
1. Gospod mag. Jože Dimnik, slovensko 
energetiko zelo dobro poznate in vaša funkcija 
generalnega direktorja Direktorata za energijo na 
Ministrstvu za infrastrukturo, v teh za energetiko 
tudi prelomnih trenutkih, je bila zagotovo zahteven 
in velik izziv. Kakšni pa so bili vaši začetki in kaj je bilo 
odločilno za vašo profesionalno pot na Direktoratu 
za energijo?

Svojo poklicno pot sem začel na področju 
sistemov za opozarjanje prebivalstva. Javnosti 
so to bolj poznane kot sirene, ki se še oglašajo v 
soboto oziroma kot oprema za svetlobno in zvočno 
opozarjanje na vozilih s prednostjo (reševalci, policisti, 
gasilci). Razvili smo tudi kakšen izdelek, ki drugim ni 
šel od rok, kot na primer GPS podpora za detektor 
za radiološko izvidovanje, ali pa so ga potrebovali kot 
na primer monitoring voda za Agencijo za okolje. Kot 
vodja projektov in vodja razvoja sem se s tem ukvarjal 
približno deset let. Ob koncu tega obdobja je podjetje 

Kratek življenjepis
Mag. Jože Dimnik se je rodil v Ljubljani, srednjo 

elektrotehniško šolo je obiskoval v isti stavbi kot Cankar 
in nato študiral na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi 
v Ljubljani. Diplomiral je iz stikalnega napajalnika in 
nato na Univerzi v Mariboru magistriral iz zgoščevanja 
podatkov v multimedijskih sistemih. Prvih deset let je 
nabiral izkušnje v gospodarstvu, predvsem kot razvojni 
inženir, vodja projektov in vodja razvoja elektronskih 
sklopov ter sestavov in mehanskih delov. Nato je kariero 
nadaljeval v državni upravi na različnih delovnih mestih 
na področju oskrbe z energijo, priprave predpisov, 
socialnega dialoga, mednarodnega sodelovanja. V tem 
času je vodil Inšpektorat za energetiko in rudarstvo, 
sektor za rudarstvo, službo za informatiko in pred 
sedanjim delovnim mestom Direktorat za energijo.
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leta. Na voljo mi je dal tri mesece. To, da je izdelek deloval v 
predvidenem roku, je po eni strani stresno in stane nekaj las in 
nekaj barve las, po drugi strani pa zadovoljstvo ob doseženem 
cilju odtehta vse ostalo in navdaja z zadovoljstvom, ki človeka 
lahko zasvoji do te mere, da hodi v službo zgodaj in iz službe 
pozno ter vmes pozabi na malico. Opuščanje malice je imelo 
pri meni za posledico prekomerno telesno težo, kar pomeni, da 
imajo prav zdravniki, ko priporočajo več obrokov dnevno.

Pred časom sem z družino v nakupovalnem središču srečal 
znanca iz košarkarskih časov, ki je bil tudi sin člana uprave v 
podjetju, ki me je vzelo v prvo službo. Po nekaj izmenjanih 
besedah me je presenetil nekako takole:« Ti, a veš, da se moj 
oče še vedno spomni nate. Pravi, da je bila najboljša stvar v 
življenju, da je tebe vzel v službo.« Glede na to, da sva se srečala 
po nekaj letih, ni imel razloga, da mi laska, je bilo pa lepo slišati. 
Tak dogodek me navdaja z občutkom, da sem v življenju naredil 
nekaj dobrega. 

3. Kako ste v okviru direktorata, ki ste ga vodili, organizirani 
in kaj ocenjujete je ključno za Direktorat za energijo v njegovi 
zagotovo tudi v prihodnje izredno pomembni vlogi?

