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družb h gradnji in tudi povsem osebnih zgodb s terena. 
Zaradi potreb po nadaljnji širitvi plinovodnega omrežja smo 
ustanovili plinsko skupino in v osemdesetih letih projektirali 
predvsem nadgradnjo prenosnega sistema, nove predajne 
merilno-regulacijske postaje, plinovode za velike industrijske 
porabnike in predelave kotlovskih postrojenj zaradi prehoda 
predvsem z mazuta na zemeljski plin. 

Štirideset let dela je dolgo obdobje, zato so razlike v 
tehnološkem in družbenem razvoju opazne. V zgodnjih 
osemdesetih letih je bilo težko priti do deviz in uvožene 
opreme, zato je bil velik poudarek na domači proizvodnji, 
kar so nekatera podjetja lepo izkoristila. Tudi dostop do 
zemeljskega plina je bil namenjen predvsem za industrijske 
potrebe na osnovi dolgoročnih kupoprodajnih pogodb. 
Edini dobavitelj plina je bil Petrol TOZD Zemeljski plin, prve 
dobave plina za Slovenijo in Hrvaško pa so bile zagotovljene 
z dolgoročno pogodbo z Gazpromom v okviru takratnih 
jugoslovanskih kvot.

V Sloveniji so že takrat obstajale tradicionalne plinarne 
v Ljubljani (1861), Mariboru (1869) in Celju (1872), ki 
so bile tudi med ustanovitelji in prvimi kupci plina in so 
takoj začele s pripravami na prehod iz mestnega plina na 
zemeljski plin ter ga do leta 1993 tudi uspešno zaključile. 
Tehnološko gledano je bil zemeljski plin veliko prijaznejši in 
varnejši, odpadlo je mešanje UNP in zraka ter plinohrami, 
zahtevnejši posegi pa so bili potrebni predvsem pri 
zamenjavi cevovodov na distribucijskem omrežju. V drugih 
mestih se je začela  gradnja distribucijskih sistemov kasneje, 
v letu 1987 na Ptuju in po tem tudi v drugih mestih. Pravih 
upravljavskih izkušenj ob pomanjkanju usposobljenih kadrov 
v teh krajih ni bilo, zato so bili moji projektantski nasveti zelo 
dobrodošli. Misli se mi vedno vračajo predvsem v čas pred 
osamosvojitveno vojno in med njo, ko je bilo najtežje. V času 
vojne smo gradili distribucijsko omrežje v Sevnici in prenosni 
plinovod za Dolenjsko, ki ga je obstreljevala jugoslovanska 
vojska med spopadom v Krakovskem gozdu. Takrat smo v 
distribuciji že uporabljali kakovostnejše polietilenske cevi in 
elektrofuzijsko varjenje, kar je bila pomembna novost pred 
do takrat običajnimi PVC cevovodi. 

Prvi koraki novih distribucijskih podjetij so bili težki zaradi 
skromne kadrovske strukture. Ko gradiš hišo, ni pravi čas 
za zapravljanje. Podjetja so bila obremenjena s kapitalskimi 
vlaganji in majhno prodajo plina. Takratna zakonodaja je 
omogočala neposredno priključevanje industrije in večjih 
komercialnih odjemalcev na prenosno omrežje, zato je 
bilo vse skupaj za distribucijska podjetja še težje. Do neke 
mere so bili dobrodošli študijski obiski na Nizozemskem, v 
Španiji in Nemčiji, kjer smo iskali najprimernejše poslovne 

1. Gospod Alojzij Babič, kakšni so bili vaši začetki in 
prvi koraki po končanem študiju in kaj je najbolj vplivalo na 
to, da ste svojo profesionalno pot posvetili zemeljskemu 
plinu s poudarkom na distribuciji?

