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1. Spoštovani g. Lozej, kako bi lahko zelo na kratko 
orisali zgodovino in bogato tradicijo družbe Energetika 
Ljubljana ter njeno prisotnost v slovenskem energetskem 
prostoru?

Na zelo kratko zelo težko, saj ima družba z vidika 
dejavnosti oskrbe s plinom že več kot 155-letno tradicijo, 
z vidika oskrbe s toploto pa že več kot 55-letno … Skozi 
številne tehnološke mejnike in skozi številne pravno-
formalne premike se je razvila v veliko energetsko družbo, 
ki s svojimi dejavnostmi že presega meje Mestne občine 
Ljubljana. Danes z energijo, to je s toploto, plinom in 
elektriko ter drugimi energetskimi storitvami 365 dni na leto 
in 24 ur na dan oskrbuje že več kot 130.000 uporabnikov in 
zaposluje skoraj 600 ljudi. Bo dovolj kratko? (smeh)

2. Katere dejavnosti družba Energetika Ljubljana 
izvaja danes in kako pomembna je zanjo dejavnost 
oskrbe z zemeljskim plinom in gradnja ter upravljanje 
distribucijskega plinovodnega sistema?

Energetika Ljubljana zagotavlja celovito energetsko 
oskrbo: proizvajamo, distribuiramo in dobavljamo vročo 
vodo, paro in hlad. Distribuiramo in dobavljamo zemeljski 
plin. Od leta 2012 tudi stisnjen in od  leta 2011 utekočinjen 
zemeljski plin za potrebe prometa in tržne distribucije. 

Kratek življenjepis
Samo Lozej je sociolog, ki je sprva želel postati 

meteorolog. Je Primorec v službi najlepšega mesta na 
svetu. Je jedrnat, neposreden, ne mara kompliciranja. 
Vsega se loti temeljito, tudi športa. Aktivno se je ukvarjal 
z rokometom, alpinizmom, jadralnim padalstvom in 
jadranjem. Zaradi pomanjkanja časa je ostal zvest 
le jadranju in svoji jadrnici Tetidi, ki je bila njegova 
zaveznica na najbolj viharnih morjih. Kot strasten 
jadralec je tudi dvakrat prejadral Severni Atlantik. 
V svoji poslovni karieri je zasedal več pomembnih 
vodstvenih položajev, trenutno pa je mu zaupan že 
drugi mandat za vodenje velike energetske družbe v 
Ljubljani, to je Energetike Ljubljana. Pred prevzemom 
vodenja Energetike Ljubljana je bil direktor družbe 
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, ki se je pod 
njegovim vodstvom pripojila k Energetiki Ljubljana 
in tako omogočila nadgradnjo v enovito proizvodno-
distribucijsko družbo, ki danes zaposluje 587 ljudi in z 
energijo oskrbuje več kot 130.000 uporabnikov. 

Proizvajamo in dobavljamo električno energijo iz visoko 
učinkovite soproizvodnje in sončne elektrarne. Poleg 
tega oz. v ta namen izvajamo gospodarsko javno službo 
distribucije in dobave toplote v MOL, smo sistemski 
operater distribucijskega omrežja za zemeljski plin v MOL 
in sosednih občinah, in sicer Medvode, Dol pri Ljubljani, 
Dobrova – Polhov Gradec, Škofljica, Brezovica, Ig, Log 
– Dragomer.  Od leta 2018 izvajamo tržno distribucijo  
v občini Grosuplje. Izvajamo tudi sistemske storitev za 
slovenski elektroenergetski sistem. 

Dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom in gradnja 
ter upravljanje distribucijskega plinovodnega sistema je 
seveda za družbo izjemnega pomena. Dovolj zgovoren je 
že podatek, da upravljamo z več kot 1.060 km omrežja 
(glavnih in priključni plinovod), s priključno močjo 1647 
MW, prek katerega letno distribuiramo več kot 800.000 
MWh zemeljskega plina. Z zemeljskim plinom za potrebe 
ogrevanja, priprave sanitarne tople vode in kuho 
oskrbujemo več kot 60.900 gospodinjskih in več kot 2.900 
poslovnih uporabnikov. Moram še posebej izpostaviti tudi 
uporabo zemeljskega plina v prometu. Uporaba vozil na 
stisnjen zemeljski plin (CNG) v osebnem prometu in vozil 
na utekočinjen zemeljski plin (LNG) v tovornem prometu 
predstavlja pomemben trajnostni ukrep, zato v Energetiki 
Ljubljana njihovo uporaba strateško spodbujamo in 
pospešujemo. Smo največji ponudnik tega goriva in hkrati 
zelo aktivni pri širitvi polnilnic. V Ljubljani so trenutno aktivne 
tri polnilnice za vozila na zemeljski plin, in sicer dve za vozila 
na stisnjen zemeljski plin (CNG), v Šiški in na Dolgem mostu, 
ena za tovorna vozila na utekočinjen zemeljski plin (LNG) pa 
v Kosezah. Do leta 2020 bodo  postavljene še tri, in sicer 
polnilnica za osebna vozila na Rudniku, polnilnica za osebna 
in tovorna v Stanežičah (CNG) in polnilnica za osebna in 
tovorna vozila (CNG in LNG) na Letališki cesti.

3. Kam je glede na dejavnosti družbe Energetika 
Ljubljana usmerjen njen prihodnji razvoj, v smislu razvoja 
dejavnosti, razvoja produktov ali morebitne teritorialne 
pokritosti in širitve? 

Zagotovo naša smer ostaja zanesljiva, varna, ekonomsko 
učinkovita in okolju prijazna celovita oskrba z energijo, kar 
ima vpliv  na   izboljševanje kakovosti bivanja v Ljubljani in 
v njeni širši okolici. V ta namen se osredotočamo tudi na 
povezovanje naših produktov in storitev.
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4. Katere so po vašem mnenju prednosti družbe 
Energetika Ljubljana v primerjavi z ostalimi podjetji v 
Sloveniji na področju distribucije zemeljskega plina? 

Glavna prednost izhaja iz lokacije in obsega 
distribucijskega omrežja na gosto poseljenih urbaniziranih 
območjih, kjer je zemeljski plin, zaradi vsestranskosti, 
cenovne dostopnosti in okoljske sprejemljivosti, tako v 
fazi vgradnje trošil kot uporabe,  zanesljivo prva izbira 
vsake racionalne odločitve. Velika prednost je tudi  visoka 
strokovnost na področju distribucije zemeljskega plina, 
ki se kaže v zanesljivosti obratovanja omrežja in varnosti 
uporabnikov, kar  ima podlago v skoraj 160-letni tradiciji 
oskrbe in ravnanja s plinom. 

5. Katere poslovne priložnosti in katere morebitne 
zaviralce razvoja zaznavate in bi jih želeli posebej 
izpostaviti?

Uporaba zemeljskega plina v prometu  je ena od tistih 
priložnosti, ki bo v prihodnje na račun zmanjševanja 
uporabe zemeljskega plina, zaradi ukrepov racionalne rabe 
energije, nadomestila izpad količin,  ki zagotavljajo cenovno 
sprejemljivost zemeljskega plina. Promet je človeštvu 
usojen in zemeljski plin, kot nadomestilo obstoječim naftnim 
derivatom, predstavlja za voznike neboleč prehod na 
okoljsko sprejemljivejši energent. Potrebnega je čisto malo 
tehničnega znanja, da ugotoviš  srednjeročno,  tako okoljsko, 
še bolj pa ekonomsko nesprejemljivost elektromobilnosti, 
če že sprašujete o zaviralcih.   Seveda je treba na te stvari 
gledati celovito in upoštevati okoljske vplive posameznega 
energenta od izvora do porabe. 

Poslovne priložnosti so zagotovo  v optimizacijah 
sistemov daljinske oskrbe z energije, ki jih seveda izvajamo. 
Morda bi izpostavil projekt pametnih sistemov toplotnih 
postaj, ki ga izvajamo skupaj z družbo Resalta, zagotovo 
je ena od ključnih priložnosti povezovanje energetike in 
prometa, povezovanje storitev na vseh nivojih za čim bolj 
kakovostno oskrbo uporabnikov. Moramo se zavedati, da se 
v energetiki kot sektorju nič ne zgodi čez noč, zato je treba 
vse razvojne korake odmerjati previdno in tudi odločno. In 
biti pri tem potrpežljiv.

