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Poročilo Poslovodstva  

 

Zaključen desetletni investicijski cikel 

  

Leto 2014 lahko štejemo za prelomno v desetletnem samostojnem poslovanju družbe 

Plinovodi d.o.o. (v nadaljevanju: družba ali Plinovodi). Zaključili smo izgradnjo 

vzporednega plinovoda od Ceršaka do Vodic z nadgradnjo Kompresorske postaje v 

Kidričevem in se usmerili v trženjsko naravnano družbo v smislu trženja prenosnih 

zmogljivosti, ki ob upoštevanju svoje vloge na področju infrastrukture aktivno deluje v 

smeri spodbujanja uporabe zemeljskega plina in pridobivanja novih uporabnikov sistema (v 

nadaljevanju: uporabniki). Uspešno smo se vključili v spletni rezervacijski portal za dražbe 

prenosnih zmogljivosti (Prisma), ki omogoča zakup prenosnih zmogljivostih na mejnih 

povezovalnih točkah na letni in mesečni ravni ali za dan vnaprej. V marcu je bil uveljavljen 

nov Energetski zakon (v nadaljevanju EZ-1), ki nam skupaj s kodeksi omrežij prinaša nove 

naloge, spremenjen način dela in vedno več zahtevnejših aktivnosti, katerih posledica so 

nove vrste stroškov in zaposlitev novih sodelavcev. 

V zahtevnem poslovnem okolju smo s prizadevanjem vseh zaposlenih nadaljevali s 

stabilnim in uspešnim poslovanjem. Izkazani čisti dobiček v višini 8,2 milijona evrov 

predstavlja okrog 15 odstotkov od čistih prihodkov od prodaje. V celoti smo ga ustvarili iz 

poslovanja ter presega načrtovanega za leto 2014. Je rezultat povečanih prihodkov na 

domačem trgu ter nadaljnje optimizacije poslovnih procesov in človeških virov ter 

učinkovitega gospodarjenja s stroški.  

Plinovodi kot operater prenosnega sistema omogočamo vsem zainteresiranim uporabnikom 

zakup prenosnih zmogljivosti na pregleden in nepristranski način. Po uvedbi zakupa 

prenosnih zmogljivosti ločeno na vstopnih in izstopnih točkah v letu 2013 smo v letu 2014 

nadaljevali s prilagajanjem evropski energetski zakonodaji. Med pomembnimi novostmi je 

dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah prek spletnih dražb in 

prehod na energijski obračun. Skupne povprečne zakupljene prenosne zmogljivosti za 

prenos zemeljskega plina so v letu 2014 na mejnih vstopnih točkah v višini 10,1 milijona 

Sm3/dan in na izstopnih točkah v Sloveniji v višini 5,7 milijona Sm3/dan približno na ravni 

načrtovanih. Zakupi za uporabnike v Republiki Sloveniji so na ravni načrtovanih, nasprotno 

pa so zakupi na izstopnih točkah iz Slovenije višji za okrog 5 odstotkov. Delež zakupa 

prenosnih zmogljivosti na izstopnih točkah v Sloveniji znaša povprečno okrog 52 odstotkov 

zakupa na vseh izstopnih točkah. Spremembe v obsegu zakupljenih prenosnih zmogljivosti 

so v določeni meri posledica tržnih dogajanj, iskanju možnosti za zniževanje proizvodnih 

stroškov na strani uporabnikov in novih produktov oziroma načinov zakupa.  

Realizacija prenesenih količin zemeljskega plina v skupni višini 1,8 milijarde Sm3 je z 

izjemo prvega četrtletja dokaj primerljiva realizaciji po posameznih četrtletjih v letu 2013 

in načrtovanim prenesenim količinam. Sprememba realizacije je posledica nadpovprečno 

toplega leta, kar se je odrazilo tudi na odjemu zemeljskega plina, in izrazito znižana 

poraba zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije v Sloveniji. Delež prenesenih 

količin zemeljskega plina v čezmejnem prenosu je zaradi tega narasel s 56 odstotkov na 57 
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odstotkov. Kljub primerljivemu zakupu prenosnih zmogljivosti glede na leto 2013 se je 

zaradi nižjih prenesenih količin zemeljskega plina spremenila tudi mesečna izkoriščenost 

prenosnega sistema na vseh prenosnih smereh. S pomočjo kompresorskih postaj 

zagotavljamo stabilne tlačne razmere ne glede na vstopne tlake in odjem uporabnikov ter 

omogočamo prenos zemeljskega plina tudi v smeri Italije. Dobava zemeljskega plina je 

potekala brez motenj. 