Po končani Fakulteti za strojništo v Ljubljani, kjer sem 
diplomiral leta 1979, sem se kot štipendist zaposlil v 
takratnem IB Elektroprojektu v Ljubljani (danes IBE d.d.), 
ki je predstavljal vodilno projektantsko podjetje v Sloveniji 
na področju elektro gospodarstva. V prvih letih službovanja 
sem projektiral predvsem sisteme protipožarne zaščite v 
energetskih in industrijskih objektih, kar mi je omogočilo, 
da sem pridobil široko znanje o tehnoloških procesih v 
energetiki in v industriji. Po začetnih letih in odsluženem 
vojaškem roku leta 1981 so se začele pojavljati potrebe 
po razširitvi prenosnega plinovodnega sistema in uvajanje 
zemeljskega plina v industrijo in široko porabo, zato smo v 
IBE ustanovili projektno skupino za načrtovanje plinovodnih 
sistemov, ki sem jo vodil do leta 1998. Nato sem se zaposlil 
v podjetju Adriaplin d.o.o., kjer sem zaposlen še danes kot 
vodja tehničnega sektorja. Vedno me je vodilo prepričanje, 
da je predvsem na področju distribucije potrebno še veliko 
postoriti v tehničnem in organizacijskem smislu, zato pri tem 
delu vztrajam še danes.

2. V slovenskem prostoru ste zelo prepoznavni in ves 
čas zelo aktivni. Ko se ozrete nazaj in primerjate različna 
obdobja v vaši profesionalni karieri, kakšne razlike opažate 
in kakšni so vaši spomini na začetke uvajanja zemeljskega 
plina in razvoj podjetij za distribucijo zemeljskega plina?  

Za boljše razumevanje tedanjih dogajanj je potrebno 
pogledati v zgodovino uvajanja zemeljskega plina v 
Sloveniji. Geoplin, takratni Petrol TOZD Zemeljski plin, je bil 
ustanovljen leta 1975 v skladu s samoupravno zakonodajo 
tistega časa. Družbo je ustanovilo in neformalno vodilo 
prek upravnega odbora in skupščine 76 slovenskih podjetij 
po delniškem principu, ki so skrbeli za finančno ustreznost 
in med drugim do osamosvojitve potrjevali tudi ceno 
zemeljskega plina. Za gradnjo je družba najela, poleg domačih, 
tudi za takrat skoraj nepredstavljivih 160 milijonov dolarjev 
tujih kreditov, za katere so pri bankah jamčili ustanovitelji 
s svojimi kapitalskimi vložki. Začetek gradnje sega v leto 
1977 in že sredi leta 1978 je začel obratovati slovenski 
plinovodni sistem s transportom plina na Hrvaško in s prvimi 
dobavami slovenskim odjemalcem. Pri nadzoru gradnje 
plinovodov so sodelovali tudi sodelavci iz Elektroprojekta. 
Ti so, poleg znanja, dokumentacije in strokovne literature o 
plinovodih, prinesli veliko zanimivih zgodb o pristopu tujih 
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modele za distribucijo zemeljskega plina v tradicionalnih 
okoljih. Nekaj posledic je opaznih še danes, predvsem 
zaradi pretiranega varčevanja pri gradnji in pomanjkljive 
dokumentacije o izvedenih delih. Po drugi strani pa je res, 
da je bilo prostorsko umeščanje plinovodov takrat veliko 
enostavnejše in hitrejše kot danes. 

3. V Sloveniji beležimo že več kot 40 let oskrbe z 
zemeljskim plinom. Slovenski prostor vas vidi kot enega 
od promotorjev ter spodbujevalcev razvoja in plinifikacije. 
Kako vi vidite razvoj v tem obdobju in kam nas uvrščate 
v primerjavi z našimi sosedi. Kaj je bilo ključno v razvoju 
distribucije zemeljskega plina?

Res je, pri promociji plinifikacije sem nastopal v 
različnih vlogah. Ključna za to je bila potreba po izboljšanju 
kakovosti zraka.  Hiter industrijski razvoj in dvig standarda 
brez pretirane skrbi za varstvo zraka so bili značilni 
za sedemdeseta in osemdeseta leta. Posledica je bila 
prekomerna onesnažnost zraka zaradi nekakovostnih goriv, 
med katerimi so prevladovali premog, lesni odpadki, mazut 
in občasno tudi težje dostopno kurilno olje. Spominjam se 
oblakov smoga, ki so ob najlepšem vremenu lebdeli nad 
Ptujem in kvarili mestno veduto, ter veslačev na Bledu, ki 
so morali po vsakem treningu očistiti čolne zaradi mastnih 
sajastih delcev, ki so plavali po jezeru. V Rogaški Slatini 
mi je dober znanec nekoč potožil, češ kako naj se gremo 
zdraviliški turizem ob onesnaženem zraku. Kmalu mi je 
postalo jasno, da je ravno zemeljski plin najboljši odgovor za 
nastale težave, zato je promocija postala tudi moje strokovno 
poslanstvo. Uvajanje zemeljskega plina v mesta Ptuj (1987), 
Slovenj Gradec (1988), Kranj (1991), Sevnico (1992), Novo 
mesto (1992), Zagorje (1993), Škofjo Loko (1993), Rogaško 
Slatino (1995), Kamnik (1997) in v mnoga druga so bili hkrati 
ekološki in gospodarski projekti. 

