?

Toplejša zima sicer navadno bistveno ne 
zmanjša obsega dela, saj se zaradi velikosti 
omrežja in števila odjemalcev vedno doga-
jajo tudi neplanirani dogodki in dela, ki jih 
je treba sproti reševati. Smo pa opazili, da 
je bilo v pretekli zimi potrebnih nekaj manj 
intervencijskih posegov na omrežju kot v za-
dnjem obdobju. Verjamem, da je to tudi za-
radi našega večletnega trdega dela na tem 
segmentu in ne samo zaradi mile zime. Res 
pa je, da se, kadar »močno zahladi«, intenzi-
virajo prijave okvar toplotnih postaj in je tudi 
odkritih nekaj več prepuščanj na omrežju, 
saj se zaradi višjih parametrov temperature 
in tlaka pokažejo do tedaj neodkrite anoma-
lije oziroma poškodbe.  

Kaj je sicer pri vašem delu najtežje, kaj 
vam predstavlja največji izziv? 

Distribucijska omrežja obratujejo nepre-
trgoma 24 ur na dan vse dni v letu, seveda 
s krajšimi prekinitvami oskrbe na posame-
znih delih omrežja za izvedbo intervencijskih 
posegov ali vzdrževalnih del. Čas prekinitve 
dobave je odvisen od velikosti zapiralnega 
področja in zahtevnosti vzdrževalnih pose-
gov. Z dobrim načrtovanjem in organizacijo 
dela skušamo prekinitve dobave zmanjšati 
na najmanjšo možno mero. V preteklosti 
se je za izvedbo vzdrževalnih del izvedla 
14-dnevna popolna zaustavitev vročevodne-
ga sistema, sedaj pa se večja vzdrževalna 
dela izvajajo parcialno na manjših območjih 
največkrat z od 12 do 36-urno zaustavitvijo 
dobave in v primeru večjih sistemskih ob-
nov omrežja z večkratnimi nekajdnevnimi 
prekinitvami, seveda izven ogrevalne se-
zone. Najtežje nam je, ko je treba izvesti 
intervencijske posege v ogrevalni sezoni. 
Problem je tudi v tem, da dejanskega stanja 
in obsega poškodbe pred izvedbo navadno 
ne poznamo. Šele z gradbenim odpiranjem, 
ko pridemo do mesta poškodbe, se navadno 
pokaže vsa problematika. Tako nemalokrat 
pridemo v zelo stresne situacije, saj je treba 
hitro sprejemati pravilne odločitve, ki bodo 
vodile v dobro in varno izvedbo s čim krajšo 
prekinitvijo oskrbe. Zaenkrat nam to kar do-

Primož Matičič,  
direktor Sektorja za distribucijo toplote
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bro uspeva, saj so prekinitve oskrbe zaradi 
intervencijskih posegov navadno končane v 
enem dnevu. 

Kakšni so vaši načrti za prihajajočo ogre-
valno sezono?

Preko poletja se je na omrežju, toplotnih 
ter parnih postajah že opravilo veliko dela, 
na nekaterih lokacijah vzdrževalna dela še 
potekajo in bodo končana do pričetka ogre-
valne sezone, tako da bomo nanjo dobro pri-
pravljeni. Kot vedno, bo pomembna naloga 
sektorja sistemska kontrola vročevodnega 
in parnega omrežja ter sprotno odkrivanje 
in sanacija poškodb omrežja ob čim manjših 
motnjah oskrbe odjemalcev. Glede na izre-
dno pozitivne izkušnje, je tudi v prihajajoči 
ogrevalni sezoni predvideno termografsko 
aerosnemanje vročevodnega omrežja. Po-
membna naloga v ogrevalni sezoni je tudi 
sprotno odpravljanje okvar in 24-urna pod-
pora našim odjemalcem, ki imajo z nami 
sklenjene pogodbe o vzdrževanju toplotnih 
oziroma parnih postaj, poleg naštetega pa 
tudi redna kontrola, menjava in servis meril-
ne opreme, ki omogoča redno odčitavanje in 
obračun porabljene toplote.     

V tej družbi ste že preko 10 let – kaj se je 
v tem času spremenilo in kako?

Tako kot se na splošno spreminja druž-
bena klima, se tudi v naši družbi spreminjajo 
odnosi in dojemanje odgovornosti na delov-
nem mestu. Opažam, da so sodelavci z leti 
postali sicer manj sproščeni, se pa vsekakor 
povečuje odgovornost do dela in opravljenih 
nalog. Prav tako se je tudi povečal obseg na-
log in tempo za njihovo rešitev, zahtevnejše 
pa postajajo tudi naše stranke. Poleg obvla-
dovanja starejših sistemov, ki marsikje še 
ostajajo vgrajeni, je potrebno obvladovanje 
tudi novih tehnologij, ki stalno prihajajo in 
se implementirajo ter zahtevajo čedalje več 
znanja. Skratka, tempo in dinamika stalno 
naraščata in pri tem tudi mi nismo nobena 
izjema.

Kaj je vam osebno pri vašem delu najbolj 
všeč? Kaj najmanj in zakaj?

Delo, ki ga opravljam, me veseli, saj je 
odgovorno, dinamično in raznoliko. Poleg 
dela v pisarni je treba velikokrat tudi na teren 
in sprejemati konkretne odločitve. Pri tem je 
potrebno imeti dovolj inženirskega znanja in 
izkušenj, pri vodenju sektorja pa tudi obču-
tek za delo z ljudmi. Ne vem pa, kaj mi ne bi 
bilo všeč, saj so vse naloge, ki se jih lotimo, 
po svoje vedno nov izziv. Morda le to, da 
ko odhajaš domov, se zavedaš, da delo na 
distribuciji ni nikoli končano in premišljuješ 
ali je vse opravljeno tako, da bodo sistemi 
nemoteno obratovali, saj je od njihovega de-
lovanja odvisno veliko prebivalcev Ljubljane.  

Z MPAO do boljših delovnih rezultatov
Aleksander Klopčič

Skrb za zdravje pri delu v današnjem 
času postaja vse bolj pomembno, 
saj se krepi zavedanje, da je lahko 
le zdrav delavec produktiven in da 
ima vlaganje sredstev v promocijo 
zdravja pozitivne učinke na kazalce, 
kot so zmanjšanje izostajanja z 
dela, zmanjšanje števila poškodb, 
invalidnosti in poklicnih bolezni. 
Raziskave so celo pokazale, da vsak 
evro, namenjen promociji zdravja 
na delovnem mestu, prinaša donos 
med 2,5 in 4,8 evra zaradi manjših 
stroškov izostajanja z dela. 

Promocijo zdravja na 
delovnem mestu zapoveduje 
tudi zakonodaja 

V okviru skrbi za zdravje na delovnem 
mestu ima pomembno mesto obvezna pro-
mocija zdravja na delovnem mestu, ki bi jo 
lahko na kratko opredelili kot skupna pri-
zadevanja delodajalcev, delavcev in družbe 
za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na 
delovnem mestu. Na nivoju EU je obvezna 
promocija zdravja urejena s 176. členom Di-
rektive Sveta 2006/112/ES, v naši zakonodaji 
pa 6. člen  Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD-1) predpisuje pripravo in izdelavo 
Programa promocije zdravja na delovnem 
mestu. Služba varstva pri delu ga pripravi 
na podlagi ocene tveganja – slednja je za 
Energetiko Ljubljana po pripojitvi TE TOL že 
v pripravi.  

MPAO je spodbuden ukrep
Eden izmed ukrepov promocije zdravja je 

tudi medicinsko programirani aktivni oddih 
(MPAO), ki predstavlja tudi del Programa pro-

mocije zdravja. Na kratko bi ga lahko opre-
delili kot možnost delavca, da v določenem 
časovnem razdobju koristi preventivne zdra-
vstvene ukrepe pri izbranem ponudniku. Na 
enoti TE-TOL se MPAO izvaja že skoraj 20 let. 
Udeležba je zadnja leta sicer nekoliko nižja, 
saj se je udeleži približno 10 - 15 odstotkov 
upravičenih po Pravilniku o preventivnem 
oddihu za utrjevanje zdravja in sposobnosti 
za delo.

Nedvomno gre upad pripisati spreme-
njeni davčni zakonodaji, ki zahteva obračun 
bonitete po 39. členu ZDoh-2,  in delovni 
zakonodaji, po kateri morajo delavci za čas 
koriščenja MPAO koristiti svoj letni dopust. 

V letu 2016 se predvideva priprava nove-
ga skupnega akta, ki bo pravice koriščenja 
MPAO uredil za vse zaposlene na Energetiki 
Ljubljana. Služba za varstvo pri delu se za 
njegovo pripravo že dogovarja skupaj s pred-
stavniki sveta delavcev in vodstvom družbe.  