O uradnikih ima precej ljudi precej različna mnenja. S 
sodelavci sestavljamo Direktorat za energijo, ki deluje v okviru 
Ministrstva za infrastrukturo (glede na preteklost se lahko 
zgodi, da smo v času, ko je ta odgovor nastal in do takrat, ko je 

dobilo večji posel na področju telekomunikacij za železnico, ki 
je zahteval skoraj ves kader iz razvoja, kar je v meni sprožilo 
vprašanje, ali začeti znova s sestavljanjem ekipe v istem podjetju 
ali pa morda začeti kariero nekje drugje. V roke sem vzel časnik 
Delo, ki je bilo v tistem času mesto, kjer so ugledni delodajalci 
objavljali svoja povpraševanja po novih sodelavcih. Na eni strani 
je bila objava takratnega Ministrstva za gospodarske dejavnosti, 
da iščejo svetovalca vlade za področje energetike. Na tehtnici 
ni bilo samo, kje bo novo delovno mesto, temveč tudi, ali bo še 
naprej prevladovala samo služba s športnimi konci tedna, po 
možnosti s košarkarsko žogo v roki, ali pa je čas, da si ustvarim 
družino in uredim eksistenco. Prevladalo je slednje. 

Na Direktoratu za energijo (takrat še ni bil organiziran 
kot direktorat) sem bil sprva zadolžen za projekt gradnje 
hidroelektrarn na spodnji Savi, ki je bil takrat še zamišljen kot 
BOT (Built operate transfer) projekt, ki naj bi ga izvedli Avstrijci. 
Po dolgih pogajanjih se je izkazalo, da so se gospodarske 
okoliščine tako spremenile, da projekta na takšen način ni 
bilo možno izvesti. Po tem projektu sem deloval praktično na 
vseh področjih, ki jih današnji direktorat pokriva, vključno z 
rudarstvom. S področjem plina sem se prvič srečal kot predsednik 
in član nadzornega sveta Termoelektrarne Brestanica, kjer smo 
v tistem obdobju izvedli projekt postavitve dveh plinskih turbin 
po 114 MW.

2. Na kaj ste danes, ko se ozrete nazaj in ko se spomnite 
prehojene poti in doseženih rezultatov, najbolj ponosni? Bi 
danes kaj od opravljenega storili drugače?

Morda najprej odgovorim na drugo vprašanje. Osebno sem 
prepričan, da ni velike sreče v premlevanju preteklih dogodkov 
in še slabše v obžalovanju preteklih odločitev. Menim, da so bile 
odločitve prave. Spoznal sem, da ljudje, ki se ukvarjajo z obrtjo 
in so v tem dobri, živijo bolje od ljudi, ki so se izobraževali in 
so v svojem poklicu dobri. Za vse mlade, ki bodo brali tole, je 
potrebno dodati, da družba, ki želi imeti uspešno gospodarstvo 
in blaginjo, mora temeljiti na znanju.

Na prvi del vprašanja bosta verjetno odgovorila dva dogodka.

Podjetje, v katerem sem delal, je dlje časa razvijalo nov 
izdelek in vodstvo je že sprejelo odločitev, da stanje tehnike 
še ne dopušča, da bi bilo mogoče nov izdelek razviti. Ko mi 
je sodelavec v razvoju prenesel to informacijo, sem očitno 
nejevoljen in mladostno nesramen komentiral, da vodstvo 
nima pojma in da če nekomu ni uspelo tega razviti, to še ne 
pomeni, da se ne da. Na mojo srečo ali nesrečo je za mano tisti 
trenutek stal predstavnik vodstva in me povabil na razgovor. Ta 
je bil kratek. Vprašal me je, koliko časa potrebujem, da dokažem 
svoje besede z delujočim izdelkom. Odgovoril sem mu, da pol Pr
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objavljen, že pristali na katerem drugem ministrstvu, morda celo 
na svojem). V grobem delujemo v treh sektorjih: za oskrbo z 
energijo, za obnovljive vire in učinkovito rabo energije vključno 
s kohezijo ter za pravne in mednarodne zadeve. Sodelavcem 
gre zahvala za zakone in podzakonske akte, akcijske načrte, 
strategije in posamične akte, ki jih pripravljajo zavzeto in skrbno 
s hitrostjo, ki jo naša demokratična ureditev omogoča.

Strinjam se z vami, da je pred nami zahtevno obdobje, ki bi ga 
na kratko lahko poimenovali razogljičenje. Ko prebiramo medije 
se zdi, da smo vsi za razogljičenje, čeprav zanos v trenutku 
prostorskega umeščanja projektov, ki podpirajo razogljičenje 
(npr. vetrne in hidroelektrarne) hitro uplahni. Zdi se, da vsi ne 
razumemo enako, kaj usmeritev v razogljičenje pomeni ali pa 
podpora uporabnikov energije tem prizadevanjem v resnici ni 
tolikšna. Tu vidim izjemno pomembno vlogo našega direktorata, 
da bo porabnikom energije celovito prikazal, kaj to pomeni, 
kakšne so potrebne spremembe in kaj nenazadnje pomenijo z 
vidika stroška za državljane in gospodarstvo.

