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Pismo Poslovodstva 

V družbi Plinovodi d.o.o. (v nadaljevanju: družba ali Plinovodi) smo v letu 2016 nadaljevali 
uspešno poslovanje s poglabljanjem trženjske naravnanosti. Z uporabo razpoložljive informacijske 
tehnologije smo se pravočasno odzivali na potrebe uporabnikov sistema in zagotavljali neprekinjen 
prenos zemeljskega plina v skladu z njihovimi potrebami. Posli s količinami zemeljskega plina na 
Virtualni točki in Trgovalni platformi so se usidrali v poslovanje uporabnikov in Plinovodov.

Porast prenosa zemeljskega plina se je po letu 2015 nadaljeval tudi v letu 2016. Prenesene količine 
zemeljskega plina za slovenske uporabnike so bile v letu 2016 za 4,6 odstotka nad predvidevanimi 
v finančnem načrtu za leto 2016 in prenesenimi količinami v letu 2015. Čezmejni prenos količin 
zemeljskega plina je presegel doseženega v letu 2015 za 22,9 odstotka. Prenos zemeljskega plina 
je potekal iz Italije v času načrtovanih vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem sistemu in v 
Italijo v zadnjem četrtletju, ko smo bili priča hitrim cenovnim spremembam na plinskih trgih in 
povečanim potrebam po električni energiji.

Vsem zainteresiranim uporabnikom omogočamo zakup prenosnih zmogljivosti na pregleden in 
nepristranski način. Dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah prek 
spletnih dražb se je v celoti uveljavilo. Uporabniki v polni meri uporabljajo širok nabor kratkoročnih 
produktov in se poslužujejo sekundarnega trga prenosnih zmogljivosti. Skupne povprečne 
zakupljene prenosne zmogljivosti za prenos zemeljskega plina so v letu 2016 na izstopnih točkah v 
Sloveniji v višini 61,7 GWh/dan približno na ravni načrtovanih in doseženih v predhodnih letih, na 
mejnih izstopnih točkah so presegle načrtovane in dosegle 45,0 GWh/dan. 

V letu 2016 je potekal intenzivni razvoj funkcionalnosti Pripravljavca prognoz po zahtevah Uredbe 
312/2014, ki predstavlja zahtevno nadgradnjo naših storitev kot operaterja prenosnega sistema. 
Z rednim usklajevanjem z operaterji distribucijskih sistemov in z nosilci bilančnih skupin je bila 
sprejeta metodologija za prognoziranje dnevno nemerjenih odjemov plina ter se je začela testna 
uporaba prve verzije modela prognoz.

V zahtevnem poslovnem okolju smo s prizadevanjem vseh zaposlenih dosegli zelo dober poslovni 
rezultat. Izkazani čisti dobiček v višini 9,2 milijona evrov predstavlja okrog 17 odstotkov čistih 
prihodkov od prodaje. V celoti smo ga ustvarili iz poslovanja ter močno presega načrtovanega 
za leto 2016. Je rezultat povečanih prihodkov iz prodaje prenosnih zmogljivosti, nadaljnje 
optimizacije poslovnih procesov ter učinkovitega gospodarjenja s stroški. 

Po uspešno zaključenem desetletnem investicijskem ciklu smo zaradi dolgotrajnih postopkov, 
potrebnih za umestitev plinovodov in plinovodnih objektov v prostor, nadaljevali s pripravo 
prostorske in projektne dokumentacije za državne prostorske načrte za različne trase plinovodov, 
da bi bili le-ti pravočasno na razpolago možnim uporabnikom. 

Predčasno smo odplačali preostanek dolgoročnega kredita slovenske poslovne banke ter z lastnimi 
viri financirali vse izvedene naložbe v letu 2016.