Služba za varstvo pri delu upa, da bodo 
delavci, tudi s pomočjo ukrepov Programa 
promocije zdravja in MPAO, spoznali, da lah-
ko tudi v delovnem okolju ohranjajo in krepi-
jo svoje zdravje ter dosegajo boljše delovne 
rezultate. Zdrav in zadovoljen delavec se tudi 
lažje spopada z obremenitvami, ki jih prina-
šajo druge življenjske vloge (starševstvo, 
prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti itd.) in 
ohranja dobro zdravje tudi v vseh življenjskih 
obdobjih. Zaradi pričakovanega upada bol-
niških odsotnosti, znižanja stroškov bolezni, 
povezanih z delom, in poškodb pri delu, pa 
lahko dolgoročno pričakujemo tudi podalj-
šanje časa delovno aktivnega življenja, kar 
je glede na tendence podaljševanja delovne 
dobe ključnega pomena tako za delavca kot 
tudi za delodajalca.

»Ja, za božjo voljo, kje pa vi delate?!«
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Nedelja je, ena od sončnih junijskih 
nedelj. Dežurni dispečer - recimo mu 
Janez, vsaka podobnost z resničnim 
dispečerjem je zgolj naključna- na 
kavču drema po napornem kosilu, ko 
se oglasi službeni mobitel. Razburjen 

glas v slušalki mu razlaga, da je 
vse narobe, da je prišlo do loma 
vročevodne cevi v Jaršah in da voda 
dere po cesti. Kaj narediti? 

Janeza katapultira s kavča, s telefonom 
ob ušesu natikajoč si čevlje mračnega obra-
za odbrzi do avtomobila, da bi bil čim prej v 
dispečerskem centru na Verovškovi. Do tja 
pa ga čaka še dolga pot, saj je Janez doma 
na Turjaku in preteklo bo še precej časa, da 
bo na delovnem mestu, oborožen z vsemi 
informacijami, lahko začel z ukrepanjem. 
Medtem pa dragocene minute skupaj z vodo 
iz počene cevi in potrpljenjem odjemalcev 
ponikajo v pesek ljubljanskega polja … Nov 

slovenski film s slabim scenarijem? Ne, do 
pred kratkim je bila to realnost, sedaj pa je 
– tudi na njegovo veliko veselje - preteklost.

V poletnem času se zaradi organizacije 
dela v Sektorju procesnega vodenja ukine 
nočna in vikend dispečerska izmena, nje-

no delo pa prevzame dnevni dispečer, ki je 
popoldan, ponoči in čez vikend doma v pri-
pravljenosti za primer izrednega dogodka, 
kakršnega namišljen primer je opisan zgo-
raj. Že dlje časa smo se v sektorju zavedali 
pomanjkljivosti, ki jih je taka organiziranost 
pomenila za zanesljivo obratovanje vročevo-
dnega in parovodnega omrežja Energetike 
Ljubljana. Stalna 24/7 izmena pa bi pome-
nila vsaj dve novi zaposlitvi, ki pa seveda 
prineseta višje stroške poslovanja, kar ni 
optimalno. V smislu starega pregovora o 
gori in Mohamedu se je kar sama ponudila 
rešitev v okviru informacijske tehnologije, 
saj imamo v sektorju sposobne informatike, 
ki so izziv takoj posvojili. Namesto da se dis-

pečer vozi k informacijam, bomo informacije 
pripeljali k njemu! Kar se sliši enostavno, je 
v resnici predstavljalo ogromno načrtovanja 
informacijskih sistemov, postavljanja novih 
strežnikov, prehodov in povezav, popitih 
kav, sestankov ter nameščanja novih apli-
kacij, ki so obstoječo vsebino energetskega 
procesnega sistema Energetike Ljubljana v 
Šiški ponudile na razpolago vsem, predvsem 
tehničnim uporabnikom znotraj družbe, ne 
samo dispečerjem. Testiranja in odkrivanja 
programskih hroščev ter nejevolje, ko zaradi 
novih programov nenadoma zaškripa v prej 
brezhibno delujočem sistemu, ne bomo niti 
omenjali, saj se ta del uvedbe še vedno od-
vija …

Rezultat je tisto, kar smo si zadali: sedaj 
lahko dispečer, poleg njega pa tudi posad-
ke na terenu in drugi zaposleni s potrebo po 
dostopu do informacij procesnega sistema, 
dostopajo do podatkov kjerkoli in kadarko-
li, najsi bo to na mestu okvare vročevoda, 
v pisarni, avtomobilu, na morju, doma ali v 
Bangladešu. To lahko počnejo s prenosnim 
telefonom, osebnim računalnikom in tablico. 

Tudi informacije so temu primerno široke: na 
razpolago so podatki o obratovanju vročevo-
dnega in parovodnega omrežja, proizvodnih 
virov v TOŠ in TE-TOL, vseh parnih in izbranih 
toplotnih postaj, vremenski podatki in napo-
vedi, delovanje hladilne strojnice v Stožicah, 
poraba energije v dveh stanovanjskih četrtih 
in poslovni stavbi Energetike Ljubljana in še 
bi lahko naštevali. Pri tem pa je najbolj po-
membno to, da so informacije na voljo takoj, 
brez zakasnitve. Vedno in v vsakem vreme-
nu. Dispečerju Janezu tako ni več treba v 
nedeljo brezglavo brzeti na delovno mesto, 
podatke si lahko prikliče kar doma in takoj 
začne skupaj s kolegi iz drugih sektorjev z 
odpravo problema.

Pametni telefon –  
okno v naš tehnični svet
Primož Škerl
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V junijski številki Megavata smo naredili 
namerno podatkovno napako v prispevku o 
Pravilniku o preprečevanju mobinga, in sicer 
smo v uvodu navedli napačno ime spletne 
aplikacije, kjer se nahaja pravilnik, in sicer 
DNK namesto DNA. 

Prejeli smo dva pravilna odgovora in iz-
med njiju izžrebali Majo Pristovšek iz Sektor-
ja za vzdrževanje, ki je v zahvalo za pozorno 
branje prejela praktično nagrado Energetike 
Ljubljana. Maja na splošno ne verjame v na-
gradne igre, a je tokrat ob branju Megava-
ta pomislila, zakaj bi bila vedno »nejeverni 
Tomaž« in na zadnji dan roka le oddala svoj 
odgovor. 

Tudi v tej številki Megavata smo nare-
dili namerno podatkovno napako in lahko 
vam rečemo le: Ne bodite »nejeverni To-
maži« in sodelujte. Morda praktična na-
grada čaka prav vas. Še majhna pomoč: 
napako iščite v tem prispevku

Namerni tiskarski škrat nagrajuje  
pozorne bralce

Tokratna številka našega Megavata na-
staja v mesecu, ki je v znamenju trajnostne 
mobilnosti. Mesto Ljubljana se je v to vključi-
lo tudi letos in v Evropskem tednu mobilnosti, 
ki je potekalo med 16. in 22. septembrom, z 
raznovrstnimi dejavnostmi predstavilo prija-
znejše načine mobilnosti. Mnogi izmed nas 
bi morali spremeniti potovalne navade za 
boljšo kakovost življenja, kar je v bistvu na-
men te promocije. A mnogi v Energetiki so to 
storili že davno in so nam glede tega lahko 
vzor. Med njimi je tudi Gregor Redelonghi, ki 
na kolesu potuje do službe praktično vseh 
52 tednov v letu in na ta način pozna prav 
vse odtenke Ljubljane …

Ali se v službo pelješ prav vsak dan s 
kolesom?

Da, s kolesom se v službo vozim vse leto. 
Le takrat ne, ko je pozimi snega še za peš 
preveč (takrat grem z avtobusom), ampak 
teh dni je za na prste ene roke. Glede vre-
menskih razmer se držim pregovora, da ni 
slabega vremena, ampak le slaba oprema.

Se ti zdi, da se je Ljubljana kaj spremenila 
v zadnjem času za vas, kolesarje?

Ja, Ljubljana se je z vidika kolesarja moč-
no spremenila, predvsem strogi center in no-
vozgrajene soseske, kjer so kolesarske poti 
na novo narejene. Velika sprememba je vse-
kakor tudi obnovljena Slovenska cesta, kjer 
še ni čisto jasno, kako in kje naj »sobivamo«.      

Kaj bi posebej pohvalil in kaj bi izboljšal?
Pohvalil bi predvsem voljo in interes me-

sta, da bi čim več ljudi ogrelo za vožnjo v 
službo s kolesom.  Rezultat tega je že zelo 
očiten, saj sem bil še pred par leti od no-
vembra naprej skoraj edini kolesar, sedaj 
pa je tudi pozimi na jutranjih »kolesarskih 
transverzalah« že prava gneča. Predlagal pa 
bi, da se pri načrtovanju obnove ali novogra-
dnje kolesarske infrastrukture, še malo bolj 
oziramo po uspešnih rešitvah skandinavskih 
držav. Predvsem se mi zdi pomembno, da bi 
na določenih odsekih, kjer kolesarska pot 
poteka po obstoječem cestišču, ta dva pa-
sova fizično ločili, na primer s talnimi omeje-
valniki, kot so betonska korita, ali pa s samo-
stojnimi dvignjenimi robniki.