Za množično uporabo zemeljskega plina v široki porabi 
so bile potrebne zanesljive in neprekinjene dobave plina. 
Ključni za razvoj distribucije v široki porabi so bili drugi 
viri dobav leta 1992, za katere se je Geoplin z alžirskim 
Sonatrachom pogajal več let skupaj s hrvaško družbo INA 
in kasneje še tretji vir s fleksibilnim zakupom skladišča 

v Avstriji leta 2001 ter sprejetje zakona o gospodarskih 
javnih službah leta 1993, ki je lokalnim skupnostim ob 
pomanjkanju lastnih finančnih virov omogočil podelitev 
koncesij v javno zasebnem partnerstvu s tujim kapitalom. 
Danes so v popolnoma liberaliziranem trgu omogočene 
dobave zemeljskega plina že v 81 občinah, okvirno 135.000 
odjemalcem plina.

Uporaba zemeljskega plina v široki porabi in v industriji 
je v sosednjih državah prisotna v veliko večjem deležu 
primarne energije kot pri nas, zato je plinsko gospodarstvo 
v teh državah močnejše, družbeno bolj prisotno in bolje 
organizirano. Hkrati ugotavljam, da v tehnološkem smislu in 
v opremi pravzaprav niti ne zaostajamo, kar pa ne bi mogel 
trditi za organizacijske oblike izvajanja storitev, kjer je pri 
nas očitna prevelika razdrobljenost majhnih operaterjev, ki 
iz poslovnih razlogov ne morejo zagotoviti kritične mase 
kadrov za upravljanje sistemov.

4. Kakšna je bila pot in razvoj vašega podjetja, ki je na 
področju distribucije zemeljskega plina po svoji tradiciji 
in širitvah eno izmed najprepoznavnejših v slovenskem 
prostoru? Kako pomembna je povezava in katere prednosti 
prinaša italijanski lastnik družbe, ki je ena izmed ključnih 
energetskih družb v sosednji Italiji?

Adriaplin je bil ustanovljen oktobra 1994 kot odgovor 
na potrebe lokalnih skupnosti po intenzivni gradnji 
distribucijskih sistemov. Ustanovila sta ga Italgas, kot takrat 
največje italijansko distribucijsko podjetje, in Geoplin, kmalu 
pa se je pridružila tudi družba STGW -Steirische Gas & 
Wärme (danes Energie Steiermark AG) iz Avstrije. Kasneje 
je Italgas prevzel koncern ENI in kot večinski lastnik vstopil 
tudi v našo družbo. Ugleden italijanski lastnik je Adriaplinu 
od vsega začetka zagotavljal organizacijsko in finančno 
stabilnost ter potrebno poslovno podporo. Plinski trg v 
Italiji je kmalu po 2. svetovni vojni postal med največjimi in 
najpomembnejšimi v Evropi, zato je bila zaposlitev v podjetju 
s tujimi lastniki tudi zame velik osebni izziv. Presenetila me 
je socialna skrb in odnos do zaposlenih ter strokovnost 
vodilnih kadrov, zato se v tem okolju zelo dobro počutim. 
Od prvih koncesij v letu 1997 do danes, ko jih imamo 29 in 
izvajamo distribucijo po vsej Sloveniji, se je tudi v Adriaplinu 
veliko spremenilo. Iz začetne zagnanosti skupine prizadevnih 
sodelavcev je zraslo moderno organizirano podjetje, ki 
je v marsičem vodilno na področju distribucije v Sloveniji. 
Adriaplin je v poslovnem smislu organiziran po mednarodnih 
standardih s posebnim poudarkom na obvladovanju stroškov, 
na okoljskih standardih in na zagotavljanju varstva pri delu. 
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Prednosti strateškega partnerja so večkratne, vendar 
izstopajo predvsem finančna stabilnost, izkušnje in 
dolgoročno zagotavljanje dostopa do zemeljskega plina. 
Najpomembnejša dejavnost večinskega lastnika je ENI E&P, 
torej raziskave in proizvodnja nafte in plina v več kot 40 
državah sveta, medtem ko ENI Gas&Power sodeluje v vseh 

