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NAGOVOR
POSLOVODSTVA



Upravljanje podjetja je umetnost.  
Izbor pravih odtenkov, ubiranje 
edinstvenih potez in realizacija idej,  
ki ustvarjajo neprecenljive rezultate.
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Čas nastajanja pričujočega dokumenta sovpada z desetletnico vzpostavitve 
regulirane dejavnosti prenosa zemeljskega plina, katere nosilci smo postali 
v takratni družbi Geoplin plinovodi. Kot strokovnjaki za področje prenosa 
zemeljskega plina smo se oblikovali, pridobivali znanja in izkušnje od samega 
začetka gradnje leta 1974, kot družba pa smo polno obratovali s prenosnim 
sistemom od leta 1978, ko smo v slovenski plinovodni sistem pripeljali prvi 
plin iz smeri Avstrije, kasneje pa tudi v smeri Hrvaške in nato še iz Italije.

S ponosom se ozremo na preteklih deset let Plinovodov in na čas, v katerem 
smo z dragocenimi, na novo pridobljenimi znanji delali pomembne premike, 
načrtovali ter gradili prenosni sistem. Novi objekti v Ajdovščini, Vodicah, 
Kidričevem ter končana nadgradnja prenosnega plinovodnega sistema od 
Ceršaka do Vodic, pomenijo vrhunec naših uspehov tega desetletja. To 
so razlogi za poslovno zadovoljstvo in pokončno držo. Naših dosežkov 
in rezultatov nismo nikoli javno izpostavljali. Le rumene oznake na trasi 
prenosnih plinovodov in večje število objektov plinovodnega sistema dajo 
vedeti, da smo prisotni. Naša značilna barva je močno sporočilo, da aktivno 
delujemo in da smo nujno potrebni za zadostno energetsko oskrbo naše 
družbe, za Slovenijo. In ne le to, tudi za prenos plina v sosednje države. 
Delo vseh nas, ki skrbimo, da je sistem vzdrževan, da so pretoki nenehno 
nadzorovani, da informacije o sistemu nenehno potujejo in omogočajo 
njegovo življenje, vseh, ki se trudimo načrtovati nove povezave in jih 
prodajamo plinskemu trgu, je pomemben del našega ves čas trajajočega in 
načrtovanega procesa.

Plinovode želimo upravljati in oblikovati tako, da bomo našli v njih svoje 
poslovne in strokovne izzive, imeli možnost uresničevanja svojih ambicij, se 
izpopolnjevali in prenašali znanje drugim. 

Ob jubileju ne gre pozabiti tudi na izjemno dobre rezultate našega poslovanja, 
merjeno skozi izkaze poslovnega izida v vseh zadnjih desetih letih našega 
delovanja. Dobro smo gospodarili, številke pa so rezultat prizadevanj za 
kakovostno in učinkovito delo prav vsakega zaposlenega. 

V Plinovodih si prizadevamo delovati timsko, odgovorno in strokovno. Z 
jasno oblikovano vizijo in zastavljeno strategijo zmoremo doseči vse realne 
cilje, ki so pred nami. Teh ni malo. A trdno verjamem, da jih bomo z zavzetim, 
s strpnim, z vztrajnim in učinkovitim delom dosegli.

Marjan Eberlinc,
Glavni direktor
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Znanje in napredek. Želja po uspehu in novih dosežkih. Premagovanje ovir 
in izzivov. Vse to nas opredeljuje kot sodobno, napredno družbo.

Vsakdo med nami si občasno zastavlja vprašanje, koliko je k napredku 
prispeval sam. Kakšen pečat daje temu času in prostoru? Četudi se kdaj 
ta zdi le malenkost, gre v resnici za pomembno stvar. Sedem milijard 
malenkosti namreč vsak dan spreminja naš svet. Tudi vaša, naša, moja, 
njegova, njena … je med njimi. Pomembna je za osebno in poslovno rast ter 
razvoj, pomembna je za naše delo in odnos s sodelavci ter z nadrejenimi, 
pomembna je za podjetje in širšo družbo.

Ta izjemna notranja sila po napredku nam zagotavlja, da povrnemo upanje 
v javnosti pogosto zamajano prepričanje, da smo ljudje resnično največji in 
pravi kapital družb. Zdravo delovno okolje in dobro počutje zaposlenih se 
odražata v uspehu poslovanja družbe ter zadovoljstvu lastnikov, v odnosih 
doma in do okolja.