Ker si čistokrvni Ljubljančan – v centru 
živiš skoraj vse življenje - kaj bi rekel o 
spremembah v »Zeleni prestolnici«?

Ker živim v centru, okoli katerega se je 
zgodilo največ občutnih sprememb, lahko 
dnevno opažam, kako  se spreminja dina-
mika oz. dihanje mestnega jedra. Predvsem 
obnove in ureditve obrežij Ljubljanice so  
prispevale k občutni oživitvi dogajanja, po 
zaslugi množic turistov pa Ljubljana tudi ob 
nedeljah ni več prazno mesto. Ponosen sem 
na našo prestolnico.

Pripravila Rechelle Narat

52. odtenkov trajnostne mobilnosti

Odpust dolgov
Energetika Ljubljana je 20. julija 2015 

pristopila k Sporazumu o odpustu dolga, ki 
predstavlja podlago za sodelovanje v pro-
jektu odpusta dolga in podlago za uvelja-
vljanje določb zakona o pogojih za izvedbo 
ukrepov odpusta dolgov. 
Upravičenci do odpusta dolga so dolžniki - 
fizične osebe, ki so bile kadarkoli v obdobju 
med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

 – prejemniki denarne socialne pomoči ali
 – prejemniki varstvenega dodatka ali
 – prejemniki veteranskega dodatka ali
 – prejemniki otroškega dodatka iz 1. oz. 2. 

dohodkovnega razreda ali
 – prejemniki otroškega dodatka v 3. Do-

hodkovnem razredu in hkrati prejemniki 
dodatka za nego otroka oz. dodatka za 
veliko družino.
Sprejemanje vlog za enkraten odpust 

dolga poteka od 3. avgusta dalje in bo tra-
jalo vse do 31. oktobra 2015. Trenutno pri 
Energetiki Ljubljana beležimo 44 vlog, od 
teh pogoje za upravičence do odpusta izpol-
njuje 31 vlog.

Vse potrebne informacije o oddaji vlog 
kot tudi sam obrazec za odpust dolga so si-
cer upravičencem na voljo na spletnih stra-
neh Energetike Ljubljana in na spletni strani 
Paket pomoči (Pomoč ob dolgovih).   Majdo Pristovšek smo z žrebom zelo razveselili. 

Gregor Delonghi na kolesu
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Začniva pri trenutno najbolj aktualnih 
temah … Za vami je prva ustanovna seja 
Sveta delavcev Energetike Ljubljana po 
volitvah, ki so sledile pripojitvi TE-TOL, na 
kateri ste bili (zopet) izvoljeni za predse-
dnika. Kakšni so vaši občutki?

Doris, ker se že zelo dolgo poznava, pre-
dlagam, da se tudi v tem pogovoru tikava – 
se bom bolje počutil …

Velja… Torej, kakšni so tvoji občutki?
Občutki so mešani. Vsekakor je velika 

čast, če ti predstavniki skoraj 600 zaposle-
nih zaupajo to vlogo. In občutek v tem pogle-
du je vsekakor pozitiven. Je pa res, da sem si 
potihoma želel biti en mandat v »senci«, kar 
še zdaleč ne pomeni, da tako nisi aktiven – s 
tem bi popolnoma neupravičeno degradiral 
funkcijo člana sveta delavcev – gre le za to, 
da se »odpneš« od vseh dodatnih obvezno-
sti, ki jih funkcija predsednika prinaša, se 
malo umakneš s tiste »prve linije«, še vedno 
pa si maksimalno aktiven pri reševanju vseh 
problemov v okviru svoje volilne enote in v 
okviru celotne družbe. Mislim, da mi je malo 
škodil tudi delni premor v predvolilnem času, 
ko smo zaradi zapletov pri volitvah nekaj 
časa obstali v vakuumu in sem ponovno spo-
znal, kako lepo je imeti malo več prostega 
časa, a je bila vrnitev v ritem tako hitra, da se 
mi umirjeni predvolilni čas zdi že svetlobna 
leta oddaljen in sem spet polno pripravljen 
na delo.

Na mestu predsednika si že 4. mandat, če 
se ne motim – zadnjič si mi v šali dejal, da 
si že skoraj kot Fidel Castro … 

Predpogoj za ponovni mandat je bila 
sploh sama izvolitev v svet delavcev, zato 
bi se želel najprej zahvaliti vsem, ki so me 
kandidirali in vsem, ki so mi zaupanje izka-
zali  na volitvah. Predsednik pa sem od leta 
2004. Zadnji mandat je bil zaradi pripojitve 
skrajšan za leto in pol, tako da lahko rečeva 
nepopolni četrti mandat. Pa sem takrat »pri-
letel« na to mesto povsem nepričakovano in 
celo z veliko mero nelagodja. Spomnim se, 
da so me drugi prepričevali, da sprejmem to 
funkcijo, sam pa se v njej nisem niti najmanj 
videl. Če se spomniš, sem takrat izjavil, da 
sem bolj človek iz ozadja. Zdaj pa je nane-
slo tako, da čakam samo še izredno sejo, 
na kateri bom imenovan za doživljenjskega 
predsednika … ali pa vsaj častnega predse-
dnika sveta delavcev. Šalim se! Sicer pa so 
takšne titule samo prijazno potrdilo, da si že 
star, tako da …

Kakšen program ste ali boste pripravili 
v tem mandatu? Kako boste organizirali 
delo na obeh  lokacijah, v Mostah in v 
Šiški?

Pravi program bo zahteval kar nekaj časa, 
saj je najprej potrebna analiza preteklega 
obdobja, ugotavljanje težav ter načrt, kako 
v tem mandatu te težave odpraviti. Sicer pa 
gre za sklop tekočih nalog, ki jih določa že 
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravlja-
nju (ZSDU), ter načrtovanih nalog, kjer gre 
za proaktivno delovanje sveta delavcev in 
njegovih članov. Najprej smo se morali ek-
spresno lotiti pregleda pravilnikov in kolek-
tivne pogodbe ter pripraviti mnenja v delih, 
kjer ima svet delavcev pravico soodločanja. 
Sledi sprejem novega participacijskega spo-
razuma znotraj sveta delavcev ter posre-
dovanje tega vodstvu, izdelati je treba nov 
poslovnik, nov sporazum s sindikatom, … 
Vse je treba začeti od začetka, saj gre za nov 
svet delavcev, stari sporazumi in poslovniki 
namreč ne veljajo več. Zaradi večjega števila 
zaposlenih je prišlo tudi do več pomembnih 
sprememb. Najprej se je število članov po-
večalo z devet na enajst, eden izmed članov 
sveta delavcev lahko svojo funkcijo opravlja 
tudi profesionalno, obstaja možnost, da svet 
delavcev izvoli tudi delavskega direktorja. V 
zvezi s tem se bomo sicer še podrobno po-
govorili v okviru Združenja svetov delavcev 
Slovenije. Z nekaterimi predsedniki svetov 
delavcev znotraj JHL smo se že v preteklem 
mandatu dogovarjali o potrebnih korakih za 
ustanovitev sveta delavcev skupine JHL in 
tudi to bo zagotovo velik zalogaj.  Poenosta-
vljeno rečeno, delujemo in še bomo na zelo 
visokih obratih. Glede dela na obeh lokaci-
jah mislim, da je bilo veliko narejenega že 
s samim sistemom volitev. Način, ki smo ga 
izbrali, kolikor se le da pravično in pravilno 
pokriva tako lokacije kot sektorje oziroma 
službe. Brez težav smo se tudi dogovorili, 
da bo predsednik iz ene enote in namestnik 
iz druge, tako da smo tudi po tej plati lepo 
razdeljeni. 

Vloga sveta delavcev je še posebej 
pomembna v času večjih organizacijskih 
sprememb v družbi – zadnja je bila v času 
združitve, trenutno pa je v teku prenova 
sistemizacije in reorganizacija, skleni-
tev nove podjetniške pogodbe. Kakšno 
je bilo sodelovanje z delodajalcem oz. 
njegovo pogajalsko skupino?

Tokrat svet delavcev ni bil aktivno vklju-
čen v sama pogajanja pri oblikovanju kolek-
tivne pogodbe, kar je na žalost predvsem 

plod neposrečene zakonodaje na tem po-
dročju. Tu posebej izpostavljam odgovornost 
piscev zakonov in ne odgovornost vodstva. 
Pri oblikovanju zadnje, trenutno še veljavne 
kolektivne pogodbe TE-TOL sva sodelovala 
na pogajanjih z vodstvom Andrej Lukek kot 
predsednik sindikata in jaz kot predsednik 
sveta delavcev. Sam sem bil vključen v po-
gajanja na pobudo takratnega direktorja, 
sicer pa je – na žalost – sodelovanje sveta 
delavcev pri teh pogajanjih še vedno prej iz-
jema kot pravilo. Smo pa prejeli kolektivno 
pogodbo skupaj z ostalimi pravilniki v pre-
gled, tako da smo na 1. izredni seji z dne 15. 
9. 2015 oblikovali pripombe in vprašanja, ki 
smo jih naslovili na vodstvo, hkrati pa tudi 
sklepa o zadevah, na katere mora delodaja-
lec prejeti soglasje sveta delavcev. 