Z zadnjim uporabnim dovoljenjem za prenosni plinovod M2/1 na odseku Trojane-Vodice in 

za nadgradnjo Kompresorske postaje v Kidričevem smo uspešno zaključili desetletni 

investicijski cikel, s katerim smo omogočili dodatno povezavo osrednje Slovenije z 

avstrijsko mejo, nemoten prenos zemeljskega plina ne glede na tlačne pogoje v sosednjih 

prenosnih sistemih in dvosmerni pretok zemeljskega plina. Zaradi dolgotrajnih postopkov, 

potrebnih za umestitev plinovodov in plinovodnih objektov v prostor, pripravljamo 

projektno in prostorsko dokumentacijo za državne prostorske načrte za različne trase 

plinovodov, da bi bili le-ti pravočasno na razpolago možnim uporabnikom. Sprejeti in 

objavljeni sta bili uredbi o državnem prostorskem načrtu za projekta v okviru novogradenj 

prenosnih plinovodov. Zaključene so vse študije v okviru predhodnih del na projektih, za 

katere je bilo odobreno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi iz programa Vseevropska 

energetska omrežja (TEN-E 2012). Zagotovili smo optimalno strukturo virov financiranja 

načrtovanih naložb z lastnimi in tujimi sredstvi pod najugodnejšimi možnimi pogoji. 

Realizirana lastna sredstva presegajo prvotna načrtovana, zaradi česar je obseg koriščenja 

investicijskih kreditov bistveno nižji. 

Plinovodi vsako leto izdelamo desetletni razvojni načrt in ga z javnim posvetovanjem 

preverimo z zainteresirano javnostjo. S strani Agencije za energijo potrjen Desetletni 

Razvojni načrt plinovodnega omrežja za obdobje 2015-2024 (v nadaljevanju Razvojni načrt) 

vsebuje predvidene nove prenosne plinovode in plinovodne objekte glede na znane potrebe 

za prenos zemeljskega plina za domače uporabnike in čezmejni prenos ter ocenjeno 

povpraševanje glede na gibanje uporabe zemeljskega plina in tržne priložnosti. Aktivno 

smo se vključili v pripravo desetletnih razvojnih načrtov GRIP in novega desetletnega 

razvojnega načrta omrežja ENTSOG. V okviru le-tega namenimo veliko aktivnosti 

identifikaciji in umestitvi načrtovanih plinovodov med prednostne projekte skupnega 

interesa (PCI projekti), s čimer se Slovenija uveljavlja kot regionalno in evropsko 

pomembna država za čezmejni prenos zemeljskega plina.  

Upravljanju s človeškimi viri posvečamo veliko pozornost, saj so zaposleni pomemben 

dejavnik razvojnih in poslovnih aktivnosti. Vzdržujemo visoko kvalifikacijsko strukturo, 

skrbimo za stalno izobraževanje in usposabljanje za kvalitetno izvajanje nalog ter 

optimiziramo poslovne procese in organizacijo. Vsako leto sodelujemo tudi v raziskavi o 

kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo Zlata nit ter se v zadnjih letih vedno 

uvrstimo v finalni izbor. Pridobili smo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Z 

namenom osebnega razvoja zaposlenih in izboljšanja sposobnosti medsebojnega uspeš-

nega, učinkovitega in ustvarjalnega sodelovanja izvajamo projekt Šola internega 

komuniciranja. Na pobudo Plinovodov je zaživel projekt izmenjave najboljših kadrovskih 

praks z imenom Še boljši!. Pridružili smo se družbeno odgovornemu projektu Inženirji 

bomo!, ki mlade spodbuja  izbiri inženirskih poklicev. Navedeni projekti vplivajo tudi na 

dober ugled in prepoznavnost Plinovodov. 
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Zavedamo se, da je zagotavljanje kakovosti, varstvo pri delu in varovanje naravnega okolja 

potrebno ne samo zaradi narave dejavnosti, povezane z nevarnostmi zemeljskega plina, 

temveč je naša obveza do spoštovanja trajnostnega razvoja. Veliko naporov vlagamo v 

obvladovanje vseh vrst tveganj, še posebej  v podrobnejše analize izbranih vrst tveganj z 

ocenjevanjem nevarnosti in oblikovanjem ukrepov za omilitev ali preprečitev potencialnih 

posledic ter vzpostavitev registra tveganj.  

