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A PODATKI  O PLINOVODNEM OMREŽJU 
 

1) ZGRAJENO DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE NA 31.12.2015 
 

 
Plinovodno omrežje na 31.12.2015 obsega naslednjo infrastrukturo: 

 

Dolžina distribucijskega omrežja: 12.255  m 

Dolžina priključnih plinovodov: 5.317  m  

Skupaj distribucijsko plinovodno omrežje: 17.572 m 

 

V letu 2015 v občini Laško nismo gradili primarnega plinovodnega omrežja, zgradili pa smo 2 

priključna plinovoda v skupni dolžini 143 m. Vsi priključni plinovodi so v zasebni lasti ter v 

upravljanju sistemskega operaterja Adriaplin. 

 

Obseg celotnega zgrajenega omrežja je razviden tudi iz priloženih situacij v prilogi tega 

poročila. 

 

2) PLAN NAČRTOVANJA IN GRADNJE V LETU 2016 
 

Kot koncesionar za izvajanje lokalne javne gospodarske službe dejavnosti sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Laško v letu 2016 

načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za območje Spodnje Rečice, sicer pa ne 

planiramo fizične gradnje plinovodnega omrežja. 

 

3) VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA 
 

Vzdrževanje plinovodnega omrežja smo izvajali redno po letnem planu vzdrževalnih del za 

2015.  

 

Plinovode in plinovodne naprave vzdržujemo in nadzorujemo njihovo brezhibno delovanje v 

časovnih presledkih, kot so opredeljeni v mednarodno priznanih nemških DVGW priporočilih. 

Dokumentacija o opravljenih delih se hrani v arhivu našega pogodbenega upravljavca 

plinovodnega omrežja IBJ d.o.o., kopija pa na sedežu družbe v Ljubljani. 

 

Trase plinovodov so bile preverjene z obhodi po predvidenem planu. Pri tem je bila kontrolirana 

funkcionalnost zapornih elementov, zaraščenost tras in spremembe talnih razmer, nedovoljene 

gradnje v varovalnem pasu plinovodov, namestitve predmetov nad plinovodi, nedovoljen prevoz 

po trasah plinovodov ali prečkanja trase plinovodov, stanje in obratovalna varnost cestnih kap, 

stanje označevalnih tablic, stebričkov, oddušnih cevi pod prometnimi potmi, itd.. Manjše napake 

na označevalnih tablicah zapornih in izpustnih ventilov, kot so privitje in obračanje tablic, so bile 

odpravljene takoj. 

 

Med obhodom po trasah plinovodov in priključnih plinovodov smo ugotavljali možnost puščanja 

plina na celotni trasi (prisotnost plina v cestnih kapah z zapornimi organi s pomočjo detektorja). 
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Večjih puščanj nismo zaznali, ugotovljena pa so bila manjša puščanja plina na armaturah na 

priključnih plinovodih, ki so bila zatesnjena takoj na terenu.  

 

 

Meritve odoriranosti plina so bile opravljene 52 krat. Rezultati meritev so shranjeni v arhivu. 

 

Zaradi ponovne overitve meril skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za plinomere in 

korektorje (Uradni list RS št. 33/02 in 42/06) smo zamenjali  140 kos mehovnih plinomerov, 5 

turbinskih oz. rotacijskih plinomerov ter 5 elektronskih korektorjev volumna. Rezultati o izidih 

kontrol so dostopni v arhivu na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo. 

 

4) INTERVENCIJSKI POSEGI NA PLINOVODNEM OMREŽJU 
 
V letu 2015 na primarnih plinovodih ni bila izvedena nobena intervencija. 

 

Na priključnih plinovodih ali pri končnih odjemalcih je bilo skupno izvedeno dvanajst intervencij 

in sicer: 

- intervencija zaradi okvare plinomera v OŠ Primoža Trubarja, 

- osem prijav, da ni dobave plina, 

- tri prijave zaradi težav s plinskimi trošili. 