V Plinovodih vsako leto izdelamo desetletni razvojni načrt in ga z javnim posvetovanjem 
preverimo z zainteresirano javnostjo. S strani Agencije za energijo potrjeni Desetletni 
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razvojni načrt plinovodnega omrežja za obdobje 2017-2026 (v nadaljevanju: Razvojni načrt) 
vsebuje predvidene nove prenosne plinovode in plinovodne objekte na osnovi znanih potreb za 
prenos zemeljskega plina za domače uporabnike in čezmejni prenos ter ocenjenega povpraševanja 
glede na gibanje uporabe zemeljskega plina in tržne priložnosti. Aktivno smo sodelovali pri 
pripravi desetletnega razvojnem načrtu omrežja ENTSOG. Veliko aktivnosti je bilo namenjenih 
razvoju prednostnih projektov skupnega interesa (v nadaljevanju: PCI), ki jih je potrdila Evropska 
komisija, s čimer se Slovenija uveljavlja kot regionalno in evropsko pomembna država za čezmejni 
prenos zemeljskega plina.

Zaposleni so pomemben dejavnik razvojnih in poslovnih aktivnosti. Vzdržujemo visoko 
kvalifikacijsko strukturo, skrbimo za stalno izobraževanje in usposabljanje za kvalitetno izvajanje 
nalog ter stalno optimiziramo poslovne procese in organizacijo. Vsako leto sodelujemo tudi v 
raziskavi Zlata nit o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo. V zadnjih letih se redno 
uvrščamo v finalni izbor in smo v vrhu slovenskih podjetij na tem področju. Za vse zaposlene 
smo organizirali delavnico z naslovom Prispevamo k ciljem družbe, katere glavni namen je bil, 
da so vsi zaposleni aktivno sodelovali pri oblikovanju oddelčnih ciljev, ki pomagajo uresničevati 
naše strateške smernice, zaznali pomen povezanosti med oddelki ter se seznanili z notranjim 
ambasadorstvom v povezavi s promocijo zemeljskega plina. Izvajali smo tudi ukrepe, s katerimi 
bomo nadgradili pridobljeni osnovni certifikat Družini prijazno podjetje v polni certifikat. 
Nadaljevala sta se projekt izmenjave najboljših kadrovskih praks z imenom »Še boljši!« in 
družbeno odgovorni projekt »Inženirji bomo!«, ki mlade spodbuja k izbiri inženirskih poklicev. 
Navedeni projekti vplivajo tudi na dober ugled in prepoznavnost družbe Plinovodi.

Naša zaveza trajnostnemu razvoju se nadalje odraža skozi varstvo pri delu in varovanje naravnega 
okolja ter z družbeno odgovornimi ravnanji. Zagotavljanja kakovosti nam ne narekuje samo narava 
dejavnosti, povezana z nevarnostmi zemeljskega plina, temveč je naša obveza do spoštovanja 
okolja. Veliko naporov vlagamo v obvladovanje vseh vrst tveganj, zbranih v katalogu tveganj, še 
posebej v podrobnejše analize izbranih vrst tveganj z ocenjevanjem nevarnosti in oblikovanjem 
ukrepov za omilitev ali preprečitev potencialnih posledic. V okviru naše družbene odgovornosti 
podpiramo socialno šibkejše skupine, predvsem otroke, kulturo in šport.

Plinovodi smo zanesljiv poslovni partner in podjetje, v katerem so zaposleni pripadni in zavzeti 
sodelavci z veliko znanja o prenosu zemeljskega plina ter pripravi in izvedbi infrastrukturnih 
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
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Zasnova predelave mejne 
merilno-regulacijske postaje 
Rogatec za dvosmerni tok

Strokovni delavnici 
»Novosti na trgu z 
zemeljskim plinom«

SAEE konferenca

Gostili smo zasedanje upravnega 
odbora ENTSOG

Organizacija in pokroviteljst-
vo konference CEOCOR 2016 
v Ljubljani

Finalni izbor Zlata nit

Zlata bonitetna odličnost AAA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za 
prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo

Nove naprave katodne zaščite 
plinovoda R15

Oddano končno poročilo za TEN-E 
2013 in vmesno poročilo za CEF-E 
2014

Pripravljavec prognoz

Preko 5.365 dražb prenosnih 
zmogljivosti

Porast prenosa zemeljskega 
plina za domače uporabnike za 
4,6 odstotka

607 poslov na trgovalni platformi 
v skupni količini 
466 GWh zemeljskega plina

Preko virtualne točke izmenjanih 
200,4 GWh zemeljskega plina na 
podlagi 275 poslov

Porast čezmejnega prenosa zemeljske-
ga plina za 22,9 odstotka

Dosežena 100-odstotna  izkoriščenost 
izstopne tehnične zmogljivosti MMRP 
Šempeter

Pridobljeni gradbeni dovoljenji za 
R26 Dešen in za rekonstrukcijo 
dela prenosnega plinovoda M1 

Pomembni dogodki
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Trajnostni razvoj

Razvojne usmeritve in cilji Plinovodov izhajajo iz naših temeljnih dejavnosti, razvoja, gradnje in 
upravljanja prenosnega sistema ter izvajanje prenosa zemeljskega plina ter širitev z omogočanjem 
priključitev ter dostopa do prenosnega sistema vsem zainteresiranim uporabnikom.

Plinovodi se zavedamo, da je treba učinkovito delovanje notranjega energetskega trga ter varnost 
in zanesljivost oskrbe z energijo razvijati s sodobnimi pristopi delovanja trga z zemeljskim plinom 
in s primernim razvojem, gradnjo in vzdrževanjem energetske infrastrukture nasploh. Želimo 
zadržati doseženo visoko raven zanesljivosti in varnosti obratovanja prenosnega sistema in s 
programom širitev okrepiti vlogo prenosnega plinovodnega sistema v slovenskem prostoru in v 
povezavi s sosednjimi prenosnimi sistemi. Z uvajanjem informacijskih tehnologij izboljšujemo 
našo odzivnost na potrebe uporabnikov in jim nudimo dodatne informacije za njihovo uspešnejše 
poslovanje. Na ta način želimo kar največ prispevati k učinkoviti energetski preskrbi države s 
ciljem, da se poveča delež zemeljskega plina v energetski bilanci na primerljivo raven, kot je v 
Evropi. Navedeno bomo lahko dosegli ob nadaljevanju povečevanja rabe zemeljskega plina v široki 
potrošnji in proizvodnji elektrike z uporabo sodobnih soproizvodnih tehnologij, z ohranjanjem 
ravni oskrbe industrije ter s teritorialno pokritostjo vseh slovenskih regij s  prenosnimi plinovodi. 
Obenem vidimo v tem velik potencial.

Strateške smernice (skupine ciljev) družbe so:

• povečanje uporabe in prenosa zemeljskega plina,
• trajnostna rast in razvoj,
• vzpostavitev in okrepitev mednarodnih povezav,
• povezovanje znotraj verige vrednosti,
• uvajanje sodobnih energetskih rešitev.

Povečanje uporabe in prenosa zemeljskega plina

Aktivnosti za doseganje te skupine ciljev naj omogočijo čim bolj optimalno izrabo razpoložljivih 
zmogljivosti prenosnega sistema. Pri tem je potrebno zagotavljati konkurenčnost energenta v 
celotni verigi. Z uporabo zemeljskega plina namesto okoljsko bolj spornih goriv je omogočeno 
doseganje okoljskih ciljev, ki jih pred Republiko Slovenijo postavljajo mednarodne zaveze v 
smislu zmanjševanja emisij CO2, SO2, trdnih – prašnih delcev in drugih škodljivih emisij. Pri teh 
aktivnostih kot družba sodelujemo z vsemi drugimi udeleženci v panogi, ki so tudi interesirani 
za doseganje ustreznega položaja oziroma deleža zemeljskega plina v primarni rabi energije, 
predvsem dobavitelji zemeljskega plina, distribucijskimi podjetji in industrijskimi porabniki.