Pri sistemizaciji zakon zahteva, da se iz-
vede posvetovanje, kar je delodajalec izve-
del s sklicem skupnega posveta dne 14. 9. 
2015, na katerem smo obravnavali celotno 
gradivo, ne samo sistemizacijo. Ker gre za 
pomembne organizacijske dokumente, ki so 
še v sprejemanju in ki bodo stopili v veljavo v 
prihodnjem letu, se bo o njih podrobneje še 
razpravljalo in prepričan sem, da pisalo tudi 
v decembrski številki Megavata. 

Da, zagotovo bomo tej tematiki posvetili 
več prostora tudi v decembrski številki 
Megavata …  
V vsem času delovanja v Svetu delavcev 
si pridobil precej izkušenj. Katere bi 
izpostavil?

Izkušnje so verjetno tudi eden od razlo-
gov, zaradi katerih se spreminjam v Fidela 
… (smeh). In verjetno so moja največja pred-
nost. Tokratni mandat smo začeli s kupom 
gradiva, ki smo ga prejeli sredi dopustov, 
sedaj pa bo treba še vse temelje postaviti 
na novo … Če bi bil to moj prvi mandat, bi 
se verjetno »sesul« že na samem začetku ali 
bi obupaval. Ne rečem, da se mi danes ne 
more primeriti nič kapitalnega, je pa možno-
sti vsekakor manj, kot jih je bilo na začetku. 
In k temu so zagotovo pripomorejo izkušnje. 
Izpostavljanje izkušenj se mi zdi sicer malo 
preveč samopromocijsko, bi pa med pred-

■svet delavcev

Mož z dolgoletnimi izkušnjami v prvi 
(bojni) liniji
Pripravila Doris Kukovičič

Boštjan Kocijan
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Nova podjetniška kolektivna 
pogodba 

Potem ko sta pogajalski skupini delo-
dajalca in sindikata pred poletjem zaključili 
pogajanja za novo podjetniško kolektiv-
no pogodbo (PKP), je bila ta dne 3. 7. 2015 
tudi parafirana. Od podpisa je bilo s strani 
delodajalca kot s strani sindikata predlaga-
nih nekaj popravkov, ki jih še usklajujemo. 
Nova PKP naj bi bila podpisana do konca 
septembra, uporabljati pa se bo začela s 1. 
2. 2016. Moje osebno mnenje je, da je gle-
de na trenutno situacijo, pogajalska skupina 
sindikata dobro opravila svoje delo. Res je, 
da zaposleni na lokaciji Moste na nekaterih 
področjih izgubijo oz. se jim zmanjša nekaj 
že pridobljenih pravic, po drugi strani pa za-
posleni z lokacija Šiška ne izgubijo oz. se jim 

ne zmanjša niti ena v preteklosti pridobljena 
pravica, ampak se jim na večini področij, ki 
jih opredeljuje PKP, le-te povečajo.

Ob tem naj vas seznanim, da so se tudi 
na ravni dejavnosti elektrogospodarstva v 
septembru začela pogajanja za spremembo 
obstoječe kolektivne pogodbe, medtem ko 
je bila nova kolektivna pogodba komunal-
nih dejavnosti podpisana v juniju letošnjega 
leta.

Nova sistemizacija delovnih 
mest

V pripravi je tudi nova sistematizacija de-
lovnih mest. Pri tem pa moram poudariti, da 
sindikat na samo sistematizacijo po zakonu 
nima vpliva, saj mnenje sindikata na le-to ni 
zavezujoče za delodajalca. Vedno in povsod 
pa se je v preteklosti izkazalo, da je v vseh 
podjetjih pri novem ocenjevanju delovnih 
mest veliko zaposlenih nezadovoljnih. Po mo-
jem mnenju predvsem zato, ker se vsak že za-
radi svoje navade in človeške narave primerja 
z ocenitvijo drugega delovnega mesta in ne 
toliko s samo ocenitvijo oz. vrednotenjem de-
lovnega mesta, ki ga zaseda. Glede na to, da 
zaposleni v veliki večini še niso razporejeni po 
nazivih iz nove sistematizacije, je negodova-
nje nekaterih mogoče preuranjeno. 

Financiranje pokojninskega 
načrta

Še vedno se z vodstvom dogovarjamo o 
poenotenju financiranja pokojninskega načr-

ta. Tudi tukaj se srečujemo z dvema povsem 
različnima načinoma financiranja pokoj-
ninskega načrta za zaposlene na lokacijah 
Moste in Šiška. Sindikat si bo prizadeval, da 
pri poenotenju ne bo prišlo do zmanjšanja 
pravic predvsem pri tistih, ki so razvrščeni 
v plačilne razrede, ki so ovrednoteni pod 
povprečjem v družbi. Verjamem, da bo imel 
delodajalec posluh za predlog sindikata in 
da bomo skupaj našli način, ki bo sprejemljiv 
za oba.

Prepričan sem, da v tem prispevku niste 
izvedeli vsega, kar vas v tem trenutku še 
zanima, se bomo pa potrudili odgovoriti na 
vaša vprašanja, ki jih lahko posredujete pre-
ko svojih sindikalnih zaupnikov.

■sindikat

Novi akti družbe
Andrej Lukek, predsednik Sindikata Energetika TE-TOL

nosti lahko štel predvsem dobro poznavanje 
ZSDU in ostalih zakonov, ki so pomembni 
pri delu sveta, iskanje ter uporaba ustreznih 
argumentov pri podajanju mnenj in predlo-
gov, poznanstva z nekaterimi drugimi pred-
sedniki in člani svetov, tudi znotraj JHL, ter 
zelo dobro sodelovanje z generalnim sekre-
tarjem Združenja svetov delavcev Slovenije. 
Vse to prinese čas. V času prvega mandata 
vsega tega zagotovo ni bilo. 

Kot vodja izmene v enoti TE-TOL si od-
govornosti na delovnem mestu že vajen. 
Vajen si tudi triizmenskega dela, zato 
veliko dela, vezanega na Svet delavcev 
opravljaš doma – kako to vpliva na tvoje 
družinsko življenje?

Že tri-izmensko delo veliko pripomore, da 
doma ni prepirov, ker velik del potencialno 
nevarnega časa za prepir preživim v službi. 
Še dodatno delo za svet delavcev pa družin-

sko harmonijo povzdigne na že skoraj idilič-
no … (smeh)

Sicer pa, če je le mogoče, poskušam čim 
več dela za svet delavcev opravljati takrat, 
ko je to za družino najmanj moteče. Je pa 
res, da je sedaj situacija precej drugačna. 
Gre za veliko družbo, več ljudi, več lokacij … 
Zato je opcija profesionalnega člana dejan-
sko zelo aktualna, lahko bi rekel morda celo 
nujna. Ni pa taka odločitev enostavna, ker 
živimo v svetu, v katerem s stališča pravic 
delavcev – kot sem napisal v zadnjem Mega-
vatu – drvimo naravnost naprej v preteklost. 
Pravice delavcev, ki so bile pred nekaj leti 
samoumevne, se topijo kot led pod soncem. 
Če se delodajalci tako brezsramno lahko 
spravijo na bolniške odsotnosti, potem res 
lahko samo ugibamo, kje se bo vse skupaj 
končalo. Že sama ideja je bolna, da pa jo 
upajo še celo javno predstaviti, je že znak iz-
jemne predrznosti. V takem okolju, pa četudi 

gre za družbo kot je naša, so odločitve glede 
profesionalizacije funkcije člana sveta delav-
cev ali imenovanja delavskega direktorja še 
toliko težje. Sicer pa imamo lep primer, blago 
rečeno, nenavadnega ravnanja kar v najbližji 
soseščini, v tako rekoč »bratski« družbi LPP, 
ki prav tako spada v družino družb znotraj 
JHL, kjer je letos prišlo do razveljavitve voli-
tev v svet delavcev ter odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi z delavskim direktorjem.

Boštjan, prepričana sem, da bi lahko tu 
nadaljevala in popisala praktično cel 
Megavat, zato je bolje, da končava in 
nadaljujeva decembra. Kaj meniš?

(smeh) Že tako vem, da »me boš veliko 
črtala« …

Ampak v ničemer vitalno pomembnem in 
ne brez tvoje avtorizacije … (smeh).