 

Dne 14.10.2015 smo izvedli kontrolo intervencijske pripravljenosti dežurne ekipe s sprožitvijo 

lažnega alarma v Vili Monet. Vaja je bila uspešna, reakcijski čas intervencijske ekipe je bil manj 

kot 30 min. 

 

Pri intervencijah ni bilo poškodovanih oseb ali poškodb objektov niti ni nastala večja 

materialna škoda. 

 

5) VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA 
 

Adriaplin je certificiran skladno z okoljskim standardom ISO 14000 in varstvom pri delu OHSAS 

18000. Zato so vsi posegi v okolje skrbno načrtovani. Ker v letu 2015 nismo izvajali večjih 

gradbenih del, tudi niso bili potrebni posebni ukrepi VPD in varstva okolja na gradbiščih. 

 

Pri operativnem delu in med vzdrževalnimi deli na plinovodnem omrežju ni prišlo do poškodb 

delavcev ali materialnih škod.  

 

Izpusti zemeljskega plina v atmosfero pri servisiranju naprav so bili minimalni.  Odpadki pri delu 

na odorirni napravi in v regulacijski postaji so bili tretirani kot nevarne snovi in predani 

pooblaščenemu zbiratelju nevarnih snovi v sežig v skladu s predpisi (Saubermacher d.o.o.). 
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6) GRADBENO VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA  
 

Na plinovodnem omrežju v letu 2015 nismo izvajali gradbenega vzdrževanja.  

 

7) SERVIS ODORIRNIH NAPRAV PRI MRP LAŠKO IN MRP PIVOVARNA 
 

V mesecu decembru 2015 sta bila opravljena redna letna servisa odorirnih naprav pri MRP 

Laško in MRP Pivovarna. Delo je opravilo podjetje IMP Promont d.o.o., Ljubljana.  

 

8) DELA NA REGULACIJSKIH POSTAJAH LAŠKO IN PIVOVARNA 
 

Na regulacijskih postajah MRP Laško in MRP Pivovarna smo v letu 2015 izvedli kontrolo in 

meritev električnih inštalacijv naši lasti.  

 

 

 

B.  DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA 
 

Obseg dostopa do prenosnega omrežja je urejen s pogodbo o priključitvi na prenosno omrežje s 

Plinovodi d.o.o. ter s pogodbo o dostopu za izstopno točko iz prenosnega omrežja za MRP 

Laško. 

  

Pogodbeni elementi zakupa so bili naslednji: 

- priključna pogodbena zmogljivost primopredajne postaje MRP Laško v skladu s pogodbo 

o priključitvi z družbo Plinovodi d.o.o. znaša 20.160 Sm3/dan,  

- zakupljena zmogljivost za distribucijsko omrežje v občini Laško je v letu 2015 znašala 

7.150 Sm3/dan, kar predstavlja 35% maksimalne zmogljivosti predajne postaje.  

 

V letu 2015 smo uspešno obravnavali 6 vlog za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko 

omrežje.  

 
 

C.  PODATKI  O ODJEMALCIH IN DISTRIBUIRANI KOLIČINI  
 

 

Tabela 1: Pregled aktivnih odjemalcev na dan 31.12.2015 

   Število aktivnih odjemalcev (31.12.2015) 

Vrsta odjema Gospodinjski odjem Poslovni odjem SKUPAJ 

CDK01 0 - 200 48 7 55 

CDK02 201 - 500 118 9 127 

CDK03 501 - 1.500 225 13 238 

CDK04 1.501 - 2.500 85 4 89 

CDK05 2.501 - 4.500 21 11 32 

CDK06 4.501 - 10.000 4 11 15 
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CDK07 10.001 - 30.000 0 9 9 

