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GOSPOD VLADIMIR PUKLAVEC JE LETA 1962, PO MATURI NA PTUJSKI GIMNAZIJI, ZACEL 

ŠTUDIRATI STROJNIŠTVO NA LJUBLJANSKI UNIVERZI. ZE TAKRAT GA JE NAJBOLJ ZANIMALA 

TERMODINAMIKA IN TEHNIKA NIZKIH TEMPERATUR.

PO KONCANEM ŠTUDIJU JE DOBIL PONUDBO PODJETJA LINDE MUENCHEN ZA ZAPOSLITEV 

KOT PROCESNI INZENIR NA PODROCJU ZELO NIZKIH TEMPERATUR. PO NEKAJ MESECIH JE 

LINDE ODLOCIL, DA USTANOVI POSEBNO RAZVOJNO SKUPINO ZA PROJEKTIRANJE NAPRAV 

ZA UTEKOCINJENJE ZEMELJSKEGA PLINA, DEL KATERE JE POSTAL TUDI GOSPOD PUKLAVEC IN 

TAKO BIL EDEN OD PRVIH 4 SODELAVCEV.

EKSKLUZIVNI INTERVJU
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1. Gospod Puklavec, v Sloveniji in svetu ste poznani kot 
ustanovitelj podjetja TGE Gas Engineering GmbH, ki je eno 
do ključnih svetovnih podjetij na področju utekočinjenega 
plina. Kakšni so bili vaši začetki in kaj je bilo ključno za vašo 
odločitev, da ustanovite podjetje na tem področju, katerega 
pomen in vlogo nekateri prepoznavamo šele danes, vi pa ste k 
temu pristopili že v letu 1980, torej prav vizionarsko?

 Meni je bilo razmeroma kmalu jasno, da bo zemeljski plin 
v tekoči obliki (LNG) igral pomembno vlogo med bodočimi 
energenti. Velike naprave za pridobivanje in utekočinjanje 
zemeljskega plina so bile povezane z velikimi investicijami in so 
bile izven naših takratnih finančnih možnosti.

Tako smo se odločili, da se posvetimo predsem projektiranju 
in gradnji naprav za logistiko, skladiščenje in končno uporabo 
LNG-ja. Da premostimo razvojni čas, smo tudi gradili naprave 
za utekočinjenje petrokemijskih plinov (etilen, propilen in drugi), 
ki zahtevajo hladilno tehnologijo.

Pri tem smo seveda izkoristili vse možne prilike za gradnjo 
naprav za uporabo LNG tehnologije in za nadaljnji razvoj na tem 
področju.

2. Na kaj ste danes, ko se ozrete nazaj, na izredno uspešno 
prehojeno pot ter dosežene cilje, najbolj ponosni? Bi danes 
kaj od opravljenega storili drugače?

Najbolj ponosen sem, da nam je uspelo pridobiti strokovno 
odlične in  predane sodelavce iz različnih držav, ne samo iz 
Nemčije. Ponosen sem tudi, da smo se pravočasno usmerili na 
azijske trge in že leta 1988 ustanovili prvo kitajsko podružnico 

Ker ga je zanimala kompletna poslovna 
odgovornost za gradnjo naprav in ne samo 
procesni del, je odšel v manjše inovativno 
podjetje, kjer je hitro prevzel odgovornost za 
projekte in inženiring. Pozneje je postal direktor 
za LNG v podjetju Ruhrgas (takrat eno izmed 
vodilnih podjetij za distribuciju plina v Evropi).  Ko 
se je pokazalo, da LNG za Ruhrgas kratkoročno 
ni bil dovolj poslovno zanimiv, je leta 1980 s 
partnerji  ustanovil prvo lastno podjetje.

v Šanghaju in istočasno tudi tajvansko  podružnico v Tajpehu. S 
tem smo bili tesno povezani s hitrim industrijskim razvojem na 
tem geografskem področju.

Ta razvoj sem osebno vodil, mnogo potoval in negoval 
poslovne odnose s pomembnimi kupci. Moja žena je v tem času 
morala dostikrat sama vzgajati najine 4 otroke. Gledano nazaj 
bi mogoče lahko del potovanj prej prepustil mojim najožjim 
sodelavcem in imel več časa za družino.  