Andrej Lukek

Posvet s sindikatom in svetom delavcev 
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■Člen v verigi

Gašper Bregar 
Oče ga je pognal čez drn in strn
Pogovarjal sem se mag. Gregor Golja

Bliža se 20. Ljubljanski maraton 
in tekači pilijo svojo formo in 
stopnjujejo pripravljenost za nastop 
na tem osrednjem slovenskem 
prazniku teka in rekreacije. Kot 
po navadi bo na Ljubljanskem 
maratonu teklo tudi lepo število 
zaposlenih v Energetiki Ljubljana. 
O pripravah na tekmovanja, 
usklajevanju treningov z delovnim 
časom, izkušnjami z različnih tekem 
in še marsičem drugim, smo govorili 
z našim sodelavcem Gašperjem 
Bregarjem, enim najboljših gorskih 
tekačev v Sloveniji. Je udeleženec 
letošnjih evropskega in svetovnega 
prvenstva, nosilec serije medalj in 
pokalne zmage Prvenstva Slovenije v 
gorskem teku 2013.

Ravno si se vrnil s svetovnega prvenstva 
v Betws-y-Coed v Wellsu. Kako si zadovo-
ljen z nastopom?

Glede na to, da sem se udeležil že kar 
nekaj svetovnih prvenstev, vem, da so tek-
me na najvišjem nivoju zelo zahtevne in da 
uvrstitev v prvo polovico tekmovalcev ni kar 
tako. Torej 55. mesto je zame odlična uvr-
stitev, kajti treniram na amaterskim nivoju, 
kar ima za posledico veliko usklajevanja in 
iskanja kompromisov.

Kakšne so priprave v zadnjem tednu pred 
nastopom na pomembnih tekmah? 

Zadnji teden grem s treningom navzdol, 4 
dni pred nastopom je zadnji močan trening, 
potem samo še razgibavanja in lahkotni teki 
po gozdu. Na pomembne tekme mora tekač 
priti spočit in željan premagovati velike na-
pore.

Letos si nastopil tudi na evropskem 
prvenstvu na portugalski Madeiri. Koliko 
evropskih in svetovnih prvenstev si se že 
udeležil?

Vse skupaj imam 15 nastopov za repre-
zentanco, od tega 7 svetovnih in 8 evropskih 
prvenstev.

Pa se vrniva k samemu začetku. Kdaj si 
začel trenirati in zakaj ravno gorski tek, 
ki velja za svojevrstno in zelo zahtevno 
atletsko disciplino?

Moj prvi stik s tekom nasploh je bila tekma 
za svetovni pokal na Šmarno goro leta 2006, 
na katero se je pripravljal moj oče. Enkrat 
me je slučajno vzel s seboj na trening, ker 
se mu je pač zdelo, da je boljše, da vsaj malo 
pomigam, kot da doma posedam v brezde-
lju. Tako sva šla na traso, kjer je štirinajst dni 
kasneje potekala tekma, on pa je imel tisti 
dan na sporedu intervalni trening. Na dan 
tekme je sledilo novo presenečenje, ko sem 
med mladinci zasedel odlično tretje mesto, 
za zmagovalcem s Poljske pa sem zaostal za 
vsega minuto in pol. Tedaj je bilo tudi očetu 
jasno, da sem fant izjemnega talenta in hitro 
sva našla primeren klub zame, in sicer ka-
mniški Klub gorskih tekačev Papež, ki sem 
mu zvest še danes. Bolj resno sem začel tre-
nirati v sezoni 2007. Oče je bil tisti krivec, da 
sem ta šport vzel za svojega. Nudi pa veliko 
več kot človek misli: od zdravja, lepote nara-
ve, discipline, veselja do športa.

Kolikokrat tedensko treniraš?
Treniram vsak dan, kadar sem pa prost, 

pa tudi dvakrat na dan.

Kako ti uspe uskladiti treninge in nastope 
na tekmah z delovnim časom zaposlene-
ga pri transportu premoga?

Po prihodu z dela najprej opravim tre-
ning, da mi potem preostane še kaj časa za 
regeneracijo in počitek. Pomembne tekme 
planiram že veliko prej, ostala tekmovanja 
pa planiram kot trening tekme. Delo na de-
lovnem mestu transporta premoga opra-
vljam z veseljem, kajti enako kot pri teku, 
sem na zraku tudi pri delu.

Kdaj si se zaposlil v TE-TOL-u oz. Energe-
tiki Ljubljana in zakaj ravno tu?

Tu sem se zaposlil 21. 1. 2013, saj me zani-
majo stroji in raznoliko delo. Res sem vesel, 
da sem tukaj in da lahko opravljam to delo.

Ali kdaj izkoristiš prosto minuto in se 
povzpneš na goro premoga ali dimnik?

He, he, dobro vprašanje. Res sem težko 
pri miru, a na dimnik ali deponijo še nisem 
splezal. Sem pa izmeril krog okrog deponije, 
ki meri 700 m - zanimivo, skoraj dva kroga 
na atletski stezi.

Kako gledaš na letošnjo sezono, ki se 
zaključuje? 

Na letošnjo sezono gledam kot uspešno, 
saj sem bil lani poškodovan. Ampak tako 
pač je v športu. Pika na i bo vsekakor tek 
na Šmarno goro, ki je tudi finale Svetovnega 
in Slovenskega pokala. SP je bil pokazatelj, 
kako sem pripravljen in na katero mesto 
trenutno spadam. Šmarna gora ima vseeno 
dolgo tradicijo v gorskih tekih in tukaj večina 
tekačev zaključi sezono. Če bomo imeli še 
kaj motivacije in želje, se lahko slovenska 
ekipa udeleži tekme v Morbegnu vItaliji, kjer 
organizatorji poskrbijo za pravo vzdušje na 
koncu sezone.

Bliža se zimski čas - koliko in kako se 
vremenskim razmeram prilagodijo tvoji 
treningi?

Res je, približuje se zima, ki mi vsekakor 
ne odgovarja. Ampak tako kot pri teku, se 
tudi tukaj ne predam. Treninge poskušam na-
rediti podnevi, če pa me prehiti tema, trening 
izpeljem z naglavno svetilko. Pozimi delam 
dolge in počasne teke, lahko tudi 150 km na 
teden, spomladi pa se treningi stopnjujejo. 

Kaj bi za konec sporočili vsem tekačem, 
ki jih tudi v Energetiki Ljubljana ni malo?

Živimo v času, ko nam delo v službi pobe-
re veliko energije, s tekom pa ta energija pri-
de nazaj. Lažje je premagovati vsakodnevne 
napore, če nekaj naredimo za svoje telo in 
tekom  gre to najlepše.

Gašper Bregar med tekom na Vogel
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■Povezovalni člen v verigi

Majda Potokar 
Na dejavnosti toplota bo pestro tudi v prihodnje
Pogovarjal sem se Herman Janež

Poleg člena v verigi, ki predstavlja sode-
lavca v Energetiki, smo v Uredništvu ugo-
tovili, da so pomembni členi v naši verigi 
pravzaprav tudi naši najtesnejši »zunanji« 
sodelavci. Pa sem pozabil, kako smo rekli 
in sem tuhtal, če ste zunanji člen v verigi, 
in sem si poskusil predstavljati verigo z 
zunanjim členom. Potem sem ugotovil, 
da ste gostujoči člen. Kako bi si pa ti 
predstavljala obliko verige z zunanjim ali 
pa z gostujočim členom?

V okviru JHL smo ena velika družina. 
Kot zunanji sodelavci ne bi nikoli mogli tako 
sodelovati, če ne bi bili nekoč sestavni del 
Energetike Ljubljana. Vsi tisti, ki bodo prišli 
na JHL za nami, ne bodo nikoli imeli takega 
stika z Energetiko in toliko poznavanja o nje-
nih dejavnostih.

Če mene vprašaš, mi ni všeč ne gostujo-
či, ne zunanji člen. Se ne moreš spomniti kaj 
bolj primernega?

Pravzaprav imaš prav. Pa mu reciva raje 
povezovalni člen, saj veš slogan JHL je 
»Povezujemo najboljše«. Z njim bomo 
tako »zrušili (namišljeno) mejo med našo 
družbo in JHL«. V tehniki je zunanji člen 
verige še definiran, si pa kar predsta-
vljam, kako bi bilo z gostujočim členom, 
ko bi se odločil, da je njegovega gostova-
nja v verigi konec. No, pa poženiva naprej 
še predno se verigi utrga. Zdaj si že 
precej let zaposlena tu naokrog. Najprej v 
Energetiki, nato na JHL. Delo je najverje-
tneje ostalo enako?

V Energetiki sem od leta 1987 in v tem 

času smo imeli kar nekaj organizacijskih 
sprememb. Moj začetek dela je povezan s 
TE-TOL-om, saj sem bila sprejeta na delovno 
mesto v planu in zadolžena za delitev pri-
hodka med Energetiko in TE-TOL, na osnovi 
t.i. »dohodkovnih odnosov«. Potem se mi je 
delokrog širil na področje cen, analize, načr-
tovanja. V aprilu 2010 sem v sklopu selitve 
podpornih služb na JHL, zamenjala deloda-
jalca, medtem ko je področje dela v glavnem 
ostalo nespremenjeno. Še vedno sem tesno 
povezana z dejavnostmi Energetike in skr-
bim, skupaj s sodelavci, za pripravo načrtov, 
poročil, analiz, cen.