fazah vrednostne verige oskrbe, trgovanja in trženja plina 
in električne energije, plinske infrastrukture ter oskrbe in 
trženja LNG. ENI več kot 60 % svojega plina proda zunaj 
Italije, vodilni položaj na evropskem trgu s plinom pa 
podpirajo konkurenčne prednosti, vključno z večdržavnim 
pristopom, dolgoročno razpoložljivostjo plina, dostopom 
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do infrastrukture, tržnim znanjem, široko paleto izdelkov 
in močno bazo kupcev po vsej Evropi. V zadnjem obdobju 
ENI vlaga ogromna sredstva v raziskave okolju prijaznih 
tehnologij z zavezo nič emisij pri upstream aktivnostih do 
leta 2030.

5. Kako, glede na vaše izredno bogate izkušnje, vidite 
prihodnjo vlogo distribucije zemeljskega plina v Sloveniji? 
Kam gre razvoj in kje so vaše ključne prihodnje priložnosti?  

Danes si energetske oskrbe brez distribucije zemeljskega 
plina v nobeni državi EU ne moremo niti predstavljati. 
Sedanja vloga zemeljskega plina je odločilna za kakovostno 
ogrevanje, primerno kakovost zraka, zmanjšanje prisotnosti 
PM delcev, sočasno proizvodnjo elektrike in toplote, 
uporabo CNG in LNG, toplotnih črpalk ter nenazadnje za 
uspešen razvoj družbe zaradi nizkih cen plina. Menim, da še 
ni napočil čas, ko bi smeli razmišljati o zmanjševanju deleža 
zemeljskega plina v energetski bilanci. Podobno potrjujejo 
tudi trendi v za nas najbolj pomembnih sosednjih državah 
in v Nemčiji, kjer je od leta 2009 kar 80 % odjemalcev 
zamenjalo stara plinska trošila s sodobnimi kondenzacijskimi 
kotli, 275.000 zgradb je prešlo iz ELKO na zemeljski plin 
in zgolj 17.000 odjemalcev na daljinsko ogrevanje. To 
jasno kaže na trend, ki mu moramo slediti, če želimo biti 
konkurenčni.

Razvoj v svetu gre v smeri dodatnega povečanja 
transportnih zmogljivosti zemeljskega plina in v gradnjo 
komercialnih terminalov LNG, ki niso več vezani izključno 
na dolgoročne dobave za znane kupce. Analize življenjskih 
ciklov (LCA) potrjujejo okoljsko sprejemljivost zemeljskega 
plina, zato največje države na svetu napovedujejo bistveno 
povečanje uporabe ravno zemeljskega plina. Temu sledi 
kapital z velikimi mednarodnimi infrastrukturnimi projekti 
v ZDA, na Kitajskem, v Indiji in na Bližnjem vzhodu. Tudi 
EU predvideva diverzifikacijo virov in nadaljnjo rast uporabe 
zemeljskega plina in temu se ne bomo izognili niti v 
Sloveniji. Predvsem na Kitajskem bo 2020 leto plinovodov. 
Nenazadnje, zgrajeni plinovodi bodo omogočali tudi 
transport vodika, ko se bo za to pokazala potreba. 

Razvoj Adriaplina je stalen poslovni proces z uporabo 
najsodobnejših orodij za upravljanje omrežij in digitalizacijo 
procesov, ki so nujni za učinkovito poslovanje na odprtem 
plinskem trgu. Pomembna sredstva vlagamo v tehnološko 
prenovo regulacijskih in odorirnih postaj s poudarkom na 
daljinskem nadzoru, v stalno nadgradnjo GIS službe ter 
seveda v pridobivanje novih odjemalcev.

