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INTERVJU Z DIREKTORJI 
ENERGETSKIH PODJETIJ, KI 
IZVAJAJO DEJAVNOST DISTRIBUCIJE 
ZEMELJSKEGA PLINA
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1. Koliko časa je družba Domplan prisotna v slovenskem 
energetskem prostoru in kakšni so bili njeni začetki?

Zgodovina družbe Domplan d.d. sega v leto 1956, ko je 
bil v Kranju ustanovljen Zavod za stanovanjsko in komunalno 
gradnjo. Družba je prisotna v slovenskem energetskem prostoru 
od leta 1971, ko je pričela z dejavnostjo toplotne oskrbe s 
pričetkom uvajanja daljinskega ogrevanja na območju Planine 
in Vodovodnega stolpa – Šorlijevo naselje. Število ogrevalnih 
sistemov, ki jih družba upravlja vse od začetkov narašča in 
danes upravljamo preko 70 kotlovnic, ki oskrbujejo preko 7500 
odjemalcev.

Osnovne dejavnosti družbe se izvajajo preko poslovnih 
enot (PE):

a. PE Energetika opravlja dejavnost distribucije in 
dobave zemeljskega plina, toplotne oskrbe in ostalih 
energetskih dejavnosti, 

b.  PE Inženiring opravlja dela in naloge investicijskega 
inženiringa v vseh fazah investicijskih procesov, prav 
tako pa razvija lastne projekte na področju gradnje za 
trg,

c. PE Nepremičnine upravlja z več kot 10.000 stanovanji 
in poslovnih prostorov v 540 večstanovanjskih stavbah, 
izvaja postopke vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo 
ter posreduje na področje prometa z nepremičninami,

d. PE Urbanizem se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, 
projektiranjem in geodetskimi storitvami.

2. Od kdaj je družba Domplan aktivna na področju gradnje 
plinovodnega distribucijskega omrežja in oskrbe z zemeljskim 
plinom?

Dejavnost distribucije zemeljskega plina, ki predstavlja 
eno od ključnih dejavnosti družbe opravljamo od leta 1991. 
Izvršni svet občine Kranj je dne 25.7.1990 pooblastil podjetje 
Domplan Kranj za izvedbo vseh strokovnih in investitorskih 
opravil v zvezi s plinifikacijo. Na podlagi pooblastila izvršnega 
sveta SO Kranj in ob sodelovanju Odbora za plinifikacijo je bila 
v letu 1993 sklenjena Pogodba o širitvi plinovodnega omrežja 
na območju mesta Kranj in o odnosih pri prodaji in nakupu 
zemeljskega plina.

Mestna občina Kranj je dne 22.5.2003 z družbo Domplan 
d.d. sklenila pogodbo o ureditvi obligacijskih oziroma dolžniško 
upniških razmerij izhajajočih iz sklenjenih pogodb o širitvi 
plinovodnega omrežja na območju mesta Kranj in o odnosih 
pri prodaji in nakupu zemeljskega plina. Ta pogodba je bila 
sklenjena za nedoločen čas in je vsebovala bistvene elemente 
koncesijske pogodbe. Dokončno razmerje z Mestno občino 
Kranj je bilo urejeno s sklenitvijo koncesijskih pogodb v letih 
2009 in 2013. Dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
opravljamo tudi na območjih občine Naklo in sicer od leta 2010 

ter občine Šenčur od leta 2008. Z navedenim so vzpostavljeni 
pogoji za stabilno opravljanje predmetne dejavnosti.

Domplan d.d. je v okviru lastnega investicijskega inženiringa 
na območju MO Kranj zgradil cca. 275 km plinovodnega 
omrežja (vključno s hišnimi priključki). Plinovodno omrežje je 
zgrajeno na območju mesta Kranja, v večini primestnih naseljih: 
Primskovo, Britof, Voge, Predoslje, Orehovlje, Kokrica, Rupa, 
Mlaka, Struževo, Stražišče, Pot v Bitnje, Bitnje, Šutna, Žabnica, 
Orehek, Drulovka, območje komunalne cone na Primskovem, 
območje nekdanjega Tekstilindusa, območje nekdanjega 
Sejmišča in obrtne cone ob Savski cesti, občine Naklo in 
severnega dela občine Šenčur. Ovire hitrejši gradnji so zahteve 
po sočasni obnovi obstoječe in gradnjo predvidene komunalne 
infrastrukture v cestnem telesu ali ulici. Nepremostljiva ovira 
pa je večkrat nedefinirana in časovno odmaknjena gradnja 
javne kanalizacije. Trenutno so v pripravi projekti za plinifikacijo 
območja Mlake, Britofa, Čirč in Hrastij. 