Zavzeto in z zadovoljstvom soustvarjamo našo uspešno pot. Delo 
opravljamo s spoštovanjem, odgovorno in pošteno ter ustvarjalno. Naj 
omenim le nekaj dosežkov preteklega obdobja:

1.  na tekmovanju za najboljšega zaposlovalca Zlata nit ostajamo med 
najboljšimi srednje velikimi slovenskimi podjetji; ocena kakovosti 
odnosov v naši družbi je visoka in osebno jo jemljem kot največje 
darilo za naše prizadevno skupno delo;

2. naše podjetniške vrednote razvijamo na različnih izobraževanjih, s 
pridobitvijo certifikata Družini prijazno podjetje in novostjo, Šolo 
internega komuniciranja, ŠIK šolo za zavzete;

3. prihodnost oblikujemo skupaj na strateški konferenci Dan Plinovodov. 
Ta poleg odgovornega pogleda v prihajajoči čas prinaša tudi 
pomembno medsebojno povezovanje in druženje zaposlenih. Odpira 
komunikacijo, gradi zaupanje, pozornost in medsebojno spoštovanje, 
ne le med posamezniki, tudi med organizacijskimi enotami. Pogovori 
o prihodnosti nam razpirajo krila, tam drug drugemu dajemo navdih 
za nove ideje in ustvarjalnost.

Prepričana sem, da bodo tudi naša prihodnja leta v znamenju rasti in 
napredka. V tem pečatu bo vsakdo pustil svoj neizbrisen odtis. Tudi zaradi 
energije, ki nas povezuje.

V tem smo edinstveni. Sarah Jezernik,
Namestnica glavnega direktorja
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ORGANIZIRANOST
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Vsaka celica prispeva k delovanju 
organizma. Soodloča, soustvarja in 
sooblikuje sistem, predan popolnosti.

Odzivnost je tista, ki 
hitro poveže prave 
ideje in prave ljudi. In 
vsak najmanjši detajl 
je pri vsakdanjih izzivih 
najbolj pomemben. 
Število zaposlenih 
skozi leta sovpada 
z investicijami v 
povečanje prenosnega 
plinovodnega sistema. 
Vedno več nas je, ki 
sledimo istemu cilju.



POSLOVODSTVO Marjan Eberlinc, Glavni direktor

Sarah Jezernik, Namestnica glavnega direktorja

Organiziranost Plinovodov, 
število zaposlenih ter njihova 
izobrazba so bili v minulem 
obdobju prilagojeni obsegu 
nalog ter investicijam, ki so 
bile namenjene predvsem 
povečanju zmogljivosti 
prenosnega sistema 
zemeljskega plina. Ob  
koncu leta 2014 nas je  
159 zaposlenih.
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Število 
zaposlenih v 
letu 2015 v 
organizacijskih 
enotah

57%
TEHNIČNI SEKTOR

12%
SKUPNE SLUŽBE

5%
POSLOVODSTVO

4%
TEHNIČNO PODROČJE

11%
SEKTOR ZA INŽINIRING

IN RAZVOJ

11%
EKONOMSKO 
PODROČJE
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POSLANSTVO
IN VIZIJA
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Prihodnost je v naših rokah. Vemo, kakšni 
so cilji in poznamo pot, ki vodi do njih.

Vso našo energijo 
usmerjamo v razvijanje, 
gradnjo in upravljanje 
učinkovitega, varnega, 
zanesljivega in 
trajnostno naravnanega 
plinovodnega sistema, 
ki zagotavlja nemoten 
prenos, zato ostajamo 
zanesljiv strateški 
energetski partner pri 
prenosu zemeljskega 
plina.



Zagotavljamo energijske poti in priložnosti za oskrbo 
z energijo. 
Predani smo zanesljivosti, varnosti in strokovnosti 
ter zavzeti za tehnološki in družbeni napredek.
Ustvarjamo prostor za sinergijo med ljudmi, stroko in 
okoljem. 

S strastjo zbližujemo energijo in ljudi.

POSLANSTVO
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Rastoč plinski infrastrukturni steber,  
povezan z okoljem in integriran v mednarodni 
prostor, 
ki zagotavlja učinkovite energetske rešitve za 
potrebe ljudi.

VIZIJA
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VČERAJ IN DANES



V preteklosti smo razvili močne in 
globoke korenine, na katerih temelji 
naša prihodnost.

4

S skupno dolžino 
slovenskega prenosnega 
plinovodnega 
sistema 1155 km, 
danes uporabnikom 
sistema omogočamo 
diverzifikacijo uvoznih 
plinskih virov in 
dobavnih poti ter večjo 
zanesljivost, varnost, 
konkurenčnost ter 
kakovost oskrbe, ki bo v 
prihodnosti dobivala nove 
dimenzije.