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

Lahko se navežem na prejšnji odgovor – ne gre za 
to, da bi me kaj motilo, temveč se je treba zavedati, da v 
energetskem prostoru veljajo določena pravila, zakoni, 
omejitve in da se v marsikatero kislo jabolko, če se tako 
izrazim, nerado ugrizne. Čas tako beži in s tem uide tudi 
kakšna priložnost. 

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

Nikoli nisem razmišljal o tem, ker se vsake naloge, vsakega 
izziva lotim z enako vnemo in vedno skupaj s sodelavci. 
Mislim, da sem najbolj ponosen ravno na sodelavce, s 
katerimi sem bil oz. sem še obdan na svoji poklicni poti. 

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 
Energetika Ljubljana? 

Kot sem že omenil, se mi zdi zelo pomembno 
povezovanje s prometom – torej spodbujanje uporabe 
zemeljskega plina za bolj trajnostni promet. Še posebej je 
zemeljski plin izjemna priložnost za zmanjšanje izpustov iz 
tovornega prometa – kot najbrž veste, težki tovorni promet 
še vedno prispeva približno kar četrtino emisij CO2 in je še 
vedno v največji meri odvisen od nafte. Konec leta 2017 
smo zato v Ljubljani odprli prvo javno polnilnico za tovorna 
vozila na utekočinjen zemeljski plin (LNG), ki je bila hkrati 
tudi prva v Sloveniji in na sploh v tem delu Evrope. Glede 
plinskih tehnologij pa naj izpostavim, da smo trenutno v fazi 
izbora dobavitelja za dobavo glavne tehnološke opreme za 
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9. Ali bi na podlagi vaših bogatih izkušenj in 
poznavanja energetske dejavnosti z bralci revije Plin 
delili kakšno vašo misel ali usmeritev za prihodnji še 
uspešnejši razvoj plinske dejavnosti? 

Mislim, da sem bistveno že povedal. Pomembno je, 
da se pri odločanju o energetski prihodnosti upošteva 
osnovna tehnična logika in ne trenutni modni trendi 
podprti z vsakovrstnim subvencioniranjem, ki povsem 
izkrivljajo resničnost. In seveda se je treba ob vseh 
velikih okoljskih projektih zavedati, da so izpeljani 
samo, če je zadaj ekonomska učinkovitost vloženih 

sredstev. In dokler bo spodbujevalec okoljskih 
projektov ekonomija in ne zavest ljudi, toliko časa 
ni upanja na uspeh. Ne verjamete?  Kdaj se bo 
povprečen državljan odločil za električno vozilo?  Ko 
se bo vozil ceneje kot z dieslom, se bo vozil skupaj 
vsaj 600 km, bo napolnil avto v 2 minutah in bo avto 
imel enako ceno kot sedaj bencinski.  Vse to in še več 
dobi z vozilom na zemeljski plin, ampak se ne odloči, 
ker je okoljsko ozaveščen samo na načelni ravni. 

izgradnjo plinsko-parne enote, s katero bomo v enoti TE-
TOL, kjer poteka visokoučinkovita soproizvodnja toplotne 
in električne energije, nadomestili dva premogovna bloka in 
tako za 70 % zmanjšali uporabo premoga. 

In če se vrnem na eno prejšnjih odgovorov. V 
visokoučinkoviti proizvodnji (soproizvodnja toplote in 

električne energije, brez nepotrebnega obremenjevanja 
okolja z izpusti odvečne toplote), ki je edino upravičen 
način pridobivanja električne energije iz fosilnih goriv, bomo 
proizvajali električno energijo tudi za elektromobilnost – ta 
pa se deklarira kot ničemisijski način mobilnosti? Kdo koga 
tukaj zavaja ?
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Z E M E L J S K I  P L I N

PRIPOROČAMO 
se za vaše komentarje, pobude in mnenja.

VABIMO 
vse zainteresirane avtorje, da nam sporočite svoje 
predloge in pobude za objavo strokovnih vsebin v 

naslednjih izvodih revije 
PLIN – ZEMELJSKI PLIN.

Vabimo VSE, ki želite na vaš naslov prejemati BREZPLAČNI 
tiskani izvod revije Plin – zemeljski plin, da nam to 

sporočite.
Vse na naslov: info@siplin.si

plin.