Trajnostna rast in razvoj

Aktivnosti družbe morajo omogočati trajnostno rast in razvoj, kar pomeni, da družba ostaja 
konkurenčna, ekonomsko stabilna in uspešna. Zagotovljena mora biti rast, ki naj temelji na 
premišljenih ukrepih, ki zagotavljajo dolgoročno uspešnost. Rast mora biti odgovorna tako do 
družbenega okolja kot tudi do narave.
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Vzpostavitev in okrepitev mednarodnih povezav 

Ta strateška skupina ciljev obsega dve dimenziji delovanja. Po eni strani je potrebna velika 
proaktivnost družbe na področju načrtovanja in graditve mednarodnih povezav v skladu s 
potrebami, tako v smislu fizičnih povezav plinovodnih omrežij kot tudi mednarodnega sodelovanja 
med podjetji plinskega gospodarstva. Po drugi strani je potrebna velika aktivnost zaposlenih v 
družbi v mednarodnih organizacijah in združenjih, s čimer se povečuje prepoznavnost družbe, njen 
vpliv na aktivnosti v panogi ter ugled. V letu 2015 ustanovljena podružnica priznane mednarodne 
organizacije, ki deluje v 100 državah na področju energetske ekonomike, se dobro uveljavlja in 
prispeva k vsemu navedenemu.

Povezovanje znotraj verige vrednosti 

V družbi podrobno spremljamo in analiziramo možnosti za povezovanje znotraj verige vrednosti 
v panogi. Pri tem je pomemben kriterij doseganje sinergij ter zato zmanjševanje stroškov in 
optimiziranje poslovanja v celotni verigi ter povečanje prihodkov iz tega naslova.

Uvajanje sodobnih energetskih rešitev

Strokovnjaki družbe se aktivno vključujejo v analiziranje možnosti uporabe sodobnih rešitev na 
področju plinske tehnologije v Republiki Sloveniji, (so)kreiranje le teh ter v kar največji meri 
pripomorejo k promociji zemeljskega plina in uvajanju sodobnih rešitev v vsakdanje življenje.

Zaposleni

Delo v varnem in spodbudnem okolju je eden od temeljev za doseganje dobrih rezultatov, zato 
zaposlenim zagotavljamo primerne delovne prostore, skrbimo za ustrezno varno delovno opremo 
in poznavanje varnih delovnih postopkov ter omogočamo obdobne preventivne zdravstvene 
preglede.

Leta 2014 smo pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje (DPP), v letu 2016 so potekale 
aktivnosti za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Sprejeli smo tudi Načrt 
promocije zdravja. 

V marcu smo prejeli priznanje za peto uvrstitev v finale izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit. 
V letu 2015, na katerega se je nanašal izbor, smo v primerjavi z letom 2014 izboljšali rezultate 
kar pri petih dimenzijah, od tega smo pri štirih dimenzijah Vloga in kakovost dela posameznika 
v podjetju, Podjetnost in inovativnost, Osebna rast in razvoj ter Čustvena pripadnost podjetju 
dosegli najboljše rezultate v osemletnem obdobju merjenja. 

Komunikacija z zunanjo javnostjo

Sprotne in točne informacije niso ključne zgolj za našo družbo, ampak tudi za vse ostale udeležence 
širšega poslovnega okolja v dejavnosti prenosa zemeljskega plina, zato se trudimo na vsakokraten 
zahtevek po podatkih nemudoma odzvati in s svojimi dobavitelji, kupci, regulatorjem, nacionalnimi 
in nadnacionalnimi organizacijami ohranjati korekten, vzajemno spoštljiv in trajnostno naravnan 
poslovni odnos. Naša komunikacija temelji na preglednosti in nepristranskosti.
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Z namenom trženja smo na spletnem socialnem omrežju LinkedIn vzpostavili profil Plinovodi 
d.o.o., s pomočjo katerega bomo širili mrežo in povečevali prepoznavnost ter kredibilnost na trgu 
zemeljskega plina.