Ključne razvojne priložnosti do leta 2030 vidim pri 
dodajanju biometana v distribucijska omrežja, uporabi 
zemeljskega plina v prometu ter v transportu vodika po 
obstoječih plinovodnih omrežjih. 

6. Oskrba z zemeljskim plinom je danes v Evropi 
strateškega pomena. Plin je zaradi svoje čistosti kvalificiran 
kot energent prehoda v nizkoogljično družbo, kljub temu 
pa je vse več tudi ugibanj o prihodnosti fosilnih goriv in 
možnostih ter zamenljivosti z drugimi plini. Še najbolj v 
tem pogledu prednjači vodik. Kakšno je vaše mnenje o 
vodiku, kot energentu prihodnosti? Kakšne priložnosti in 
tveganja vidite za njegovo morebitno vse širšo uporabo za 
široko potrošnjo ter v energetiki in transportu?  Ali lahko 
predstavlja alternativo današnjemu zemeljskemu plinu? 

Zemeljski plin je seksi - vodik je super seksi je nedavna 
izjava nemškega gospodarskega ministra. Danes vodik 
zaradi premajhne proizvodnje še ne more biti alternativa 
zemeljskemu plinu, je pa že dovoljen v deležu do 5 % v 
zemeljskem plinu. Uporabo vodika so raziskovali in testirali 
že desetletja. Spomnim se prve predstavitve modrega BMW 
5 na čisti vodik že leta 1978 na zagrebškem velesejmu. EU 
se lahko danes povsem zanese na vodikove tehnologije. 
S padajočimi stroški proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov lahko vodik postane pomemben sestavni 
del energetske oskrbe prihodnosti. V politiki in tudi v javnosti 
so se udomačile tri vrste poimenovanja vodika glede na 
način proizvodnje: »sivi« vodik« s cepljenjem molekul fosilnih 
goriv (v glavnem piroliza zemeljskega plina), »modri« vodik 
pri proizvodnji v povezavi z zajemom in uporabo CO2 (CCU), 
»zeleni« vodik pri elektrolizi iz vode z elektriko iz obnovljivih 
virov brez CO2 in  »Power-to-X« oziroma PtX zmesi v 
plinasti PtG ali tekoči PtL fazi (amoniak, metanol). Že danes 
je uporaba vodika omogočena v transportu, metalurgiji, v 
kemični industriji itd. Uporabnost vodikovih tehnologij v 
transportu poudarja tudi naša prevečkrat preslišana stroka 
na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Prilagoditev obstoječih 
cevovodov in skladišč zemeljskega plina za transport 
vodika bo pomemben proces, saj je transport vodika po 
obstoječih cevovodih najenostavnejša rešitev brez dodatnih 
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8. In nenazadnje, veliko trdega dela, premišljenosti 
ter znanja je bilo potrebno za vse vaše uspehe. Ko 
se danes ozrete na področje zemeljskega plina v 
Sloveniji, kakšen napotek ali usmeritev za uspešen 
prihodnji razvoj bi namenili ključnim akterjem? 

V današnjih podnebnih razmerah je potrebno 
integralno razmišljati in pogumno načrtovati tehnološki 
razvoj, vire energije in bodočo infrastrukturo. 
Energetska oskrba prihodnosti bo decentralizirana 
in odvisna od moderne infrastrukture, sestavljene iz 
cevovodov in kablov. Pri tem so obstoječa plinovodna 
distribucijska omrežja v veliki prednosti zaradi zadostnih 
zmogljivosti. Obstoječa plinovodna infrastruktura je v 
dobrem stanju ter omogoča transport in skladiščenje 
velike količine energije in je zato tudi dolgoročno 
nenadomestljiva. 

Intenzivno bomo morali preusmeriti gospodarstvo 
v proizvodnjo in uporabo vodika pri vseh velikih 
porabnikih energije. Čim prej bomo to storili, tem bolje 
bo. Določenih tehnoloških procesov zaradi potreb po 
visokih temperaturah ne bo nikoli mogoče izvajati z 
elektriko. Nacionalno strateško pomembno se je takoj 
vključiti v mednarodne pilotne projekte, kot je npr. 
H2Future v Avstriji, in v proizvodnjo opreme za uporabo 
vodika ter pričeti postopno uvajati tudi energetski trg z 
vodikom. Pot do proizvodnje vodika brez CO2 zahteva 
jasno politično agendo in zavezujoč regulativni okvir 
vlade glede uporabe zelenih plinov, sicer se bomo 
znašli na obrobju njihove uporabe v EU in zamudili 
razvojne priložnosti gospodarstva. Vstop vodika na trg 
bo gotovo povzročil tudi dvig cen energije, ki ga bo 
potrebno modro kompenzirati s politiko oblikovanja 
sistema davkov, dajatev in prispevkov. In nenazadnje, 
zaradi uvajanja vodika bo potrebno sprožiti postopek 
prenove energetske zakonodaje.