4. Katere so ključne naloge Direktorata za energijo 
in katere od teh uvrščate med pomembnejše v povezavi 
s področjem zemeljskega plina? Kako je z mednarodnim 
sodelovanjem?

Ključna naloga je bila priprava Energetskega koncepta 
Slovenije (EKS), ki smo ga pripravili in posredovali v državni 
zbor. Naslednji sklop, ki bo zelo zahteven, bo prenos tako 
imenovanega zimskega paketa v slovenski pravni red. Seveda ne 
gre spregledati Državnega energetsko podnebnega načrta. Vsi 
ti dokumenti bodo ključnega pomena tudi za področje plina. Ob 
pripravi EKS smo spoznali, da je zemeljski plin pot do relativno 
hitrega zmanjšanja obremenitve okolja vsaj s trdimi delci na 
področju tovornega prometa, prav tako se ob današnjem stanju 
tehnike zdi, da je povečevanje proizvodnje s fotovoltaičnimi 
elektrarnami ključno povezano z naravnim ali sintetiziranim 
zemeljskim plinom. Zaradi naporov, ki jih naš sistemski operater 
zemeljskega plina vlaga v povezanost našega prenosnega 
omrežja s sosednjimi omrežji, je mogoče sklepati, da bo imel 
zemeljski plin pomembno vlogo v našem energetskem sistemu 
še najmanj desetletje. Ob primerni vključitvi sintetiziranih plinov, 
ki bodo narejeni ob presežkih med proizvodnjo obnovljivih virov 
in takratno trenutno porabo, pa še bistveno dlje. Ob današnjem 
vedenju se zemeljskemu plinu (naravnemu ali sintetiziranem) 
obeta še dolga in svetla prihodnost.

5. Kam je usmerjena nacionalna energetska politika 
s svojimi prednostnimi področji in kako ocenjujete vlogo 
zemeljskega plina v teh okvirih?

Ob menjavi vlade je sila nehvaležno govoriti o nacionalni 
politiki, pa vendar verjamem, da tisto, kar je rdeča nit EKS, lahko 
podpiše katerakoli vlada, in sicer gre za naslednje usmeritve:

• razogljičenje,
• povečanje učinkovite rabe energije,
• več pridobljene energije iz obnovljivih virov in
• preobrazba družbe v smeri, da bo vse to zmogla.

Razogljičenje je naša moralna obveza našim vnukom, ki jim 
bomo zapustili svet.

Ukrepi učinkovite raba energije so v celoti gledano za nas 
najcenejši, saj energije, ki je ne rabimo, ni treba proizvesti in se 
zato tudi ni treba ukvarjati z zunanjimi vplivi (na okolje, zdravje 
…).

Pri obnovljivih virih se nam utegne zaplesti. Ne glede na 
to da je energijo dolgoročno najbolj smiselno pridelovati v 
hidroelektrarnah z visokimi pregradami, te možnosti zelo 
verjetno ne bomo izkoristili. Predvsem zaradi čustev, ki 
prevladujejo nad razumom. Če se bodo uresničile napovedi 
klimatologov o puščavi, ki se bo našim krajem približala, bo 
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voda še večje, pomembnejše bogastvo, kot je danes, in zelo 
verjetno bo takrat gradnja visokih pregrad bistveno težja, kot 
bi bila danes.

V medijih lahko zasledite, da smo v Sloveniji pristop (»NIMBY« 
oz. »Not in my back yard«) nadgradili v »nikjer v državi«. Tako je 
že pri vetrnih elektrarn, ki jih civilna iniciativa ne želi nikjer v 
državi, tako je pri hidroelektrarnah, ki jih civilna iniciativa ne 
želi nikjer v državi. Poslušamo, da bi z okoljskega vidika bila 
sprejemljiva fotovoltaika.

