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Marjan Eberlinc, direktor

V družbi Geoplin plinovodi smo prvo leto svojega 
delovanja zaključili uspešno. S 1. januarjem 2005 
smo v Sloveniji začeli dejavnost dobave in prenosa 
zemeljskega plina izvajati v ločenih poslovnih enotah. 
Skladno z zahtevo Energetskega zakona smo tako v 
novo ustanovljeni hčerinski družbi Geoplin plinovodi 
prevzeli izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja 
prenosnega omrežja zemeljskega plina. Hkrati s 
prenosom dejavnosti smo v last prevzeli tudi celotno 
prenosno plinovodno infrastrukturo v Republiki Sloveniji.

V letu 2005 smo v družbi uspešno prilagodili 
notranjo organizacijo družbe, vzpostavili nekatere 
nove poslovne funkcije, urejali lastniška razmerja pri 
prenosu energetske infrastrukture ter postavili nov 
sistem spremljanja in obračunavanja storitev prenosa 
zemeljskega plina ter izvajanja sistemskih storitev.

Ob organizacijskih aktivnostih smo skrbeli, da 
je prenos zemeljskega plina potekal nemoteno. 
Prenesenih je bilo 2.875 milijonov kubičnih metrov 
zemeljskega plina, tako za potrebe slovenskih kot tudi 
tujih uporabnikov prenosnega omrežja. Poslovanje 
je v večini elementov preseglo pričakovanja iz 
poslovnega načrta in ob koncu leta smo dosegli 
čisti poslovni izid v višini 2,12 milijarde tolarjev.

Ustvarjamo trdne vezi 

za uspešno sedanjost. 

Gradimo temelje za 

zanesljivo prihodnost.
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V novi poslovni vlogi smo navezali intenzivne stike 
z Javno agencijo RS za energijo in z ministrstvom, 
pristojnim za energijo, ter vsemi uporabniki omrežja. 
V plodnem sodelovanju z njimi in tudi s širšo javnostjo 
so nastali in bili objavljeni novi podzakonski akti, 
ki so pomembni za izvajanje naše dejavnosti. 

Plinovodno omrežje je v tem trenutku zasedeno skoraj 
v celoti, zato smo posebno pozornost posvetili projektu 
povečevanja zmogljivosti prenosnega plinovodnega 
omrežja. Načrtujemo gradnjo vzporednega plinovoda 
od avstrijsko-slovenske meje do Vodic pri Ljubljani, 
gradnjo kompresorske postaje v bližini Ajdovščine in 
povečanje zmogljivosti obstoječe kompresorske postaje 
v Kidričevem ter gradnjo plinovodov do predvidenih 
novih uporabnikov omrežja. Z uresničitvijo tega 
projekta se bodo zmogljivosti prenosnega plinovodnega 
omrežja povečale za več kot 100 odstotkov.

Želimo nadaljevati že skoraj 30-letno tradicijo 
neprekinjenega, varnega, zanesljivega, gospodarnega 
in okolju prijaznega prenosa zemeljskega plina po 
prenosnem plinovodnem omrežju za slovensko 
gospodarstvo in široko potrošnjo ter za prenos 
zemeljskega plina med prenosnimi plinovodnimi 
omrežji sosednjih držav. Tudi naprej bomo 
skrbeli za učinkovito, gospodarno in odgovorno 
vodenje ter upravljanje in razvoj omrežja. 

V letu 2005 smo postali neodvisen sistemski 
operater prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki 
uspešno izvaja prenos zemeljskega plina, skrbi za 
razvoj prenosnega omrežja in omogoča nadaljnjo 
rast trga zemeljskega plina. Zato verjamemo, 
da smo s tem izpolnili pričakovanja javnosti.

Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali v procesu 
oblikovanja slovenskega sistemskega operaterja 
prenosnega plinovodnega omrežja. Posebno vlogo 
pri izvedbi zahtevne naloge so imeli lastniki družbe, 
člani nadzornega sveta in seveda zaposleni, ki so 
s svojo prizadevnostjo, jasno vizijo in prepoznanimi 
vrednotami ter poslanstvom in zastavljeno 
poslovno strategijo omogočili, da je prehod 
potekal brez pretresov za uporabnike omrežja. 

Marjan Eberlinc, direktor

Skrbeli smo, da je prenos zemeljskega plina potekal nemoteno. Za potrebe 

slovenskih in tujih uporabnikov je bilo prenesenih 2.875 milijonov kubičnih metrov 

zemeljskega plina. Poslovanje je preseglo pričakovanja iz poslovnega načrta. 

Konec leta smo dosegli čisti poslovni izid v višini 2,12 milijarde tolarjev.