CDK08 30.001 - 70.000 0 4 4 

CDK09 70.001 - 100.000 0 0 0 

CDK10 100.001 - 200.000 0 2 2 

CDK11 200.001 - 600.000 0 0 0 

CDK12 600.001 - 1.000.000 0 0 0 

CDK13 
1.000.001 - 
5.000.000 

0 0 0 

SKUPAJ  501 70 571 
 

 

 

Tabela 2 : Pregled distribuiranih količin v letu 2015 

   Distribuirane količine v 2015 

Vrsta Odjema Gospodinjski odjem Poslovni odjem SKUPAJ 

CDK01 0 – 200 8.200 3.756 11.956 

CDK02 201 - 500 47.540 4.577 52.117 

CDK03 501 - 1.500 175.048 9.931 184.979 

CDK04 1.501 - 2.500 131.809 6.047 137.856 

CDK05 2.501 - 4.500 55.486 29.591 85.077 

CDK06 4.501 - 10.000 16.823 65.310 82.133 

CDK07 10.001 - 30.000 0 145.354 145.354 

CDK08 30.001 - 70.000 0 174.503 174.503 

CDK09 70.001 - 100.000 0 0 0 

CDK10 100.001 - 200.000 0 143.053 143.053 

CDK11 200.001 - 600.000 0 0 0 

CDK12 600.001 - 1.000.000 0 0 0 

CDK13 
1.000.001 - 
5.000.000 

0 0 0 

SKUPAJ  434.906 582.122 1.017.028 
 
 

 

Število neaktivnih priključnih plinovodov: 

 

Število vseh priključnih plinovodov:  408 kos 

 

Število aktivnih priključnih plinovodov: 246 kos 

Število neaktivnih priključnih plinovodov: 162 kos 

 

Ugotavljamo, da je delež neaktivnih priključnih plinovodov 40% relativno visok ter da se njihovo 

število skozi leta zelo počasi spreminja. 

 

 

 

Neplačniki: 
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V letu 2015 je bilo v občini Laško izdanih 21 nalogov za začasno prekinitev distribucije 

zemeljskega plina iz naslova neplačil. 

 
 

 

D TRŽENJSKE AKTIVNOSTI 

 

1) TRŽENJE NA OBMOČJIH GRADNJE NOVIH PLINOVODOV 
 

Kot že nevedno se v letu 2015 ni izvajalo širitev plinovodnih omrežij. 
 

2) TRŽENJE NA OBMOČJIH Z OBSTOJEČIM PLINOVODNIM OMREŽJEM 
 

Akcija »Plinski kotli na ključ« za neaktivne odjemalce zemeljskega plina 

Tudi v letu 2015 smo bili na področju, kjer je plinovodno omrežje že zgrajeno, aktivni v smeri 

spodbujanja prehoda na uporabo zemeljskega plina. 

Za gospodinjstva, ki že imajo zgrajen priključek, a plina še en uporabljajo, smo v mesecu juniju 

pripravili pakete »Plinski kotli na ključ«. S pomočjo brošure smo gospodinjstvom predstavili 

prednosti zemeljskega plina in prednosti ponudbe plinskih peči na ključ ter za lažji prehod na 

zemeljski plin ponudili akcijsko ponudbo paketov na ključ treh priznanih blagovnih znamk 

Vaillant, Viessmann in Immergas po akcijskih cenah. Poleg ugodnih cen paketov na ključ smo 

gospodinjstvom omogočili še odplačevanje investicije s pomočjo brezobrestnega posojila do 

višine 3.000 € v do 60 mesečnih obrokih in možnost pridobitve nepovratnih finančnih sredstev v 

višini 666,67 € (500 € je prejel vlagatelj za izvedbo investicije, 166,67 € pa je plačilo 

dohodnine, ki ga je izvedlo podjetje ADRIAPLIN d.o.o. v imenu vlagatelja).  