Plinovodi smo stabilno in uspešno podjetje, v katerem so zaposleni pripadni in zavzeti 

sodelavci z ogromno znanja o prenosu zemeljskega plina ter pripravi in izvedbi infra-

strukturnih projektov. S smelo vizijo in zastavljeno strategijo bomo tudi vnaprej krepili 

naše poslanstvo in dosegli vse realne cilje, ki so pred nami v naslednjih letih. 
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Finančni poudarki 

 

 

 

 

 

Podatek / kazalec Enota / kriterij 2012 2013 2014

Povprečne zakupljene prenosne zmogljivosti mio Sm
3
/dan/leto 10,0 10,6 10,1

Prenesene količine mio Sm
3 1.828,9 1.905,5 1.769,5

- od tega domači prenos % 47,1 44,3 43,0

Čisti prihodki od prodaje mio EUR 52,0 51,5 55,2

Amortizacija mio EUR 15,5 16,2 14,8

Čisti dobiček mio EUR 8,4 7,0 8,2

Naložbe v ne/opredmetena stalna sredstva mio EUR 38,1 52,0 30,4

Bilančna vsota konec obdobja mio EUR 305,4 336,3 354,4

Regulativna baza sredstev mio EUR 214,5 219,2 257,2

Zaposleni konec obdobja število 159 156 159

Dodana vrednost na zaposlenega tisoč EUR 225,3 235,7 233,1

EBIT mio EUR 10,4 10,3 12,9

EBITDA mio EUR 27,0 27,8 27,7

Neto dolg/EBITDA < 7,0 2,4 3,1 3,7

EBITDA/obresti > 3,0 7,8 8,0 6,1

Dolg/sredstva < 60 % 24,3 27,1 30,6
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Poslovni dosežki  
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Revidirana bilanca stanja za družbo Plinovodi d.o.o. 

na dan 31. 12. 2014 

v evrih 

                                  Postavka                               Pojasnila 

 

Stanje Stanje 

31. 12. 2014 31. 12. 2013 

 SREDSTVA  354.386.932 336.290.005 

     

A. Dolgoročna sredstva  336.848.817 320.649.225 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

2.1.1    27.361.985      25.990.208 

  1. Dolgoročne premoženjske pravice  26.051.076 24.564.192 

  2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve  1.310.909 1.426.016 

     

II. Opredmetena osnovna sredstva 2.1.2 308.112.411 293.295.545 

  1. Zemljišča in zgradbe  241.884.494 204.829.778 

a. Zemljišča  6.771.875 6.641.236 

b. Zgradbe  235.112.620 198.188.542 

  2. Druge naprave in oprema  54.293.902 37.145.543 

  3. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo  11.934.015 51.320.224 

a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 11.934.015 51.320.224 

     

III. Dolgoročne finančne naložbe 2.1.3 950.000 950.000 

  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  950.000 950.000 

a. Deleži v skupaj obvladovanih družbah  950.000 950.000 

     

V.  Odložene terjatve za davek 2.1.4 424.421 413.472 

     

B. Kratkoročna sredstva  17.357.994 15.359.020 

II. Zaloge 2.1.5 3.514.784 3.064.494 

  1. Material  1.198.784 1.159.004 

  2. Trgovsko blago  2.316.000 1.905.490 

     

III. Kratkoročne finančne naložbe 2.1.6 2.480.000 4.100.000 

  1. Kratkoročna posojila  2.480.000 4.100.000 

a. Kratkoročna posojila drugim  2.480.000 4.100.000 

     

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.1.7 7.911.600 8.108.921 

  1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  2.870.995 1.480.670 

  2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev   3.983.846 4.448.144 

  3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  1.056.759 2.180.107 

     

IV. Denarna sredstva 2.1.8 3.451.610 85.606 

     

C. Aktivne časovne razmejitve 2.1.9 180.120 281.759 

     

 Zunajbilančna sredstva 2.1.16 26.819.315  35.496.284 
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v evrih 

                                Postavka                                       Pojasnila 
    Stanje     Stanje 

 31. 12. 2014  31. 12. 2013 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  354.386.932 336.290.005 

     

A. Kapital 2.1.10 187.069.764 178.872.071 

I. Vpoklicani kapital  98.733.790 98.733.790 

  1. Osnovni kapital  98.733.790 98.733.790 

II. Kapitalske rezerve  8.151.515 8.151.515 

III. Rezerve iz dobička  66.986.767 63.452.322 

  1. Zakonske rezerve  1.933.169 1.933.169 

  2. Druge rezerve iz dobička  65.053.598 61.519.154 

IV. Presežek iz prevrednotenja  -42.616 0 

V. Preneseni čisti poslovni izid  5.000.000 1.500.000 

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta  8.240.309 7.034.444 

     

B. Rezervacije in dolg. pasivne časovne razmejitve 2.1.11 38.136.535 37.674.691 

  1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti  760.555 728.961 

  2. Druge rezervacije  496.462 558.111 

  3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  36.879.517 36.387.618 

     

C. Dolgoročne obveznosti  105.704.532 88.490.337 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 2.1.12 105.704.532 88.490.337 

  1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini  22.533.801 23.368.386 

  2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  83.170.731 65.121.951 

     