Na plinovodno omrežje so priključene vse večje kotlovnice v 
MO Kranj. Za prevzem plina iz prenosnega sistema je Domplan 
d.d. sofinanciral in dogradil osem primopredajnih merilo 
reducirnih postaj, ter zgradil štiri merilno reducirne postaje za 
upravljanje distribucijskega sistema. 

Zgrajeno je približno 90% plinovodnega omrežja v MO 
Kranj in občini Naklo, preostalih 10% omrežja bo zgrajeno ob 
predpostavki, da bo vzporedno zgrajeno tudi kanalizacijsko 
omrežje v naslednjih nekaj letih. Na območju občine Šenčur je 
zgrajeno približno 50% omrežja.

Za spremljanje gradnje, evidentiranje in upravljanja zgrajenih 
plinovodov je Domplan vzpostavil sodoben računalniški sistem 
na osnovi GIS aplikacij.

3. Kakšno je stanje danes? Prosimo vas za kratko 
predstavitev vaše družbe in ključnih dejavnosti ter storitev, 
ki jih danes nudite svojim uporabnikom in odjemalcem.

Družba je kvalitetno kadrovsko in tehnično opremljena 
za opravljanje različnih energetskih dejavnosti. Ključne 
dejavnosti so vsekakor distribucija in dobava zemeljskega plina, 
upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov, inženiring 
za gradnjo lastnih in tujih energetskih objektov, energetsko 
pogodbeništvo, ...

V MO Kranj je bilo zgrajenih več kot 5.000 plinskih 
hišnih priključkov od katerih jih plin uporablja več 
kot 3.000. Indirektno preko večjih kotlovnic v večjih 
stanovanjskih soseskah se s plinom ogreva približno 
8.000 stanovanj. Skupna priključna moč plinskih trošil 
znaša več kot 200 MW.
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Smo lokalno podjetje, ki je prisotno predvsem na območju 
Gorenjske in želimo ponuditi čim širšo paleto energetskih 
storitev, ki bodo v zadovoljstvo tako nam, kot uporabnikom 
naših storitev.

Plinovodno omrežje in ostale energetske objekta gradimo 
z lastnimi sredstvi. Pri projektiranju in izgradnji omrežja tesno 
sodelujemo z izkušenimi projektanti in domačimi gradbenimi 
podjetji, ki imajo ustrezna znanja ter izkušnje. Celotno 
plinovodno infrastrukturo upravljamo in vzdržujemo skladno s 
kriteriji varnosti, zanesljivosti in gospodarnosti.

4. Katere so po vašem mnenju glavne prednosti družbe 
Domplan v primerjavi z ostalimi podjetji, ki vas uvrščajo tako 
visoko med izvajalce storitev na področju energetike?

Potrebna je jasna strategija podjetja, ki jo zaposleni 
uresničujejo na podlagi kvalitetnih delovnih pogojev v družbi. 
Kot ena najpomembnejših prednosti je vsekakor stabilna 
lastniška struktura, ki je v lasti zaposlenih in bivših zaposlenih. 
Smo finančno in organizacijsko stabilno podjetje z dolgoletno 
tradicijo, ki strmi h kvalitetnim tehničnim rešitvam na vseh 
področjih našega dela. S kvalitetnim tehničnim kadrom se lahko 
lotevamo zahtevnih tehnično tehnoloških projektov, ki jih lahko 
izpeljemo popolnoma samostojno.