Kupci

Skladno s trendom informatizacije in digitalizacije poslovnih procesov najintenzivnejša 
komunikacija z uporabniki plinovodnega sistema poteka preko spletne strani družbe www.plinovodi.
si, kjer lahko (potencialni) uporabnik sistema pridobi vse informacije o postopkih sklenitve 
pogodbenih razmerij in zakonskih predpisih v dejavnosti prenosa zemeljskega plina. Operater 
prenosnega sistema zemeljskega plina skrbi, da ima zainteresirana javnost vedno na razpolago 
ažurne informacije o višini in strukturi zakupa prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih 
točkah. Vse informacije so objavljene javno na spletnih straneh operaterja prenosnega sistema 
zemeljskega plina, hkrati pa smo na voljo za morebitna pojasnila. 

V letu 2016 smo organizirali dve brezplačni strokovni delavnici na temo »Novosti na trgu z 
zemeljskim plinom«, katerih se udeležuje vse več predstavnikov različnih družb iz Slovenije 
in tujine. Zavedamo se, da lahko nenehne spremembe zakonodajnega okvira pri uporabnikih 
našega plinovodnega sistema povzročijo precejšnje nerazumevanje. Tako smo v preteklem letu 
nadaljevali z obiski naših kupcev, s čimer smo jim precej približali postopek sklenitve pogodbenih 
razmerij ter različne možnosti, ki jih omogoča trenutna zakonodaja. S segmentacijo uporabnikov 
smo nadgradili skrbniški koncept uporabnikov.

Dobavitelji

Zaradi specifičnosti dejavnosti, v kateri poslujemo, je dobršen del prihodkov izven našega 
vpliva, zaradi česar je temeljit nadzor stroškov toliko pomembnejši. Ob zakonski zavezi k 
javnemu naročanju zato skrbimo za učinkovito nabavo materiala in storitev ter si z našimi 
dobavitelji prizadevamo vzpostaviti korekten, dolgoročen in trajnostno naravnan poslovni odnos. 
Vse obveznosti plačujemo ob zapadlosti, posledica česar je zlata boniteta odličnost AAA, kar 
pomeni, da smo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z 
vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi 
partnerji.

Finančne, državne in naddržavne institucije

Zaradi poslovanja v regulirani dejavnosti ter danih zavez, povezanih s financiranjem, smo Plinovodi 
zavezani k mesečnemu, četrtletnemu in letnemu poročanju finančnim, državnim in naddržavnim 
institucijam. Poleg rednega periodičnega poročanja v obliki vnaprej znanih in standardiziranih 
obrazcev se na vsakokratne zahteve po predložitvi podatkov odzovemo hitro, učinkovito ter 
do uporabnika podatkov prijazen način. S finančnimi institucijami imamo vzpostavljene redne 
stike, v okviru katerih preverjamo njihovo ponudbo in ohranjamo njihovo visoko pripravljenost za 
sodelovanje.

Naravno okolje

Zavedamo se, da imajo vsa naša poslovna dejanja posledice, zato smo skrb za okolje integrirali v 
naše poslanstvo, vizijo in strateške smernice. Poleg tega, da znaten del slovenskega prebivalstva 
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in ključne industrijske uporabnike oskrbujemo z najčistejšo obliko fosilnega goriva, vsako leto 
stremimo k izboljšanju rezultatov na področju ravnanja z okoljem, česar posledica je že več 
desetletno ohranjanje certifikata izpolnjevanja standarda ravnanja z okoljem ISO 14001. 

Pri dejavnosti prenosa zemeljskega plina po plinovodnem sistemu operater prenosnega sistema 
potrebuje zemeljski plin za lastno rabo, to je za delovanje kompresorjev in za tehnološki plin za 
ogrevanje merilno regulacijskih postaj. Zaradi ugodnih pretočno tlačnih razmer in posodobitve 
sistemov za ogrevanje zemeljskega plina, smo v preteklem letu v primerjavi z letom 2015 uspeli 
zmanjšati porabo zemeljskega plina za ogrevanje plina.

