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GOSPOD VINKO WERNIG SE JE RODIL OKTOBRA 1931 

V LJUBLJANI. TAKOJ PO DIPLOMI, LETA 1958, SE JE 

ZAPOSLIL PRI PETROLU. OD LETA 1965 DALJE JE DELAL 

V NOVOUSTANOVLJENEM RAZVOJNEM SEKTORJU, KJER 

JE SVOJE ZNANJE IN IZKUŠNJE KORISTNO UPORABIL 

PRI REKONSTRUKCIJI RAFINERIJE MINERALNIH OLJ V 

MARIBORU IN IZGRADNJI OBMORSKE INSTALACIJE SERMIN 

PRI KOPRU. LETA 1970 JE BIL IMENOVAN ZA DIREKTORJA 

SEKTORJA ZA INVESTICIJE IN VZDRZEVANJE. V LETU 1974 

JE POSTAL DIREKTOR SEKTORJA ZA ZEMELJSKI PLIN, 

KI SE JE KASNEJE RAZVIL PREK TOZD-A V DELOVNO 

ORGANIZACIJO PETROL ZEMELJSKI PLIN. NA VODILNEM 

MESTU JE DELOVAL VSE DO LETA 1991.
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Vinko Wernig je vodil celotno gradnjo slovenskega 
plinovodnega omrežja, ki je bila končana v roku 
in v predvideni ocenjeni investicijski vrednosti. 
Prvi zemeljski plin je po novozgrajenem plinovodu 
iz tedanje Sovjetske zveze v tedanjo Jugoslavijo 
pritekel 17. julija 1978.

Odločilen prispevek Vinka Werniga se je odrazil 
tudi na projektu dodatne oskrbe iz Alžirije. Prav 
ta projekt je še posebej neprecenljiv, saj njegova 
vizija o nujnosti dobav zemeljskega plina tudi iz 
zahodne smeri sega že v samo prvotno gradnjo 
plinovodnega sistema Slovenije. S tem je slovenski 
plinovodni sistem postal del obsežnega evropskega 
plinovodnega sistema. 

Vinko Wernig je imel vedno zelo jasno vizijo o 
pomenu in vpetosti plinske dejavnosti v mednarodne 
tokove. Znal je reševati težave in tako omogočiti 
nadaljnjo rast in razvoj, ki jo danes ponosno nadaljuje 
družba Plinovodi d.o.o. 

Gospodarska zbornica Slovenije je prepoznala 
njegovo pomembno vlogo in mu leta 1993 podelila 
nagrado za življenjsko delo. Leta 2008 je gospod 
Wernig prejel tudi nagrado za življenjsko delo, ki mu 
jo je podelila Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 

1. Gospod Vinko Wernig, vi ste postavili temelje 
projektu pridobitve in izgradnje slovenskega 
plinovodnega omrežja. Iz političnih vrst takratne 
Jugoslavije ni bilo kaj dosti posluha in pomoči pri 
projektu. Kaj vas je torej vzpodbudilo, da ste začeli 
s pridobitvijo in izgradnjo plinovodnega omrežja? 

Možnost nabave zemeljskega plina v takratni 
Sovjetski zvezi so nekatera tedanja naftno plinska 
podjetja v Jugoslaviji, med njimi tudi Slovenski Petrol, 
spodbudila, da smo začeli z aktivnostmi uvoza in 
uporabe zemeljskega plina kot energenta in kemične 
surovine. Hkrati pa smo pričeli tudi z ostalimi 
aktivnostmi potrebnimi za uporabo zemeljskega 
plina.

2. Projekt se je bliskovito hitro odvijal: od ideje 
leta 1974, do leta 1978, ko je zemeljski plin že stekel 
po ceveh na Slovenskem. Ali je bilo težko pridobiti 
prve odjemalce zemeljskega plina glede na to, da je 
bil to povsem nov projekt na Slovenskem? 

Leta 1965 je Petrol izdelal študijo »Razvoj 

gospodarstva z nafto in naravnim plinom ter njeno 
mesto v energetiki«, v kateri je bila poraba plina v 
letu 1980 ocenjena na približno 500 mio Nm3, kar se 
je 15 let kasneje izkazalo za pesimistično napoved. 
Vodstva takratne težke industrije, kemične in drugih 
industrijskih porabnic ter mestnih plinarn, so bila 
na osnovi spoznanj o uporabnosti zemeljskega 
plina iz tujine, pripravljena sodelovati pri uvajanju 
zemeljskega plina v Sloveniji. Projekt je podpisala tudi 
Gospodarska zbornica Slovenije. Z njeno pomočjo 
in podporo Interesne skupnosti za nafto in plin je 
bil podpisan samoupravni sporazum o združevanju 
sredstev za realizacijo programa plinifikacije v 
Sloveniji, ki ga je podpisalo 76 kasnejših uporabnic 
zemeljskega plina, ki so za leto 1980 prijavili potrebo 
za 994 mio Nm3 zemeljskega plina.

3. Oskrba z zemeljskim plinom v Sloveniji 
za večje končne odjemalce in odjemalce na 
distribucijskih sistemih je tudi danes strateškega 
pomena. Podatki kažejo, da se oskrba z zemeljskim 
plinom v zadnjih nekaj letih zopet spodbudno 
povečuje. Kakšno vlogo pripisujete zemeljskemu 
plinu kot energentu danes?

Zemeljski plin, kot najčistejše fosilno gorivo, bo 
verjetno še precej časa gorivo prihodnosti.

4. Na katero svojo potezo, odločitev oz. delo ste 
še posebej ponosni?

Na izbiro takratnih svojih sodelavcev, ki so z 
neverjetno pripadnostjo projektu omogočili izvedbo, 
tako po časovnem kot finančnem programu.

5. Kakšen nasvet ali usmeritev bi na podlagi 
vaših bogatih izkušenj dali današnjim nosilcem 
razvoja slovenskih plinovodnih sistemov in oskrbe 
z zemeljskim plinom?

Moje izkušnje so iz drugačnega politično-
ekonomskega sistema, zato bi težko našel 
specifičen konkreten nasvet, drži pa reklo:

 »Trdnemu in vztrajnemu 
strokovnemu delu uspeh ne 

izostane.«
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