VČERAJ

1977

1978

1979

1980

1992

1986 - 1989

1990-1991

1981-1985

gradnja 
magistralnega 
prenosnega 
plinovodnega 
sistema Ceršak—
Rogatec (M1) in 
Rogatec—Vodice 
(M2)

prenosni 
plinovodni sistem 

obsega 630 km 
plinovodov, 

dispečerski center 
v Ljubljani in 
vzdrževalna 

centra v Mariboru 
in Ljubljani

gradnja plinovodnih 
sistemov za uporabo 
zemeljskega plina v 
Tržiču, Škofji Loki, na 
Ptuju, v Slovenski 
Bistrici, Žalcu in 
Šempetru

gradnja magistralnega 
plinovoda za Dolenjsko in 

Posavje (M4) in gradnja 
priključka na italijanski 

plinovod v Šempetru pri 
Novi Gorici

začetek prenosa 
ruskega 

zemeljskega 
plina za 

Hrvaško, 
priključevanje 
uporabnikov 
sistema na 

Štajerskem in 
Koroškem

dokončanje 
regionalnega 
plinovoda za 
Gorenjsko in 
magistralnega 
plinovoda od 
Ljubljane do Šempetra 
pri Novi Gorici (M3)

priključevanje uporabnikov 
sistema v Sevnici, 

Senovem in Novem 
mestu in priklop na 

italijanski plinovodni 
sistem, slovenski prenosni 
plinovodni sistem postane 
del obsežnega evropskega 
prenosnega plinovodnega 

sistema

gradnja plinovodnih 
sistemov in priključevanje 

novih uporabnikov 
sistema v Slovenj Gradcu, 

Ljutomeru, Ormožu, 
Velenju in Naklem
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1994

2000
2001

2004

2005

2015

2012

2014

2010

2011

2005 - 2014

širitev 
prenosnega 
plinovodnega 
sistema do 
Golnika in 
Šentjurja pri 
Celju

izgradnja prve 
kompresorske 
postaje v 
Kidričevem

preimenovanje 
družbe Geoplin 
plinovodi d.o.o. 

v Plinovodi 
d.o.o.

izgradnja 
kompresorske 

postaje v 
Ajdovščini

nadgradnja 
kompresorske 
postaje v 
Kidričevem 
s tretjo 
kompresorsko 
enoto za 
povečanje 
zmogljivosti 
prenosnega 
sistema in 
zaključek gradnje 
vzporednega 
prenosnega 
plinovoda M2/1 od 
Trojan do Vodic

priključevanje 
novih uporabnikov 

sistema v Novi 
Gorici, Polzeli, 

Preboldu

ustanovitev družbe 
Geoplin plinovodi d.o.o. 

kot hčerinske družbe 
Geoplin Ljubljana d.o.o.

pričetek delovanja družbe 
Geoplin plinovodi d.o.o.

10. obletnica 
pričetka 
delovanja 
družbe 
Plinovodi d.o.o.

Vlada Republike 
Slovenije priglasi 
uradno odobritev in 
imenovanje družbe 
Plinovodi d.o.o. 
skladno z odločbo 
Agencije za energijo 
za operaterja 
prenosnega sistema 
v Sloveniji

gradnja vzporednega 
prenosnega plinovoda 

Ceršak—Rogatec (M1/1) ter 
Rogatec—Vodice (M2/1)
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DANES Dolžina slovenskega prenosnega sistema zemeljskega plina je 1155 km. 
Sistem vključuje 199 merilno-regulacijskih postaj (MRP), 41 merilnih postaj 
(MP), 5 regulacijskih postaj (RP) in 2 kompresorski postaji (KP). Slovenski 
prenosni sistem je povezan s prenosnimi sistemi Avstrije (MRP Ceršak), 
Italije (MRP Šempeter) in Hrvaške (MRP Rogatec).

Na slovenski prenosni sistem je priključenih 15 distribucijskih sistemov 
zemeljskega plina in 134 neposrednih uporabnikov sistema. Prenosni sistem, 
ki ga upravljamo, dosega 108 od 212 slovenskih občin. 

Kot operater prenosnega sistema zagotavljamo dolgoročne zmogljivosti 
za domači energetski trg in razvoj prenosnih zmogljivosti na povezovalnih 
točkah s sosednjimi prenosnimi sistemi tega energenta. Uporabnikom 
sistema omogočamo dostop do virov in skladišč zemeljskega plina po 
različnih prenosnih poteh in s tem spodbujamo konkurenčni trg ter večjo 
kakovost in prilagodljivost oskrbe z zemeljskim plinom.  
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Dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na povezovalnih točkah izvajamo s 
sodobnimi postopki, skladnimi z evropsko in slovensko zakonodajo. Za to 
je na voljo spletna rezervacijska platforma PRISMA, s čimer omogočamo 
uporabnikom sistema zakup prenosnih zmogljivosti na nepristranski in 
pregleden način. Hkrati PRISMA povečuje prilagodljivost slovenskega trga 
zemeljskega plina in izkoriščenost prenosnega sistema. 
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DEJAVNOST 
OPERATERJA 
PRENOSNEGA 
SISTEMA



5

Razvijamo, usmerjamo, prenašamo, 
zagotavljamo, vzpostavljamo, vzdržujemo, 
izdelujemo, posredujemo in spodbujamo.  
Iz dneva v dan. Iz leta v leto.