Načrtujemo gradnjo vzporednega plinovoda od avstrijsko-slovenske meje do 

Vodic pri Ljubljani, gradnjo kompresorske postaje v bližini Ajdovščine in povečanje 

zmogljivosti obstoječe kompresorske postaje v Kidričevem ter gradnjo plinovodov 

do predvidenih novih uporabnikov omrežja. Z uresničitvijo tega projekta se bodo 

zmogljivosti prenosnega plinovodnega omrežja povečale za več kot 100 odstotkov.
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Iz bogastva narave 

črpamo energijo, 

navdih in zavezo – 

zagotoviti zanesljivo 

dobavo slehernemu 

uporabniku.
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Družba Geoplin plinovodi je v skladu z določbami 
evropske plinske direktive in slovenskega Energetskega 
zakona sistemski operater prenosnega omrežja 
zemeljskega plina. 

Kot sistemski operater družba zagotavlja varen, 
zanesljiv, gospodaren in okolju neškodljiv prenos 
zemeljskega plina po prenosnem plinovodnem omrežju 
v Republiki Sloveniji ter skrbi za načrtovanje, razvoj in 
vzdrževanje omrežja. V njeni lasti je celotno prenosno 
plinovodno omrežje na slovenskem ozemlju. Edini lastnik 
družbe je družba Geoplin d.o.o. Ljubljana.

Osnovni podatki o prenosnem plinovodnem omrežju:

= več kot 960 km plinovodov,

= 213 merilno-regulacijskih postaj,

= kompresorska postaja Kidričevo 
(2 kompresorski enoti),

= tlak v plinovodih do 67 barov,

= dispečerski center z daljinskim nadzorom omrežja,

= neprekinjen nadzor in upravljanje prenosnega 
plinovodnega omrežja.

Konec leta 2005 je bilo v družbi Geoplin plinovodi 
zaposlenih 143 ljudi, med njimi 40 odstotkov z najmanj 
višješolsko izobrazbo. 

Slovensko plinovodno omrežje je pomemben del 
mednarodnih prenosnih poti za zemeljski plin. Družba 
aktivno sodeluje v IGU (International Gas Union) in GIE 
(Gas Infrastructure Europe) ter v drugih mednarodnih 
organizacijah in združenjih.

Izkaznica družbe Geoplin plinovodi 
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Bilanca stanja

Bilančna vsota je na dan 31. december 2005 znašala 29,98 milijarde tolarjev. Izkazano povečanje stalnih sredstev 
je predvsem posledica prenosa sredstev iz matične družbe v začetku leta 2005. Sicer pa je bilo v letu 2005 v 
neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva investiranih 2,42 milijarde tolarjev, kar je 
nekaj več od obračunane amortizacije. 

Gibljiva sredstva so se povečala zaradi odkupa materiala in rezervnih delov na zalogi ter zemeljskega plina v 
plinovodu od matične družbe in predvsem zaradi povečanja kratkoročnih fi nančnih naložb. Povečala so se za znesek 
denarnih sredstev, ki jih je matična družba nakazala za pokrivanje dolgoročnih rezervacij in za tekoče poslovanje, 
in so se prelile v kratkoročne fi nančne naložbe, povečale pa so se za še nezapadle terjatve iz naslova poslovanja. 
Kratkoročne fi nančne naložbe so se povečale še iz prostih denarnih sredstev iz rednega poslovanja in v strukturi 
sredstev predstavljajo 13,3 %.

Kapital se je od začetka leta po izvedeni dokapitalizaciji na račun dobička tekočega obdobja povečal za 8,3 %. Skladno 
z zakonodajo so bile v višini 5 % ustvarjenega čistega dobička oblikovane zakonske rezerve.

Finančni rezultati 

družbe Geoplin 

plinovodi v letu 2005
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BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2005  v tisoč SIT

stanje 
31. 12. 2005

stanje 
31. 12. 2004

SREDSTVA 29.981.715 101.599 

 A. Stalna sredstva 24.339.103 0

 I.  Neopredmetena dolgoročna sredstva 1.562.599 0

     3. Dolgoročne premoženjske pravice 1.562.599 0

 II. Opredmetena osnovna sredstva 22.776.504  0

     1. Zemljišča in zgradbe 17.635.965 0

      a. Zemljišča 648.549 0

      b. Zgradbe in druge nepremičnine 16.987.416  0

     3. Druge naprave in oprema 4.008.633   0

     4. Osnovna sredstva. ki se pridobivajo 1.131.906 0  

      b. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 1.131.906 0

 III. Dolgoročne fi nančne naložbe 0 0 

B. Gibljiva sredstva 5.636.578 101.599

 I.  Zaloge 481.260 0

     1. Material in rezervni deli 336.159 0

     3. Trgovsko blago 145.101 0

 II.  Poslovne terjatve 1.168.941 409

     a. Dolgoročne poslovne terjatve 54.735 0

      4. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 54.735  0

     b. Kratkoročne poslovne terjatve 1.114.206 409

      1.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev razen II.b.2. in II.b.3. 3.378  0