Včasih se hecamo, da smo stalno v reor-
ganizacijah. Koliko jih je bilo pa pri tebi? 
In menjav direktorjev?

Če štejem samo pomembnejše spre-
membe organiziranosti Energetike Ljubljana, 
so bile v času moje zaposlitve 3, notranjih 
reorganizacij pa ne štejem in se jih verjetno 
tudi ne bi vseh spomnila. Od leta 1987 pa 
do danes se je zamenjalo kar 8 direktorjev 
Energetike Ljubljana.

Veliko omenjaš toploto. Iz dosedanjega 
dela na toploti imam občutek, da je bila 
ta »vir vsega zla« oziroma nesporazumov 
najprej med TE-TOL in Energetiko, recimo 
že leta 2000, hkrati pa osnovna dejav-
nost obeh družb. In imam občutek, da je 
pestro tudi sedaj, samo »sovražnik« je 
zunanji?

V začetku, ko sem spoznavala obe podje-
tji, so govorili, da je toplota iz TE-TOL le stran-
ski produkt iz soproizvodnje, glavna energija 
pa elektrika. No, s časom je postala toplota 
s svojim obsegom proizvodnje in deležem 
prihodka pomembna za obe podjetji, zato 
je pri bilo delitvi prihodka vedno več dogo-
varjanj med obema stranema. V teh procesih 
sem običajno sodelovala in imela priložnost 
spoznati proces proizvodnje in zaposlene, ki 
so bili s tem povezani. So bila obdobja, ko 
smo imeli pogostejše sestanke in pogajanja, 
in vedno so bili sprejeti zaključki, ki so bili 
dobri za obe podjetji; mogoče ne v pričako-
vanju TE-TOL-a, toda vedno dobri za poslo-
vanje dejavnosti toplote (na te dejavnosti sta 
obe družbi izkazovali pozitivni rezultat). Če 
pa veliko omenjam toploto, pa je lahko po-
vezano tudi z oblikovanjem in usklajevanjem 
cene toplote, ki ga spremljam. Tu sem vedno 
želela poznati in razumeti tudi tehnični del 
vsebine. Na dejavnosti toplota bo pestro 
tudi v prihodnje, sodelovanje z Agencijo za 
energijo bo izrednega pomena. Ne smemo 

zanemariti dejstva, da ta dejavnost Energeti-
ki prinaša največji obseg prihodkov, zato bo 
potrebno mnogo sodelovanja in vztrajnosti 
ter z dokazovanjem doseči najboljšo izho-
diščno vlogo.  

Širi se ti področje dela. Kako je izvajati 
delo pri drugem delodajalcu za »zunanjo« 
družbo, čeprav člana velike družine? 
Ali se izgublja stik s področjem dela, z 
ljudmi?

Ker večji del sodelovanja poteka z istimi 
osebami kot prej v Energetiki, ne čutim bi-
stvenih sprememb pri izvajanju dela. Je pa 
res, da bom počasi izgubila neposreden stik 
s spremembami na energetskem področju, 
tu mislim predvsem to, da se sedaj ne ude-
ležujemo simpozijev ali konferenc s podro-
čja energije, okoljskih dajatev in podobno, 
saj kot »zunanji« sodelavec nisem več na 
seznamu Energetike. Zato pa potrebujem te 
informacije od vas, kar ni nepomembno pri 
izdelavi načrtov in poročil. Vsekakor je po-
membno, da sodelovanje in izmenjava infor-
macij potekata tekoče.

V določenih revijah povprašajo še o vsem 
mogočem na osebnem področju, npr. 
avto, televizija, hi-fi, računalnik, telefon, 
operacijski sistem, hobiji, od česa si bila 
najbolj zadeta, sanjska destinacija poleti, 
pozimi, domače živali, drugi hobiji, kot so 
vnučki, ljubimci in podobno. Ker smo mi 
precej zvedavi, se bomo zadovoljili samo 
s precej podrobnim odgovorom.

To pa je široko vprašanje, ne vem kje za-
četi. Vsekakor imam rada svoje proste ure, 
vikende, dopuste, ki jih koristim za rekreaci-
jo, druženje, potovanja. So bila leta, ko sem 
veliko smučala, hodila v hribe, na morje, igra-
la tenis, kegljala, kolesarila, sedaj pa precej 
manj, saj dajem prednost tistim aktivnostim, 
kjer me ne zebe in moje gibanje ne povzroča 
bolečin v križu. Če je le priložnost in dopušča 
čas, pa se rada odpravim na potovanja, naj-
večkrat organizirana v lastni režiji. Zadnje tri 
leta se posvečam tudi dnevnim sprehodom, 
ki so povezani s psom (rodezijski grebenar, 
precej velik pes, ki potrebuje vsaj enkrat na 
dan aktivno gibanje), katerega si je najbolj 
želel sin. Toda, kot je običajno, ko se je sin 
odselil od doma, je pes ostal doma. Hobiji z 
vnučki pa še niso aktualni.

Majda Potokar
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■Živimo zdravo

Nekateri so za tek, tudi skupinski
Herman Janež in Janez Petrič

Pozdravljen Janez, že vse leto, od zadnje-
ga Ljubljanskega maratona, se pripravlja-
mo, da bi naredili predstavitev tekaške 
sekcije. Pa vedno zmanjka časa. Se že 
počutimo kot maratonci (pa ne niti na 
zadnjem niti na častnem krogu). In dajva 
to končno poskusiti narediti – kar takole 
v (o)pisni obliki. 
Torej, če začnemo s statističnimi podat-
ki. V sekciji imate kar nekaj članov, od 
katerih se jih del redno udeležuje tekov, 
kakšen redno odstopi, ostali pa nekako 
pridejo do cilja … Poleg tega se bliža 
Ljubljanski maraton. Je še živ spomin na 
lanskega? Morda samo pri nekaterih? Ali 
je bil kateri maraton še težji?

Začetki tekaške sekcije segajo še v čas 
pred ustanovitvijo ŠKD Energetika TE-TOL. 
Takrat se nas je par ljubiteljev teka združi-
lo v želji, da bi tekli v skupni ekipi in da bi 
pridobili neko sofinanciranje startnin na te-
kaških prireditvah. Sekcija še danes deluje 
predvsem v tem okvirju. Že v samem začetku 
so se nam pridružile prve tekačice, morda je 
tudi zato potem število članov le še strmo 
naraščalo in nas je trenutno 36. Od teh se jih 
dobra polovica redno udeležuje tekov. 

Ljubljanskega maratona, najbolj obiskane 
prireditve v tekaškem letu, se bo letos udele-
žilo kar 23 tekačev sekcije. Ne spomnim se, 
da bi kdo med tekom kdaj omagal in ne uspel 
priteči do cilja, pa čeprav po načelu: »Počasi 
se daleč pride.« Na Ljubljanskem maratonu 
je vedno lepo in ga vsi komaj čakamo. Veliko 
število navijačev ob celotni progi ti da moči 
in energije. Težko je opisati - kdor ni doživel, 
ne bo razumel. Počutiš se kot zmagovalec. 
Vsak od prvih do zadnjih smo deležni enake 
spodbude. Pogosto me vprašajo, če je bilo 
težko. Ni bilo, nikoli. Teci zase, ne precenjuj 
svojih sposobnosti in dovolj pametno izbiraj 
razdalje, da pritečeš v cilj z nasmehom. Če 

sem pripravljen, grem na 21 km, če nisem, pa 
na 10 km. Tista utrujenost hitro mine, ostane-
jo pa lepi spomini.

Letos so trije člani sekcije pretekli celo 
gorski tekaški maraton. Sam nisem nikoli 
tekel več kot 21 km in si težko predstavljam 
42 km teka po ravnem. Ta razdalja po hribih 
gor in dol, v dežju ter blatu pa je težka preiz-
kušnja tudi za najvztrajnejše in najbolje pri-
pravljene tekače. Kapo dol, bi rekel Katanec 
… V letošnji sezoni se nam je pridružil tudi 
vrhunski gorski tekač Gašper Bregar, ki je v 
svoji karieri zabeležil več zmag in drugih zelo 
uspešnih uvrstitev na gorskih tekih. Izpostavil 
bi še neverjetno 10. mesto naše ženske ekipe 
izpred par let na Ljubljanskem teku trojk.  

Pa načrti za prihodnje izzive?
Za vnaprej imamo številne želje in plane, 

na prvem mestu še vedno ostaja želja po 
udeležbi na tekaški prireditvi v tujini, na pri-
mer maratonu na Dunaju ali v Trstu.

Po televiziji slišimo včasih govoriti, 
da skupina potrebuje zajčka za dober 
rezultat. 