Povezuje nas dobra 
energija. Zato na 
vsakem koraku in 
v vsakem trenutku 
skrbimo za varno, 
učinkovito in zanesljivo 
vodenje, obratovanje in 
vzdrževanje prenosnega 
sistema. Pri našem 
delu ni postanka. V 
vsakem trenutku smo 
pripravljeni z odgovori 
v obliki pravih idej.



DEJAVNOST V letu 2012 je Vlada Republike Slovenije Evropski komisiji priglasila uradno 
odobritev in imenovanje družbe Plinovodi d.o.o. kot operaterja prenosnega 
sistema, ki skladno z odločbo Agencije za energijo izpolnjuje vse zahteve za 
neodvisnega operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina v Sloveniji, 
skladno s končno odločitvijo Javne agencije za energijo. Pri prenosu 
zemeljskega plina nastopamo kot zanesljiv in do uporabnikov sistema 
nepristranski partner, pri čemer skrbimo za: 

•	 varno, učinkovito in zanesljivo vodenje, obratovanje in vzdrževanje 
prenosnega sistema,

•	 razvoj prenosnega sistema ob upoštevanju potreb uporabnikov sistema 
doma in v Evropski uniji (EU) ter zahtev varnosti in zanesljivosti,

•	 organiziranje in delovanje izravnalnega trga zemeljskega plina ter 
obračunavanje izravnave odstopanj odjema in oddaje zemeljskega 
plina,
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•	 vzpostavitev in nadzor mehanizmov upravljanja zmogljivosti in 
odpravljanja prezasedenosti,

•	 posredovanje informacij javnosti, predvsem pa uporabnikom sistema 
o dostopu do prenosnega sistema in sosednjim operaterjem za varno 
učinkovito obratovanje povezanih sistemov,

•	 spodbujanje uporabe zemeljskega plina.
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DOSTOP DO
PRENOSNEGA 
SISTEMA



Povezovanje je veliko več kot potovanje 
od A do B. So izkušnje, odgovornost in 
zaveza za prihodnost.

6

Smo nosilec izboljšav 
in stalnega razvoja 
produktov, ki sledi 
spremenljivim 
zahtevam sodobne 
uporabe prenosnih 
zmogljivosti in snovalec 
nenadomestljivih 
povezav za prenos 
zemeljskega plina kot 
energenta prihodnosti.



Plinovodi veljamo v energetskem prostoru kot sodoben, strokoven 
in uporabniku sistema prijazen ponudnik prenosa zemeljskega plina. 
Uporabnikom sistema zagotavljamo dostop do prenosnega sistema na 
pregleden in nepristranski način, skladen z veljavno zakonodajo, temelječo 
na kompleksnih pravilih oblikovanja konkurenčnega, preglednega in 
likvidnega enotnega plinskega trga EU.

S kodeksom za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti so postavljena pravila 
in postopki zagotavljanja dostopa do prenosnega sistema. Dodeljevanje 
prenosnih zmogljivosti na povezovalnih točkah s sosednjimi prenosnimi 
sistemi izvajamo pregledno in nepristransko z dražbami.

Omogočamo zakup standardnih produktov prenosnih zmogljivosti na 
točkah prenosnega sistema v državi in na mejnih povezovalnih točkah 
prenosnega sistema. Standardne produkte zakupa prenosnih zmogljivosti 
zemeljskega plina v državi ponujamo vsem uporabnikom, predvsem so 
to operaterji distribucijskih sistemov, industrijski uporabniki sistema in 
proizvajalci električne energije.

DOSTOP DO 
PRENOSNEGA 
SISTEMA
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Dodeljevanje standardnih produktov prenosnih zmogljivosti na mejnih 
točkah prenosnega sistema izvajamo na spletni rezervacijski platformi s 
postopki dražb. 
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Virtualna točka oziroma navidezna točka prenosnega sistema zemeljskega 
plina je točka, v kateri se šteje, da so izvedene vse transakcije s količinami 
zemeljskega plina na prenosnem sistemu, ne glede na vstopno ali 
izstopno točko.