3. Kaj ocenjujete je bilo ključno za vzpostavitev razvoja 
in preboja podjetja na svetovnem trgu? Katere so bile vaše 
ključne usmeritve in na katere trge ste se osredotočali v času 
vaših začetkov in kasneje, vse do danes?

Od ustanovitve prvega lastnega podjetja in na vseh funkcijah, 
ki sem jih opravljal, sem vedno imel razmeroma jasno predstavo, 
da smo lahko uspešni samo, če bodo kupci naših naprav in naših 
ostalih storitev uspešni in zadovoljni s kakovostjo poslovnih 
odnosov z nami.

Kakovost, konkurečnost in izpolnitev dobavnih rokov 
predstavljajo našo prepoznavnost na globalnem trgu, ki smo ga 
neprestano proučevali, da ne zamudimo razvoja.

Seveda nam je pomagalo tudi to, da so nas naši kupci 
priporočali drugim in se vračali k nam za nove naprave.  Prodor 
na trge v Aziji, predvsem na Kitajsko, na Tajvan in Južno Korejo 
je bil možen samo prek naših lokalnih podružnic, kjer smo tudi 
zaposlovali domače sodelavce poleg naših kolegov iz Evrope.

4. Ste izjemen poznavalec na področju energetike. Žal 
Slovenija ni prepoznala priložnosti in možnosti, ki bi jo 
pridobila z vašim projektom LNG terminala v Kopru. Kakšno 
je vaše mnenje glede prihodnje uporabe LNG-ja v regiji in 
prihodnjega razvoja oskrbe z LNG-jem v Evropi in svetu. 
Kakšno prihodnost napovedujete plinskim tehnologijam?

Poleg trenutnega obstoječega domačega trga za zemeljski 
plin se bo LNG vedno bolj uveljavljal kot ekološko prijazno 
gorivo za tovornjake in za ladje v Jadranskem morju.

V svetovnem merilu imamo že razmeroma hiter razvoj 
uporabe  LNG-ja kot goriva za prometna vozila na kopnem in 
na morjih. Izgleda, da bodo cene LNG-ja ostale razmeroma 
stabilne in to bo še dodatna podpora za nadaljnji razvoj.

Mi že investiramo v Italiji v razvoj tega tržišča in med drugim 
prodajamo LNG v Padovi za tovornjake.
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5. V zadnjem času ste zelo vidni tudi kot novi 
lastnik ljutomerske in ormoške vinske kleti, ki po vaši 
obnovi slovi kot tehnološko najbolj dovršena v Evropi. 
Verjamemo, da ste ljubezen do vina podedovali, v srcu 
pa ostajate tudi strojnik in da je prav ta kombinacija 
botrovala tehnološki dovršenosti vaše vinske kleti. 
Kje so po vašem mnenju še neodkriti ali premalo 
izkoriščeni potenciali slovenskega vinarstva in 
turizma nasploh? 

Tudi v tem poslu so dobri sodelavci,  kakovost 
produkta in zaupanje potrošnikov izredno pomembni za 
uspešno poslovanje.

Naša moderna tehnologija v kleti in prijazno 
obdelovanje vinogradov v okolici morata zagotoviti 
čim bolj naravno vino. Moj oče  - njegovo tradicijo 
nadaljujemo – je vedno rekel: »Ne moti vina!« in to še 
vedno spoštujemo.

Na žalost Slovenija v tujini ni poznana kot 
vinska dežela. Tudi skupna prizadevanja slovenskih 
vinogradnikov v tujini so še vedno premalo usmerjena 
v  promocijo naše »zelene« dežele, skupno s turističnimi 
organizacijami.

6. Svetovne in slovenske energetske akterje zelo 
dobro poznate. Kakšen nasvet ali misel bi namenili 
današnjim nosilcem razvoja tehnoloških plinskih 
podjetij in oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji?

EKSKLUZIVNI INTERVJU

Nisem strokovnjak za prodajo zemeljskega 
plina na drobno. Poleg že zgoraj omenjenih 

uporabnih možnosti za LNG vidim še možnost, 
da se iz bioloških odpadkov (ne v konkurenci z 
živili!) proizvaja bioplin. Po prečiščenju ga lahko 

utekočinimo in kot bio LNG uporabimo kot 
gorivo. Ekološka bilanca je odlična in bio LNG 

je tudi cenovno konkurenčen.
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