Ob tej priložnosti vabim vse ljubitelje 
teka, da se nam pridružite. Če že ne kot te-
kači, pa nas na ljubljanske ulice na zadnjo 
nedeljo v oktobru pridite vsaj spodbujati. 
Mogoče priskrbite še zajčka...

Veliko nam gre po glavi naslov filma »Ma-
ratonci tečejo častni krog«. Bi se našla 
kakšna povezava?

Glede na tematiko filma se mi zdi, da ne. 
Če pa greš na 42-kilometrski, to je na veliki 
maraton okrog Ljubljane, ki je lahko organi-
ziran v dveh krogih po 21 km, pa mogoče - za 
drugi krog bi lahko rekli, da »maratonec teče 
častni krog«.

■Jubilanti

V obdobju julij – september imamo 12 ju-
bilantov, pred foto objektiv pa nam je uspelo 
ujeti le dva, in sicer z visokim 30-letnim ju-
bilejem. 

Maja Pristovšek je poslovna sekretarka 
Sektorja za vzdrževanja in kot tajnica dolgo-
letna desna roka tehničnega direktorja druž-
be. Ob spominjanju na svoj prvi dan se z na-
smehom pove: »Prvega ne pozabiš nikoli …« 
Tisti dan pred tridesetimi leti je bila sprejeta 
na delovno mesto Administrator v Komerci-
alno-nabavno službo: »Moje prvo srečanje s 
sodelavci je bilo vznemirljivo, zabavno, pol-
no pričakovanj, hkrati tudi dvomov in vpra-
šanj, ali sem se prav odločila. Veliko smo de-
lali in se tudi smejali. Smeh je pol zdravja, to 
dandanes kar pozabljamo«. TE-TOL je njena 
druga služba, pred tem je bila pet let tajnica 
pomočnika generalnega direktorja na RTV 

Skupinska slika z maratona

Maja Pristovšek
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slikarji

modelarji

V Megavatu pripravljamo novo 
rubriko EnergetikART, v kateri želimo 
predstavljati zaposlene skozi dela, ki 
jih ustvarjate v prostem času. 

Vabimo vse sodelavke in sodelavce, 
ki se ljubiteljsko ukvarjate s 
slikarstvom, risanjem, kiparstvom, 
modelarstvom, fotografiranjem ali 
katerim drugim načinom 
ustvarjanja, da se nam oglasite 
preko e-pošte, in sicer na naslov 
boris.sorc@energetika-lj.si . 

Zaposlene v Energetiki Ljubljana ne 
povezuje zgolj delo ali ljubezen do 
aktivnega in zdravega načina 
preživljanja prostega časa, temveč 
tudi strast, kakršno lahko občutimo 
skozi ustvarjanje. 

EnergetikART ne bo samo rubrika v 
interni reviji Megavat, temveč bo 
skušala predstavljati in združevati 
zaposlene skozi nadaljevanje 
tradicije razstav na obeh lokacijah.

Toplo vabljeni k sodelovanju.

energetikart
predstavlja Doris Kukovičič
Pripravila Rechelle Narat

Njena ustvarjalnost je 
vodnjak brez dna

Doris pravi, da je ustvarjalnost v vsakem 
izmed nas. Verjetno res. A res je tudi, da 
včasih ta del osebnosti pri kom zaspi … No, 
če kje nikoli ne zaspi, pa je to pri Doris. Zdi 
se, kot da njeni možgani meljejo in meljejo, 
včasih prav slišiš rojstvo kakšne nove ideje 
v njeni glavi. Zato jo tudi predstavljamo v 
tej rubriki. Najsi gre za oblikovanje grafične 
podobe, teksta, predstavitve, kar počne v 
službi, ali pa priprava personaliziranih raz-
glednic, ki jih vsako leto z otroci izdela na 
dopustu: prav vsak izdelek, ki ga oblikuje, je 
poln življenja, energije, vedrine in optimizma 
ter topline. Kot je ona sama …

Doris, od kje izvira tvoja kreativnost? Ti je 
bilo to položeno že v zibel?

Se mi zdi, da mi je bila res položena v zi-
belko … Že kot otrok sem zelo veliko pisala 
(četudi še nisem povsem znala), zatem sem 
risala, v srednji šoli sem si sama praktično 
zašila skoraj vsa svoja oblačila ... Z otrokoma 
sem spoznala, da je ustvarjanje naša najljub-
ša igra. Sin Matic je že kot malček oboževal 
otroško TV oddajo Art Attack in skupaj sva 
naredila veliko izdelkov. S hčerko Emo Julijo 
pa sem očitno dobila sorodno dušo – njena 
kreativnost je včasih neukrotljiva: pri petih 
letih je na primer z navijalkami v laseh od-
šla v kino, ker ji je bilo to zanimivo, sedaj pri 
osmih pa že piše zgodbe in pesmi, šiva obla-
čilca za igrače, ...  

Ali imaš morda kakšno »muzo« pri ustvar-
janju? 

Moja »muza« so otroci: ustvarjanje z njimi 
je zame zen - prostor ali čas, ko lahko pobe-
gnem tja, kjer se najbolje počutim. Če si kaj 
želim, je to, da nihče oz. nič nikoli ne ugasne 
njihove kreativnosti.

Si morda vpisana v kakšen krožek? Ali si 
imela morda že kdaj kakšno umetniško 
delavnico?

A se igranje z otroki ne šteje kot krožek? 
Šalim se. Ne, nisem, nimam časa. Delavnice 
pa sem že imela, največkrat v vrtcih, kjer sem 
v študentskih letih vodila tečaje angleškega 
jezika, zatem kot mamica na obisku v vrtcu 
mojih otrok, pred kratkim pa tudi na sejmu 
Narava-zdravje, in sicer s poslikavo kamnov 
in poslikavo obrazov. 

Kaj pa te navdihuje v življenju?
Ne vem, življenje samo najbrž, trenutki, 

dogodki, ljudje... Težko bi izpostavila nekaj 
ali nekoga. 

Tvoja ustvarjalnost obogati tudi vse, kar 
pripraviš v okviru svojega dela, najsi bo to 
novoletni program, dogodek… Ko te kdo 
pohvali, ti to verjetno veliko pomeni, kot 
vsakemu; a kaj ti pomeni največ v službi?

Pred kratkim me je prijatelj vprašal, če 
kdaj zaradi operativnih nalog trpi moja krea-
tivnost. In sem odgovorila, da sem rada ope-
rativka, ker mi to daje red, organiziranost … 
Prostor za kreativnost zato poskušam najti 
v vsem, kar počnem. … Je pa »službena« 
kreativnost bistveno bolj prepoznavna in 
pomembna tistim, ki raje »slišijo« z očmi kot 
z ušesi … (smeh) Največ mi pomenijo ljudje – 
tisti, ki me dobro poznajo, vedo, da se vedno 
ženem k temu, da bi bili vsi kar se da zado-
voljni. Ker sem večna optimistka in velikokrat 
tudi idealistka, za marsikoga živim »na obla-
ku«; a istočasno zaradi razgleda morda kdaj 
lažje vidim gozd kot tisti, ki je ves čas na trdih 
tleh in okrog sebe vidi samo par dreves. 

Slovenija. V teh 30-ih letih je zamenjala 3 de-
lovna mesta, s 1. oktobrom pa bo v Sektorju 
za proizvodnjo toplote in elektrike nasledila 
kolegico Valentino Kokalj, ki odhaja v pokoj. 
Na delu se najbolje se počuti, ko začuti, da 
je naredila nekaj koristnega, dobrega za so-
človeka ali za podjetje. Njen trenutni izziv je 
osvojiti program evidentiranja Četrte poti, ki 
je v sektorju SPTE precej zapleten in zamu-
den: »Drznem si upati, da bomo uspeli pro-
gram poenostaviti, da nam bo vodstvo pri-
sluhnilo in nam dalo zeleno luč za drugačno 
zasnovo.«. Ko beseda nanese na prosti čas, 
izpostavi, da se zelo dobro zaveda, da danes 
si, jutri te ni, zato skuša življenje »živeti«.

Čiča Ranko se dneva pred tridesetimi leti 
dobro spominja – najprej je spoznal bivšo 
vodjo kadrovskega sektorja, go. Sonjo Ži-
dan, in mehanika buldožerjev, g. Jožeta 
Banka. Na samem delovnem mestu pa je 
najprej spoznal buldožerista Alojza Hočevar-
ja in Alojza Žagarja. To ni bila njegova prva 
zaposlitev, nekaj časa je bil zaposlen v Ce-
stnem podjetju Ljubljana. Njegovo trenutno 
delovno mesto Upravljalec vodočrpalnice je 
njegovo tretje delovno mesto v TE-TOL oz. 
sedaj Energetiki Ljubljana. Ob vprašanju, če 
bi kaj spremenil, jasno pove: »Spreminjal ne 
bi ničesar, saj me delo zelo veseli, rad pri-
hajam v službo in delo vestno opravljam.« 
Prostega časa ima zelo malo, saj že nekaj 
časa opravlja tudi honorarno delo v podjetju 
Delo – Prodaja.