VIRTUALNA
TOČKA



V virtualni točki omogočamo, kot njen operater, izvajanje transakcij 
s količinami zemeljskega plina vsem udeležencem trga zemeljskega 
plina v državi, seveda, ko je ta že v Republiki Sloveniji. Za izvajanje 
bilateralnih transakcij z zemeljskim plinom se za udeležence v 
virtualni točki zahteva ustrezna registracija.



ZEMELJSKI 
PLIN KOT 
OKOLJU
PRIJAZEN 
ENERGENT

OKOLJEVARSTVENE PREDNOSTI

Zemeljski plin je najčistejši fosilni energent, zato je njegova uporaba kot 
energenta ali surovine okolju najprijaznejša v primerjavi z ostalimi fosilnimi 
gorivi. Posledica izgorevanja zemeljskega plina so ogljikov dioksid in vodna 
para, torej enake spojine, kot jih izdihnemo, ko dihamo. 

NI PRAŠNIH DELCEV

Zemeljski plin ob gorenju ne oddaja prahu oziroma trdnih delcev (PM), ki 
povzročajo bolezni dihal, srca in ožilja, ter je zaradi tega mnogo primernejši 
od premoga, naftnih derivatov in biomase. 

NIZEK OGLJIČNI ODTIS

Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo, saj ima ob gorenju najmanjšo 
emisijo CO2 in v primerjavi z drugimi gorivi prispeva k manjši emisiji 
toplogrednih plinov. Pri gorenju zemeljskega plina se sprosti okoli 25 % 
manj CO2 kot pri zgorevanju kurilnega olja in skoraj 50 % manj emisij kot 
pri zgorevanju premoga.

MANJ DUŠIKOVIH OKSIDOV IN ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA

Pri zgorevanju zemeljskega plina se v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi 
sprošča manj dušikovih oksidov (NOx) in žveplovega dioksida (SO2).
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SPODBUDA
UPORABE
ZEMELJSKEGA 
PLINA V 
TRANSPORTU

Zaradi svoje okoljske prijaznosti in energetske prednosti si zemeljski plin 
kot energent utira pot uporabe tudi kot pogonsko gorivo v cestnem in 
ladijskem prometu. Njegovo uporabo v stisnjenem in tekočem stanju določa 
v prometu tudi zakonodaja EU. Zemeljskemu plinu je zakonodaja namenila 
vlogo goriva, ki naj postopoma zamenja naftne derivate in s tem doseže 
manjše obremenitve okolja ter zmanjša strateško odvisnost od nafte. 
Države EU morajo že do konca leta 2016 pripraviti vse potrebno za uvedbo 
plina v promet.

V Plinovodih želimo v tem roku določiti vse potenciale našega prenosnega 
sistema za oskrbo prometa z zemeljskim plinom v naši državi ter tudi regiji. 

POVEZANI Z ENERGIJO   //  33



MEDNARODNO
SODELOVANJE



Ustvarjamo močne vezi, ki presegajo 
meje in nas povezujejo v dobrih idejah.

7

Pri naših prizadevanjih ne 
poznamo meja. Družba je pri 
svojem delovanju vpeta v 
evropski prostor prenosnega 
sistema predvsem kot 
sooblikovalka enotnega 
evropskega notranjega 
trga zemeljskega plina. Pri 
mednarodnem povezovanju 
zavzema bodisi vlogo 
aktivnega člana bodisi 
strokovnega sodelavca 
številnih mednarodnih 
organizacij. Verjamemo, da 
smo povezani še močnejši.



Naš plinovodni sistem je vpet v evropsko in globalno mednarodno okolje, 
kar nas zavezuje in nam hkrati daje priložnost za poglobljeno sodelovanje. 
Tako smo sooblikovalci enotnega evropskega notranjega trga zemeljskega 
plina. Ob tem smo aktivni član ali strokovno sodelujemo v naslednjih 
združenjih:

ENTSOG — European Network of Transmission System Operators for Gas

Evropsko združenje operaterjev prenosnih sistemov za zemeljski plin, 
katerega ustanovni član smo od leta 2009. ENTSOG skrbi za oblikovanje 
in delovanje enotnega evropskega trga s pripravo kodeksov omrežij, pravil 
in predpisov, desetletnega razvojnega načrta EU, poročil o oskrbi (»Winter 
Outlook« in »Summer Outlook«) ter pri pripravi triletnih regionalnih 
naložbenih načrtov EU. Mandat glavnega direktorja Plinovodov v ENTSOG 
Boardu, organu združenja, ki s svojo pomembno vlogo v organizaciji 
predstavlja temelj strateških odločitev, je tudi strokovno priznanje, ki v 
mednarodnem prostoru pušča pomembno sled. 