D. Kratkoročne obveznosti  21.551.455 29.510.190 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 2.1.13 2.785.805 2.785.805 

  1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini  834.585 834.585 

  2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank  1.951.220 1.951.220 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.1.14 18.765.650 26.724.385 

  1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini  2.438.004 1.216.148 

  2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  13.913.039 24.510.273 

  3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 6.924 13.183 

  4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti   2.407.683 984.781 

     

E. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 2.1.15 1.924.646 1.742.716 

     

 Zunajbilančne obveznosti 2.1.16 26.819.315 35.496.284 
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Revidirani izkaz poslovnega izida za družbo Plinovodi d.o.o. 
na dan 31. 12. 2014 

v evrih 

 Postavka Pojasnila 2014 2013 

1. Čisti prihodki od prodaje 2.2.1 55.198.765 51.509.903 

2. Drugi poslovni prihodki  2.2.2 2.398.313 1.552.133 

3. Stroški blaga, materiala in storitev 2.2.3 -20.385.226 -15.769.501 

   a. Nabavna vrednost prodanega blaga   -15.255.430 -11.040.516 

   b. Stroški materiala  -1.476.810 -1.161.177 

   c. Stroški storitev  -3.652.987 -3.567.808 

4. Stroški dela 2.2.4 -8.582.588 -8.550.530 

   a. Stroški plač  -6.549.191 -6.574.250 

   b. Stroški socialnih zavarovanj  -1.259.047 -1.278.423 

   c. Drugi stroški dela  -774.349 -697.857 

5. Odpisi vrednosti 2.2.5 -14.765.056 -17.572.684 

   a. Amortizacija   -14.757.750 -16.189.142 

   b. Prevred. poslov. odh. pri neopr. sred. in opredmet. OS -1.172 -1.153.697 

   c. Prevred. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih -6.134 -229.845 

6. Drugi poslovni odhodki 2.2.6 -940.573 -886.996 

7. Finančni prihodki iz danih posojil  25.719 70.900 

   b. Finančni prihodki iz posojil danih drugim  25.719 70.900 

8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  23.177 49.139 

   b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih  23.177 49.139 

9. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.2.7 -3.805.953 -2.778.794 

   a. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini -642.819 -606.493 

   b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  -3.138.930 -2.172.301 

   č. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  -24.204 0 

10. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  -2.210 -716 

   b. Finančni odhodki iz obvez. do dobav. in menič. obv. -2.210 -716 

11. Drugi prihodki  16.814 39.280 

12. Drugi odhodki   -30.574 -33.859 

13. Davek iz dobička  2.2.8 -921.248 -479.516 

14. Odloženi davki 2.1.4 10.949 -114.317 

     

15. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 2.2.9 8.240.309 7.034.444 

     

16. Preneseni dobiček / Prenesena izguba  8.534.444 5.869.415 

17. Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv  0 0 

18. Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička  0 0 

19. Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička -3.534.444 -4.369.415 

20. BILANČNI DOBIČEK   13.240.309 8.534.444 
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Kdo je kdo 
 

 

POSLOVODSTVO 
 

     Namestnica glavnega direktorja           Glavni direktor 

      Sarah Jezernik                      Marjan Eberlinc 
     

Tajništvo 

01 5820 702; info@plinovodi.si 

.  .  . 
 

TEHNIČNO PODROČJE 
 

Pomočnik direktorja Tehničnega področja        Direktor Tehničnega področja 

         Franc Šefman           Franc Cimerman 
 

Tajništvo 

01 5820 628; manca.gale@plinovodi.si 

.  .  . 
 

TEHNIČNI SEKTOR 
 

Vodja Službe transporta         Direktor Tehničnega sektorja 

      Marko Širovnik             Oton Gortnar 
 

Tajništvo 

01 5820 659; urska.andrasic@plinovodi.si 

.  .  . 
 

SEKTOR ZA INŽENIRING IN RAZVOJ 
 

         Vodja Razvojne službe                    Vodja Službe za inženiring 

     Mitja Podgorelec            Zoran Crnjak 
 

           Tajništvo                          Tajništvo 

  01 5820 659; urska.andrasic@plinovodi.si                 01 5820 777; renata.klancic.pavlovic@plinovodi.si 

.  .  . 
 

EKONOMSKO PODROČJE 
 

Pomočnik direktorja Ekonomskega področja       Direktor Ekonomskega področja 

          Jošt Štrukelj              Matjaž Sušnik 
 

Tajništvo 

01 5820 680; milka.koncan@plinovodi.si 
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S sofinanciranjem Evropske unije 
Evropski energetski program za oživitev 
Instrument za povezovanje Evrope 

Vseevropska energetska omrežja 

 

 