Poglejmo si nekaj številk, povezanih s fotovoltaiko. Na 
primer, če želimo TEŠ nadomestiti s fotovoltaiko. Proizvodnja 
električne energije letno v TEŠ znaša dobre 3 TWh. Ker 
fotovoltaika pri nas letno deluje dobrih 1.000 ur, bi potrebovali 
približno 3 000 MW fotovoltaičnih elektrarn. A težava nastane, 
ker fotovoltaične elektrarne večino te energije proizvedejo 
poleti, potrebujemo pa jo pozimi. To pomeni, da bo treba to 
energijo na nek način shraniti (sintetizirati tekoče ali plinaste 
ogljikovodike, kar je priložnost za  plin) in jo v zimskem času 
pretvoriti nazaj v električno energijo. Če upoštevamo izkoristek 
pretvorbe, to pomeni, da potrebujemo približno 7.000 MW 
fotovoltaičnih elektrarn. Slišimo, da bo cena teh elektrarn pri 
takšnih količinah zelo nizka, vendar zadnje informacije iz Egipta 
in Združenih arabskih emiratov, kjer gradijo po nekaj tisoč MW 
fotovoltaične elektrarne, govorijo o tem, da dosegajo cene, 
kot jih dosegamo mi pri gradnji fotovoltaičnih elektrarn za 
gospodinjstva. Podobna logika bi bila, če bi želeli nadomestiti 
jedrsko elektrarno oziroma pridobiti energijo za toplotne črpalke 
ali električna vozila. Omeniti je potrebno še vprašanje ogljičnega 
odtisa, vključujoč čas proizvodnje fotovoltaične elektrarne in 
njene razgradnje. Iz napisanega sledi, da razogljičenje ni poceni 
in da moramo najprej biti dovolj bogati, da bi ga lahko izpeljali, 
saj bi v nasprotnem primeru lahko finančno preobremenili 
gospodarstvo in državljane pahnili v revščino. Tu pa smo pri 
potrebni preobrazbi družbe in gospodarstva.

6. Kakšno je po vaši oceni stanje na področju oskrbe z 
zemeljskim plinom in plinovodnimi omrežji v Sloveniji?

Pri oskrbi z energijo je bistveno, da je varna in zanesljiva 
ter po primerni ceni. Menim, da temu je tako. Zahvala za to 
gre družbam in njihovim zaposlenim, ki delujejo na področju 
oskrbe s plinom, za kar smo jim vsi hvaležni in si želimo, da bi 
bilo tako tudi v bodoče. V smislu odgovora na prejšnje vprašanje 
se zdi, da bo potrebno obstoječa omrežja povezati na tak ali 
drugačen način predvsem zato, da bomo presežke energije 
iz fotovoltaičnih elektrarn, ki bodo pretvorjeni v plin, lahko 
prenesli in distribuirali do porabnikov. Kot že omenjeno bo 
razogljičenje drago zaradi investicij, ki bodo potrebne, in med 
potrebnimi investicijami bodo tudi tiste na plinskem področju.

7. Ste dober poznavalec področja energetika. Kakšno 
usmeritev, nasvet ali misel bi namenili današnjim 
nosilcem razvoja področja plina in oskrbe z zemeljskim 
plinom v Sloveniji? 

Ozrimo se po Evropi, predvsem po državah, ki so že 
veliko investirale v razogljičenje. Opazimo lahko, da je to 
vplivalo na račune za gospodinjstva. V tem smislu sem 
že večkrat apeliral na predstavnike družb, ki upravljajo z 
omrežji, da se bodo časi spremenili, zato velja opozoriti vsaj 
na dva vidika. 

V delu omrežij, ki oskrbujejo gospodinjstva oziroma 
končne uporabnike, je treba pričakovati, da bo prej ali slej v 
ospredje prišla učinkovita raba energije, kar pomeni, da bo 
prevzeta količina energije na mesec oziroma leto padala. 
Ta podjetja torej ne bodo mogla več računati na svojo rast, 
ki bi temeljila na rasti dobavljene energije, temveč bo rast 
lahko temeljila na ponujanju novih storitev in izdelkov. 
Nekaj tovrstnih poslovnih modelov lahko že opazimo v 
našem prostoru.

V prenosnem delu omrežja pa izračuni, izdelani za EKS, 
kažejo, da se bo vloga omrežja zemeljskega plina povečevala, 
bo pa treba biti pripravljen na prenos sintetiziranih plinov, 
kot sem že omenil.
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