MEDNARODNO 
POVEZOVANJE
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GIE — Gas Infrastructure Europe 

Združenje evropskih operaterjev na področju infrastrukture za oskrbo z 
zemeljskim plinom je neprofitno in neodvisno združenje, ki vključuje 68 
članov iz 25 držav in od leta 2002 predstavlja upravljavce infrastrukture 
trga zemeljskega plina. Pod svojim okriljem združuje operaterje prenosnih 
sistemov, operaterje skladiščnih sistemov in operaterje terminalov za 
utekočinjen zemeljski plin.

IGU — International Gas Union 

Mednarodna neprofitna organizacija za plin je bila ustanovljena leta 1931 
in združuje vse udeležence trga zemeljskega plina ter skrbi za promocijo 
ključnih elementov trga zemeljskega plina. 

Naš cilj je aktivno spremljanje evropskih in svetovnih trendov in dogajanj 
na področju energetike, energetskih tehnologij, razvoja omrežij in regulacije 
prenosne dejavnosti. V ta namen sodelujemo tudi z drugimi strokovnimi 
telesi ter ACER tako, da smo vključeni v pilotne projekte.







STRATEŠKE 
USMERITVE



Zvezde so osamljene točke na nebu. 
Ko jih povežemo, razkrijejo nove 
razsežnosti.

8

Pogled v prihodnost 
upošteva obstoječo 
gospodarsko klimo 
ter tehnološki razvoj 
trga zemeljskega plina 
zadnje dekade, ki 
čakajoč na komercialno 
uporabo razkriva nove 
priložnosti. Skrb za 
zanesljiv, varen in 
konkurenčen prenos 
zemeljskega plina je 
temelj naše bogate 
zgodovine in časa, ki 
prihaja.



Pri pripravi nacionalnih razvojnih načrtov Plinovodi upoštevamo in se 
odzivamo na povpraševanja domačih uporabnikov sistema in povpraševanja 
uporabnikov sistema po čezmejnih zmogljivostih s ciljem omogočati 
zanesljiv, varen in konkurenčen prenos zemeljskega plina. 

SLOVENIJA NA STIČIŠČU ENERGETSKIH POTI EVROPE

Slovenija je predstavnica enega izmed najmanjših trgov zemeljskega plina 
v EU, naš prenosni sistem leži na stičišču prenosa plina od vzhoda proti 
zahodu, od severa proti jugu in od zahoda proti vzhodu. Slovenski prenosni 
sistem predstavlja ključno povezavo plinskih trgov zahodnega Balkana 
z avstrijskim vozliščem Baumgarten in italijansko trgovalno točko PSV. 
Pri načrtovanju razvoja prenosnega sistema tako upoštevamo smernice 
razvoja Desetletnega razvojnega načrta ENTSOG (TYNDP), ki predstavlja 
pregled in razvoj evropskega prenosnega sistema zemeljskega plina, ter 
oblikujemo razumne predpostavke o razvoju proizvodnje in porabe na 
domačem energetskem trgu ter izmenjav z drugimi državami. 

STRATEŠKE 
USMERITVE
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Kot član ENTSOG sodelujemo v pripravi regionalnega naložbenega načrta 
GRIP Južni koridor in GRIP Srednjevzhodne Evrope. Namen regionalnih 
načrtov je prispevati k usklajenemu razvoju sistemov ter dodeljevanju 
čezmejnih zmogljivosti, povezovanju mehanizmov izravnave, optimalnemu 
upravljanju prenosnega plinovodnega sistema ter spodbujanju razvoja. 

Prisotnost na seznamih energetskih infrastrukturnih objektov s prednostnim 
statusom (PCI) na ravni EU postavlja slovensko energetsko infrastrukturo 
na zemljevid prednostnih koridorjev vseevropskih energetskih omrežij 
ter ustvarja pomemben prispevek k vzpostavitvi enotnega evropskega 
energetskega trga. Plinovodi uspešno sodelujemo pri evropskih razpisih za 
pridobitev nepovratnih sredstev. 

Strateško zelo pomembno je načrtovanje infrastrukture prenosnega sistema, 
ki ustreza zahtevam po prenosnih zmogljivostih domačega energetskega 
trga in potrebam po čezmejnem prenosu. Pri tem v Plinovodih upoštevamo 
pričakovano gibanje povpraševanja končnih uporabnikov in operaterjev 
distribucijskih sistemov zemeljskega plina. Pri oblikovanju prihodnjega 
razvoja pripomorejo tudi posredovane napovedi zakupa prenosnih 
zmogljivosti in prenosa količin zemeljskega plina vseh segmentov 
domačega trga. domačega trga. 
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ZANESLJIVOST
IN VARNOST



Pri zanesljivosti in varnosti se vse 
začne. In nikoli konča. Čeprav je cilj 
jasen, nas vodi prepričanje, da smo 
lahko vedno boljši.