Pozorno spremljamo tudi porabo vode in energije ter za vsakršne nepredvidene in negativne 
odklone analiziramo vzroke ter ustrezno ukrepamo. Na dislocirani enoti v Kidričevem smo v 
preteklem letu izvedli analizo ogrevanja in hlajenja prostorov ter vpeljali izboljšave, ki bodo 
dolgoročno pomagale pri znižanju porabe. Hkrati smo v vzdrževalnem centru v Mariboru začeli z 
vgradnjo naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije, s čimer bomo zmanjšali izpuste 
ogljikovega dioksida v ozračje.

Stalna pripravljenost strokovnih služb in brezhibno vzdrževanje več kot 1.150 km plinovodov in 247 
postaj pomeni, da vzdrževalne službe preživijo veliko časa na cesti. Organizirali smo tečaj varne 
in varčne vožnje, kar dolgoročno ne bo zgolj pomenilo varčnejša in varnejša poslovna potovanja, 
temveč se bodo hkrati zmanjšali tudi stroški in emisije trdnih delcev. Skrb za zdravje naši delavcev 
smo v preteklem letu nadgradili z namestitvijo defibrilatorjev na vseh lokacijah družbe. 

V prihodnje bomo še naprej usmerjeni predvsem v zmanjšanje vplivov na okolje in zmanjšanje 
rabe naravnih virov in energije. Izvedli bomo tehnološke izboljšave, nadaljevali z izgradnjo enot 
za soproizvodnjo toplote in električne energije na objektih prenosnega sistema zemeljskega plina 
ter nadaljevali z usposabljanjem in izobraževanjem zaposlenih.

Družbeno okolje

Trajnostno usmerjeno delovanje družbe kliče po skrbi ne zgolj za naravno, temveč tudi za socialno 
in kulturno okolje, v katerem poslujemo. Finančno podpirano različna interesna, humanitarna in 
športna združenja ter kulturne prireditve in dejavnosti. 

Čeprav je, kar se tiče uporabe prostora, varnosti, energetske učinkovitosti in okoljskega vpliva, 
prenos zemeljskega plina po podzemnih vodih najoptimalnejša oblika transporta energenta, 
smo pri polaganju cevi še posebej previdni in v okviru priprave državnih prostorskih načrtov s 
predhodnimi arheološkimi raziskavami terena skrbimo, da so morebitna nahajališča ustrezno 
obravnavana.

 



Poslovanje v letu 2016

Plinovodi d.o.o.11

Računovodski izkazi
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Izkaz poslovnega izida je sestavljen skladno z Zakonom o gospodarskih družbah ter s SRS 21 – 
različico I. Posamezne postavke izkaza poslovnega izida so razložene v razčlenitvah in pojasnilih k 
računovodskim izkazom.
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Osebna izkaznica

www.plinovodi.si

info@plinovodi.si

http://www.plinovodi.si
mailto:info%40plinovodi.si?subject=info%40plinovodi.si
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Kdo je kdo

POSLOVODSTVO

     Namestnica glavnega direktorja                      Glavni direktor
               Sarah Jezernik                                   Marjan Eberlinc
    

Tajništvo
01 5820 702; info@plinovodi.si

.  .  .

TEHNIČNI SEKTOR

Direktor Tehničnega sektorja
Oton Gortnar

Tajništvo
01 5820 628; manca.gale@plinovodi.si

SLUŽBA ZA INVESTICIJE
Vodja Službe za investicije

Zoran Crnjak

Tajništvo
01 5820 777; renata.klancic@plinovodi.si

.  .  .

EKONOMSKI SEKTOR

 Pomočnik direktorice Ekonomskega sektorja                      Direktorica Ekonomskega sektorja
                    Matjaž Sušnik              Marija Marot

Tajništvo
01 5820 680; milka.koncan@plinovodi.si

.  .  .

mailto:info%40plinovodi.si?subject=info%40plinovodi.si
mailto:manca.gale%40plinovodi.si?subject=manca.gale%40plinovodi.si
mailto:renata.klancic%40plinovodi.si?subject=renata.klancic%40plinovodi.si


http://www.plinovodi.si/