      2. Kratkoročne posl. terjatve do podj. v skupini razen pridruž. podj. 969.019 0

      4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 141.809 409

 III. Kratkoročne fi nančne naložbe 3.985.212 100.000

     4. Kratkoročne fi nančne naložbe do drugih 3.985.212 100.000

 IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 1.165 1.190

C.  Aktivne časovne razmejitve 6.034 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 29.981.715 101.599

A.  Kapital 27.738.560 101.192

 I.   Vpoklicani kapital 23.660.565 100.000

     1. Osnovni kapital 23.660.565 100.000

 II.  Kapitalske rezerve 1.953.429  0

 III. Rezerve iz dobička 106.229 60

     1. Zakonske rezerve 106.229 60

 IV. Preneseni čisti poslovni izid 1.132  0

 V.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.017.205 1.132

B.  Rezervacije 598.511 0

 3. Druge rezervacije 598.511 0

C.  Finančne in poslovne obveznosti 1.644.644 407

 b. Kratkoročne fi nančne in poslovne obveznosti 1.644.644 407

     4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (razen C.b.6. in C.b.7.) 825.951 0

     6. Kratkoročne posl. obveznosti do podj. v skupini razen pridruž. podj. 83.092 0

     8. Kratkoročne fi nančne in poslovne obveznosti do drugih 735.601 407

Č. Pasivne časovne razmejitve 0 0
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Izkaz poslovnega izida

V letu 2005 je družba dosegla čisti poslovni izid v višini 2,12 milijarde tolarjev, kar pomeni 26,7 % vseh čistih 
prihodkov od prodaje. Rezultat je bil v celoti ustvarjen iz rednega delovanja in v tem okviru 95,7 % iz poslovanja in 4,3 % 
iz fi nanciranja.

Med poslovnimi prihodki približno 99 % predstavljajo prihodki od zaračunanega dostopa do prenosnega omrežja, 
dostopa do prenosnega omrežja od enega do drugega prenosnega omrežja ter izravnave dnevnih odstopanj in 
uravnoteženja prenosnega omrežja. Razliko predstavljajo prihodki od prodaje materiala in drugih storitev, ki so 
vezane na opravljanje dejavnosti, ter od odpravljenih rezervacij.

Poslovni odhodki skupaj s korekcijo odhodka za oblikovanje dodatne dolgoročne rezervacije predstavljajo približno 
69 % poslovnih prihodkov. Med odhodke so vključeni nabavna vrednost zemeljskega plina za uravnoteženje dnevnih 
količinskih odstopanj, stroški materiala in storitev, kjer prevladujejo stroški porabe zemeljskega plina za delovanje 
kompresorske in merilno-regulacijskih postaj, ter stroški vzdrževanja plinovodnega omrežja, stroški dela zaposlenih 
delavcev, amortizacija in drugi poslovni odhodki.

Iz fi nanciranja je družba dosegla pozitivni neto rezultat v višini 113,3 milijona tolarjev, predvsem s prihodki od obresti 
od fi nančnih naložb.
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12. 2005 v tisoč SIT

2005 2004

1. Čisti prihodki od prodaje 7.959.695 0

2. Nabavna vrednost prodanega blaga 390.499 0

3.  KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE  1-2 7.569.196 0

4. Stroški prodajanja in splošnih dejavnosti 5.135.270 1.019

 a. Normalni stroški prodajanja in splošnih dejavnosti 5.130.318 1.019

 b. Prevrednot. poslovni odhodki pri neopredm. dolg. sred. in opredm. OS 4.866 0 

 c. Prevrednot. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 86  0

6. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 68.467 0

9. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 116.633 2.576

 c. Drugi fi nančni prihodki iz obresti in krat. terjatev (s prevrednot. fi nan. prihodki) 116.633 2.576

11. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 3.301 19

 c. Drugi fi nančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 3.301 19

13. POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA  3-4+6+9-11 2.615.725 1.538

14. Izredni prihodki 532 0

15. Izredni odhodki 97 0

 a. Izredni odhodki brez predvrednotovalnega popravka kapitala 97 0

16. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA  14-15 435 0

17. Davek od dohodkov pravnih oseb 547.521 346

18. Odloženi davki -54.735 0

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  13+16-17-18 2.123.374 1.192 

 Poslovni izid iz poslovanja                  3-4+6 2.502.393 -1.019

 Poslovni izid iz rednega delovanja     3-4+6+9-11 2.615.725 1.538

 Celotni poslovni izid                            3-4+6+9-11+14-15 2.616.160 1.538

20. Preneseni dobiček 1.132 0

21. Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv  

22. Zmanjšanje (sprostitev) drugih rezerv iz dobička  

23. Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička 106.169 60 

24. BILANČNI DOBIČEK  19+20+21+22-23 2.018.337 1.132
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Geoplin plinovodi,

Družba za upravljanje s prenosnim omrežjem, d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11

p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 5820 700

Faks: +386 1 5820 701

www.geoplin-plinovodi.si

Izdajatelj: Geoplin plinovodi d.o.o. 

Zasnova, oblikovanje in grafi čna priprava: Gorazd Rovina za  Imeldo Ogilvy

Oblikovanje besedila: Geoplin plinovodi in Imelda Ogilvy

Fotografi je: Branko Čeak, Gorazd Rovina

Tisk: Collegium Graphicum d.o.o.
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