9

Učinkovit nadzor 
in upravljanje 
plinovodnega sistema 
omogoča sodobno 
opremljen dispečerski 
center, ki omogoča 
varen nadzor nad 
vsemi parametri 
delovanja. Pri našem 
delu ni nepomembnih 
malenkosti in neznank, 
zato smo v vsakem 
trenutku pripravljeni na 
vse.



VZDRŽEVANJE

SISTEM 
VODENJA 

Stalno razpoložljivost in obratovalno sposobnost plinovodne infrastrukture 
omogočajo redne preventivne vzdrževalne aktivnosti, opredeljene z 
načrtom vzdrževanja, ter ostala izredna gradbena, strojna, elektro 
in druga vzdrževalna dela. Za zagotavljanje skladnosti vzdrževanja 
opreme prenosnega sistema smo v družbi Plinovodi zavezani k rednemu 
izpolnjevanju zahtev standardov Slovenskega inštituta za kakovost in 
meroslovje.

Učinkovito vodenje plinovodnega sistema omogoča sodobno opremljen 
center vodenja, ki omogoča nadzor pretoka, tlaka in temperature plina, 
daljinsko upravljanje mejnih ter merilno-regulacijskih in kompresorskih 
postaj, optimiziranje delovanja sistema, analizo, arhiviranje in beleženje 
podatkov, usklajevanje pretoka s centri vodenja v sosednjih državah ter 
kontakt z uporabniki in ustreznimi službami, ki jih obveščamo o izrednih 
dogodkih na prenosnem plinovodnem sistemu.
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VARNO 
DELOVANJE 

OVERJANJE 
MERILNIH 
NAPRAV 

V Plinovodih posvečamo veliko pozornost zagotavljanju varnosti na 
prenosnem plinovodnem sistemu. V ta namen oblikujemo smernice 
za varnost zaposlenih in tretjih oseb, ki delujejo v obliki priporočil in 
preventivnih ukrepov. Smernice za zaposlene vključujejo navodila za varno 
delo na plinovodnem sistemu, oceno ogroženosti, register potencialnih 
nevarnosti, požarni red, tehnološka navodila ter navodila za vzdrževanje 
prenosnega sistema. V Plinovodih imamo tudi izdelan seznam kurativnih 
ukrepov v primeru nastanka izrednih dogodkov.

Smo akreditirani organ za opravljanje kontrole opreme pod tlakom. Ta 
obsega dva predmeta kontrole. Prvi je notranji in zunanji pregled ter preskus 
tesnosti tlačnih posod, med katere se uvrščajo grelniki, filtri, separatorji in 
filter separatorji plina, drugi pa periodična kontrola varnostnih ventilov kot 
varovalne opreme med uporabo. Akreditacijska listina pomeni izpolnjevanje 
zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C. Tehnično in strokovno 
usposobljeno osebje s tehničnimi sredstvi in z opremo skladno z veljavnimi 
postopki in smiselno z veljavno zakonodajo, izvaja kontrolo opreme pod 
tlakom v naši lasti in upravljanju. Akreditirani organ ne nastopa kot organ 
za periodične preglede, ki ga z odločbo imenuje Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, saj ne izvaja tlačnih trdnostnih preskusov opreme pod 
tlakom.
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TRAJNOSTNO
RAVNANJE IN
SKRB ZA LJUDI



Narava je neusahljiv vir navdiha.  
Kdor prepozna te povezave, lahko 
ohranja popolno ravnovesje.

10

Zapisani smo izvajanju 
neslišnega in nevidnega 
prenosa nizkoogljičnega 
goriva prihodnosti, ki 
ima zaradi številnih 
okoljskih prednosti 
uporabe nenadomestljivo 
vlogo pri doseganju 
okoljevarstvenih ciljev. Na 
vsakem koraku konceptu 
okoljske sprejemljivosti 
sledita tudi njegov prenos 
in umestitev prenosnih 
poti v prostor. 



V Plinovodih skrbno izbiramo in podpiramo projekte 
družbene odgovornosti. Naše družbeno odgovorno 
delovanje sega na področje okolja, zaposlenih, 
družbene skupnosti in uporabe prenosnega 
sistema. S trajnostnim ravnanjem nas družba lahko 
prepoznava kot pomembnega partnerja in gradnika 
človeku prijazne prihodnosti. 