investicij. Z dodajanjem vodika v omrežja zemeljskega plina 
se hkrati transportirata dve vrsti plina, ki ju je po potrebi 
mogoče ponovno ločiti na koncu transportne poti. V Italiji, 
Avstriji, Švici, Nemčiji in na Švedskem že potekajo projekti 
uporabe obstoječih distribucijskih plinovodov zaradi analize 
primernosti posameznih tehnologij za končno uporabo ter 
projekti za separacijo vodika iz zemeljskega plina z uporabo 
npr. polimernih ali paladijevih membran, z metanizacijo ali z 
oksidacijo vodika. Dobavljen plin mora končnim odjemalcem 
iz varnostnih razlogov zagotavljati predpisano kakovost za 
uporabo v široki porabi, kot jo opredeljujeta SIST EN 16726 
in DVGW G260, za kar naj bi poskrbeli sistemski operaterji. 
Nova zmes plinov je dobila tudi svoje ime, in sicer Hythane. 

Zaenkrat se govori o možnostih primešavanja do 20 % 
vodika zemeljskemu plinu pri obstoječih trošilih ob skoraj 
enakem Wobbe indexu oziroma o primešavanju do 5 % 
vodika pri proizvodnji električne energije na obstoječih 
plinskih turbinah brez dodatnih večjih modifikacij postrojenj. 
V novejših plinskih turbinah na EU trgu naj bi bil dovoljen 
delež vodika do 20 %, v daljši bodočnosti pa naj bi 
energetske naprave delovale celo v razponu od 0 % do 100 
% vodika. V Linzu so novembra 2019 za metalurške potrebe 
zagnali največjo pilotno napravo za zeleni vodik na svetu, že 
štiri leta 27 EU partnerjev izvaja projekt Store&Go zaradi 
ugotavljanja možnosti tehnologije Power-to-Gas (P2G), 
kjer raziskujejo, kakšen prispevek k okoljskim ciljem lahko 
pričakujemo s široko uporabo vodika v gorilnih celicah, v 
vozilih, v metalurgiji z inovativnimi procesi za zmanjšanje 
izpustov CO2, za okolju prijazno proizvodnjo vodika iz vode 
s segrevanjem s sončno energijo, itd. 

Brez dvoma bo po letu 2030 obseg uporabe vodika 
bistveno večji kot je danes, vendar ta ne bo enakomerno 
razdeljen po EU. Kaže, da bo sever Evrope zaradi viškov 
obnovljive električne energije v prednosti, hkrati pa se 
dolgoročno vendarle tudi tam nakazuje pomanjkanje zelene 
elektrike na trgu in potrebe po njenem uvozu ter po nadaljnji 
uporabi zemeljskega plina.

7. Ko se danes ozrete nazaj na vse opravljeno delo in 
vaše dosežke, na katero svojo potezo, odločitev oz. delo 
ste še posebej ponosni? Je kaj, kar bi danes storili drugače?

Na svoji poklicni poti sem imel srečo, da sem se kot mlad 
inženir zaposlil v vodilnem projektantskem podjetju, ki mi 
je dalo strokovno širino in kritično miselnost. S povsem 
drugačnimi nalogami in odgovornostmi sem se srečal v 
Adriaplinu, kjer smo uspeli s prenosom tujih poslovnih praks 

razviti sodobno distribucijsko podjetje z izrazito razvojno 
naravnanostjo. Ponosen sem na zgrajene plinovode, ki 
jih opazujem na potovanjih po domovini in na nemoteno 
oskrbo občanov z zemeljskim plinom. Vsega naštetega ne 
bi mogel doseči brez odličnih sodelavcev, ki predstavljajo 
pomemben del vsega prej naštetega. 
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