5. Kakšni so vaši ključni cilji in kakšna je strategija 
prihodnjega razvoja družbe Domplan?

Ključni cilji v prihodnje so iskanje novih tržnih priložnosti na 
področju zemeljskega plina in na širšem področju energetike. 
Med drugimi v bodoče načrtujemo vlaganja v razvoj uporabe 
stisnjenega zemeljskega plina. V teku je pilotski projekt uporabe 
stisnjenega zemeljskega plina v prometu, saj preko lastne 
interne polnilnice polnimo 10 lastnih vozil in izkušnje so s 
stališča uporabnosti in stroškov zelo dobre. V prihodnje želimo 
to možnost ponuditi tudi širše s postavitvijo prvega javnega 
polnilnega mesta na območju tega dela Gorenjske.

6. Kaj najbolj pogrešate oziroma vas mogoče tudi moti pri 
delovanju v slovenskem energetskem in poslovnem prostoru?

Predvsem si želimo korektne poslovne prakse, ki mora 
biti osnova za pridobitev in izpeljavo poslov. Prav tako se 
pojavlja upad kvalitete tehničnih rešitev, ki se dogaja zaradi 
pritiska konkurence in zato se naše podjetje pogosto sooča 
z nekonkurenčostjo, saj želimo ponujati le kvalitetne in 
trajne tehnične rešitve. Dnevno se srečujemo z nezaupanjem 
potencialnih uporabnikov zemeljskega plina, zato je potrebna 
kvalitetna promocija, ki vključuje tudi ozaveščanje uporabnikov.

Na področju uporabe stisnjenega zemeljskega plina v 
prometu pogrešamo aktivnejšo vlogo države pri spodbujanju 
razvoja. V Republiki Sloveniji obstaja strategija na področju 

razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi 
z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju, ki predvideva 
postavitev večjega števila javno dostopnih polnilnih mest do 
konca leta 2020. Prav tako je predvideno subvencioniranje 
postavitve polnilnih mest, vendar kljub temu, da je zastavljeni 
rok izjemno kratek, še vedno nista znana časovnica, in ne pogoji 
pridobitve ter mehanizmi podeljevanja teh subvencij.

7. Na kaj ste v svoji dosedanji bogati profesionalni karieri 
najbolj ponosni?

Na področju energetike je vsekakor pridobivanje in izpeljava 
zahtevnih poslov, kot so koncesije za distribucijo zemeljskega 
plina, postavitev in obratovanje soproizvodenj ter nenazadnje 
na kvaliteten pilotski projekt implementacije vozil na SZP v naši 
družbi. Poleg tega so tu še uspešno izvedeni projekti prenov 
večjih ogrevalnih sistemov, ki so v našem upravljanju in sicer 
gre za prenovo kotlovnice vključno s postavitvijo kogeneracije 
v kotlarni Planina ter prenova kotlovnice in toplovoda v 
Šorlijevem naselju. Z navedenimi projekti smo uspeli bistveno 
znižati stroške ogrevanja in zagotoviti zanesljivost obratovanja 
za uporabnike ogrevanja, ki so priključeni na sistem.

8. Kakšen je vaš pogled na prihodnost zemeljskega plina 
in plinskih tehnologij doma in generalno v Sloveniji ter kje v 
teh okvirih vidite prihodnjo vlogo družbe Domplan? 

Zemeljski plin predstavlja in bo predstavljal tudi v prihodnje 
enega ključnih energentov na poti v brezogljično družbo. 
Naša družba je na območju Kranja igrala eno ključnih vlog v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja za prehod večjih kotlovnic 
v večstanovanjskih soseskah na čistejši zemeljski plin. Za 
izboljšanje kvalitete zraka v Kranju in njegovi okolici smo storili 
veliko dobrega in želimo v prihodnje nadaljevati zgodbo tudi na 
področju prometa in ostalih tehnologij. 

9. Ali bi na podlagi vaših bogatih izkušenj in poznavanja 
plinske dejavnosti z bralci revije Plin delili kakšno vašo 
misel ali usmeritev za prihodnji uspešnejši razvoj plinske 
dejavnosti? 

Zaradi povečevanja energetske učinkovitosti se 
vsi distributerji srečujemo u upadom porabe ZP na 
področju ogrevanja. Potrebno je slediti naprednim 
tehnologijam, ki prinašajo nove poslovne priložnosti na 
trgu zemeljskega plina in ostalih področjih energetike, 
le tako bo lahko tudi v prihodnje zemeljski plin 
konkurenčen energent.
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