Med jubilanti v tem obdobju so sicer še 
Srečko Škraba iz Sektorja za inženiring in 
Anton Prašnikar iz Sektorja za vzdrževanje, 
ki praznujeta 40 let; Peter Zupan iz Sektor-
ja za proizvodnjo toplote in elektrike, Jože 
Ocepek in Zlatko Zadravec iz Sektorja za 
vzdrževanje ter Jasna Zrimšek iz Sektorja 
za inženiring, ki obeležujejo 30 let; Mitja 
Bračun iz Sektorja za vzdrževanje in Sašo 
Kunovar iz Sektorja za distribucijo toplote, 
ki praznujeta 20. jubilej; ter Peter Čater iz 
Vodstva družbe in Rudi Lesjak iz Sektorja za 
distribucijo plina, ki praznujeta 10 let.

Vsem jubilantom iskreno čestitamo.

Takole vas lahko preseneti za pusta – ko naliči 
celo četico otrok, mimogrede še sebe spremeni v 
prijazno tigrico in odide v službo.

Poseben užitek najde na morju v oživljanju 
naplavljenih kosov lesa, ki jih spremeni v okolju 
prijazne razglednice.

Ranko Čiča
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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. 11. 2015.



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 46. številke:
63 € prejme Senja Čamič
42 € prejme Jozo Pečuh
21 € prejme Florjan Bajc

Dobra dva tedna pred zaključnim rokom 
je prispelo zgolj 29 fotografij. Upam, da bo 
tako kot leta 2013, ko smo prvič na Verov-
škovi 62 postavili fotografsko razstavo. Veči-
na slik bo prispela prav zadnje dni. 

Ciljanje zadnjih dni nekoliko zavleče od-
prtje razstave, saj je naenkrat veliko dela z 
izdelavo in oblikovanjem prispelih fotografij. 
Šele nato se jih lahko oceni, kar pa tudi ni 
tako preprosto. Za to pomembno delo sem 
prosil tri priznane fotografe Trnkoczy, ki živi-
jo v Piranu, Bovcu in Ljubljani, pa še rado jih 
zanese na drugo celino. A obljuba je dana za 
oktober. Ker pa je potrebno za marsikaj po-
skrbeti še potem, računam, da bo svečana 
razglasitev šele v novembru, ali morda celo 
okoli Miklavža. 

Od vseh fotografij se najprej izbere nomi-
nirane, od teh pa zmagovalne. Zadnjič je bila 
prva nagrada teden dni Čateža, »tolažilni« 
pa knjigi po lastni izbiri. Zakaj bi bilo tokrat 
drugače?

Jernej Böhm

Fotonatečaj že proti ciljni areni
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Poletje se je poslovilo, kmalu pa nas bodo lahko razveselile njegove podobe (foto: Doris Kukovičič)
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■Potopis

Odprava na Palagružo
Boris Šorc

Energija je vse. Tega se še kako 
dobro zavedamo v Energetiki 
Ljubljana, saj proizvodnja in oskrba z 
energijo na koncu slehernega dneva 
predstavlja naš kruh. Morda tudi zato 
energijo vseh oblik in občutij radi 
raziskujemo tudi v svojem prostem 
času. Delovna energija in aktivno 
preživljanje prostega časa sta nas, 
nekaj sodelavcev,  pred petnajstimi 
leti povezala in združila v odkrivanju 
največje izmed nje – energije morja.

Po zimskih pripravah in dogovorih smo 
se za 15. obletnico križarjenj po Jadranu od-
ločili za odpravo na Palagružo, na oddaljen 
arhipelag, ki ga sestavljajo deset otočkov in 
nekaj čeri. Palagruža leži bliže italijanski kot 
hrvaški obali in od nekdaj predstavlja velik 
izziv vsakemu prostočasnemu pomorščaku.

Od Ljubljane do predora Sv. Rok nas spre-
mljata dež in megla. Na drugi strani predora 
nam sonce in svetloba razblinita vse slabe 
misli. Okoli poldneva prispemo v marino Kre-
mik in prevzamemo našo 2x350 KS in 18 me-
trov dolgo motornjačo Holidaj. Po uri in pol 
plovbe pristanemo na Drveniku, povečerja-
mo in prespimo. Zbudimo se v prekrasnem 
sončnem jutru, v katerem zadnje sapice juga 
ne dvigajo več valov. 

Odpravimo se proti Visu, med plovbo obi-
ščemo Brusnik, mali otoček, znan po čudo-
vitih ovalnih kamnih. Popoldne pristanemo 

v Komiži. Po oskrbi ladje z zalogami vode in 
bevande odplujemo na Biševo. Otok je znan 
po Modri špilji in Medvedji špilji, po prekra-
snih morskih vdolbinah, ki vsakemu vzamejo 
sapo. Otok ima vsega 20 stalnih prebivalcev 
in je umaknjen od navala turistov. Zasidramo 
se v zalivu Porat, nekakšnemu pribežališču 
ribičev, ki lovijo med Visom in Palagružo.

Med večerjo Andrej, Dare, Dušan, Jure, 
Marko in jaz, vsi sodelavci in kolega upoko-
jenca, skujemo plan: »Jutri odrinemo na Pa-
lagružo.« Vse imamo na svoji strani: vreme, 
željo in mirno morje. Zgodaj zjutraj Marko 
začne ogrevati motorja, Andrej in Jure dvi-
gata sidro, jaz kuham kavo, Dare in Dušan pa 
poženeta ladjo proti Palagruži. 

Po dveh urah vožnje pademo v meglo, 
GPS ne deluje, preidemo na klasično naviga-
cijo, megla zgine, na obzorju ni nič, kamor 
koli seže pogled samo morje in nebo. Čez 
kakšno uro zopet zaplujemo v meglo, pod 
nami je 150 metrska globina … Kam pluje-
mo? Smo sploh na pravi smeri? Sončni žarki 
prodrejo skozi meglico, v daljavi zagledamo 
obrise Palagružkega arhipelaga in visok 
steber svetilnika, ki dominira nad otokom. 
Nekdo prinese penino, vsi smo veseli in 
polni pričakovanja. Po uri plovbe po srednje 
velikih valovih prispemo v mali zaliv na za-
hodni strani Palagruže, kjer se zasidramo. 
Na obali so »privoščimo«40-minutni vzpon, 
mimo ostankov samostana iz 14. st. in se 
povzpnemo na svetilnik, ki stoji 90 metrov 

nad morjem, od koder pogled seže - seveda 
ob čistem ozračju - vse do Cresa, Barija in 
Velebita. Leta 1177 ga na svojih potovanjih 
obišče tudi papež Aleksander III.

Hitro se odpravimo naprej proti Lastovu, 
kjer prespimo v Skriveni luki, dan zatem na-
daljujemo v Ubli in pristanemo v staro-avstrij-
ski luki Sv. Mihovil. Tu si privoščimo kopanje, 
obisk Lastova in dvodnevno kulinarično raz-
vajanje Bruna, ki nam pripravlja škarpene, 
jastoge in druge morske specialitete.

Pot nas zatem vodi ob arhipelagu Lastov-
njaci, na Korčulo - mimogrede: njeno grško 
ime je Korkira Melalaina ali latinsko Corcyra 
Nigra, kar pomeni otok gozda, ki so ga stari 
Grki posekali, in otok Marca Pola. Zvečer se 
po potepanju po Korčuli vrnemo na ladjo in 
pozorno poslušamo vremensko napoved: ju-
tri se pričakujejo neurja z južne smeri. 

Zgodaj zjutraj zato odplujemo proti Hvaru 
in v zavetrju hvarskega kanala mimo Brača  
uidemo neurju ter zaplujemo v Milno, meste-
ce na severnem delu Brača, ki leži v globo-
kem zalivu, zaščitenem pred vsemi neurji.

Drugi dan se iz Milne čez splitska vrata po 
visokih valovih prebijemo do Kremika. Tako 
sklenemo krog, velik 320 n.m. in se na kon-
cu vrnemo na začetek, a izpopolnjeni, polni 
novih izkušenj in vtisov. Ter odločeni, da nas 
naslednje leto čakajo nova doživetja in avan-
ture, morda v drugi, dopolnjeni sestavi.

Mar ni Bosch narisal in mar niso Doorsi napisali komad Ladja norcev, vsaka podobnost z nami je zgolj slučaj.



24
aktualno

• 080 2882   www.energetika-lj.si

ZAGOTOVITE  
SI PRIHRANKE  
TUDI TO ZIMO.

Pred zimo spet 
znižujemo cene za 
naše zveste kupce.

0,3091* EUR/Sm3

* Cena brez DDV in dajatev. Cena velja do 31. 10. 2016,  
prijave sprejemamo od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.
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