TRAJNOSTNO 
RAVNANJE 
IN SKRB ZA 
LJUDI

Že deseto leto, od naše ustanovitve dalje, izpolnjujemo zahteve 
mednarodnega okoljskega standarda ISO 14001:2004. Nepopustljivo 
ostajamo aktivni v smeri izpolnjevanja okoljske zakonodaje, varovanja 
okolja, preprečevanja onesnaževanja in izboljšanje odnosa do okolja na 
vseh področjih, ki so kakorkoli povezana z našim delovanjem. Poleg tega 
smo zasnovali tudi okoljsko politiko Plinovodov, ki predstavlja okvir za 
postavitev in določanje okoljskih ciljev ter opredeljuje osnovno usmeritev 
Plinovodov v trajnostno ravnanje z okoljem. Z okoljsko politiko smo se 
Plinovodi zavezali:

•	 k spodbujanju uporabe zemeljskega plina kot ekološko najbolj 
sprejemljivega fosilnega energenta ter s tem zmanjševanju obremenitev 
naravnega okolja,

•	 k skrbnemu spremljanju stanja in odgovornemu zavzemanju za stalno 
zmanjševanje ugotovljenih vplivov na okolje,

•	 k izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev, ki so povezane z okoljskimi 
vidiki,

•	 k skrbi za razvoj in izobraževanje zaposlenih ter prenosu znanja na 
področju učinkovite rabe zemeljskega plina,

•	 k spremljanju in preučevanju interesa javnosti na področju okolja in 
odziva v obliki informiranja in svetovanja.

V SODELOVANJU 
Z NARAVO
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Zavedamo se pomena zadovoljstva, zavzetosti in 
motiviranosti zaposlenih, zato redno analiziramo 
obstoječo organizacijsko klimo. Na področju razvojaa 
kadrov si postavljamo nove, zahtevnejše cilje in 
nenehno načrtujemo izboljšave. S strategijo razvoja 
internega komuniciranja prepoznavamo vrednost 
zaposlenih.

ZAPOSLENI
SO SRCE
PLINOVODOV

ZADOVOLJSTVO

Od leta 2008 pristopamo k medijsko-raziskovalnemu projektu najboljšega 
zaposlovalca Zlata nit, ki meri kakovost odnosa med organizacijo in 
zaposlenimi. V kategoriji srednje velikih podjetij se redno uvrščamo med 
finaliste izbora. To dejstvo vidimo kot potrditev stroke, da smo v kadrovski 
politiki na pravi poti.

SKUPNE VREDNOTE

V Plinovodih prepoznavamo pomen vloge in odgovornosti zaposlenih 
do vseh zainteresiranih javnosti. S kulturo ravnanja, ki je opredeljena v 
Kodeksu ravnanja družbe, spodbujamo zaposlene k lastnemu odgovornemu 
ravnanju.

V SODELOVANJU Z DRUŽINO

Smo ponosni imetniki osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje« 
Inštituta Ekvilib. V sodelovanju z Operativnim programom razvoja človeških 
virov EU zaposlenim preko številnih ukrepov omogočamo usklajevanje 
osebnega in poslovnega življenja. Certifikat pomeni krepitev organizacijske 
kulture in hkrati tudi družbene odgovornosti širšega prostora. 

ZDRAVA IN VARNA DELOVNA MESTA

Skrb za zdrava in varna delovna mesta v Plinovodih sega prek zakonskih 
zahtev za varnost in zdravje pri delu na področje urejenih, ergonomsko 
oblikovanih delovnih mest. 
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OSEBNA
IZKAZNICA

FIRMA:
Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim 
sistemom, d.o.o.

SKRAJŠANA FIRMA: Plinovodi d.o.o.

NASLOV:
Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720,
1001 Ljubljana, Slovenija

TELEFON: +386 (0)1 5820 700

TELEFAKS: +386 (0)1 5820 701

ELEKTRONSKI NASLOV: info@plinovodi.si

SPLETNA STRAN: www.plinovodi.si

MATIČNA ŠTEVILKA: 1954288000

ID ŠT. ZA DDV: SI31378285

ZAČETEK DELOVANJA: 1. 1. 2005

SODNI REGISTER: Okrožno sodišče v Ljubljani, vl. št. 1/39687/00

CERTIFIKAT:
Odločba o certificiranju za operaterja prenosnega 
sistema zemeljskega plina 
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DEJAVNOST: H 49.500 Cevovodni transport

POSLOVODSTVO:
Marjan Eberlinc, glavni direktor
Sarah Jezernik, namestnica glavnega direktorja

NADZORNI SVET: Tibor Šimonka, predsednik 

OSNOVNI KAPITAL: 98.733.790,00 EUR

DRUŽBENIK:
Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske 
brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija 
100-odstotni delež

POSLOVNI RAČUN:

SI56 02923-0254424156
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
SI56 03100-1002465515
SKB d.d., Ljubljana

OKOLJSKI CERTIFIKAT: ISO 14001:2004 za ravnanje z okoljem
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