 

 

Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe v večjo 

energijsko učinkovitost URE-2015 

Predmet javnega poziva so bile nepovratne finančne subvencije gospodinjstvom za nove, še ne 

izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem 

območju, kjer ima podjetje ADRIAPLIN d.o.o. koncesijo za dobavo zemeljskega plina (tudi 

občina Bled). Finančne subvencije so veljale za ukrep zamenjave toplovodnega kotla z novim 

kondenzacijskim kotlom ter prehodom na zemeljski plin. Upravičenci za dodelitev nepovratnih 

finančnih subvencij so bila gospodinjstva (fizična oseba, ki je bila investitor v prenovo kotlovnic 

in lastnik nepremičnine – eno ali dvostanovanjske stavbe ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih 

solastnikov, kjer je bila naložba izvedena). 

 

Nepovratna finančna sredstva so bila izključno lastna sredstva ADRIAPLIN d.o.o., zato 

dodeljevanje sredstev ni predstavljalo državne pomoči upravičencem. Višina sredstev za 

izvedbo posameznega ukrepa je znašala 666,67 €; 500 € je prejel vlagatelj za izvedbo 

investicije, 166,67 € pa je plačilo dohodnine, ki ga je izvedlo podjetje ADRIAPLIN d.o.o. v imenu 

vlagatelja. 

 

 

Akcija »Prihranite več« za aktivne odjemalce zemeljskega plina 
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V mesecu novembru smo aktivne gospodinjske odjemalce spodbudili k prejemanju mesečnih 

računov za zemeljski plin v elektronski obliki na elektronski naslov oziroma preko e-računa v 

spletno banko (namesto v dosedanji tiskani obliki). V zahvalo za prehod na e-račun v spletno 

banko oziroma za prehod na elektronski račun na elektronski naslov, smo vsakemu 

gospodinjstvu podarili 30 m3 zemeljskega plina. Na ta način smo poskrbeli za še bolj okolju 

prijazno poslovanje, saj smo vsi naredili korak naprej k zmanjšanju porabe papirja.   

 

Odjemalce smo hkrati spodbujali tudi k plačevanju računov s pomočjo direktne bremenitve, saj 

si na ta način prihranijo čas (nič več čakanja pred okencem na pošti ali banki) in denar (banke 

za plačevanja računov na tak način nudijo nižje provizije). V zahvalo za prehod na plačevanje 

računov preko direktne bremenitve, smo prav tako vsakemu  gospodinjstvu podarili 30 m3 

zemeljskega plina.  

 

 

 

E. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IN BILANCA STANJA 
 

 

ADRIAPLIN d.o.o. je kot operater distribucijskega sistema zavezan k prikazu izkaza poslovnega 

izida in bilance stanja tudi po posameznih lokalnih skupnostih v okviru vsakoletnega poročanja 

Agenciji za energijo Republike Slovenije.  

 

Poslovno poročilo družbe Adriaplin d.o.o. za leto 2015 je skladno z revidiranimi računovodskimi 

izkazi, ki so bili pregledani s strani revizijske hiše Ernst & Young. V nadaljevanju predstavljamo 

podatke iz poročila za Občino Laško. 
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Tabela 3:  Izkaz poslovnega izida za dejavnost ODS za leto 2015 

 

POSTAVKA 
Občina Laško 

LS7 

  1 8 

1. Čisti  prihodki  od  prodaje   203.549,45 

  a. Na domačem trgu 203.549,45 

  b. Na tujem trgu   

2. Sprememba vred. zalog proizvodov in ned. proizv.   

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0,00 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 3,32 

  POSLOVNI PRIHODKI (1 do 4) 203.552,77 

5. Stroški blaga, materiala in storitev  (a + b + c) 95.921,25 

  a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala    

  b. Stroški porabljenega materiala 4.458,01 

  c. Stroški storitev  91.463,24 

6. Stroški dela  (a + b + c) 14.499,47 

  a. Stroški plač 10.514,31 

  b. Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) 1.689,53 

  c. Drugi stroški dela 2.295,63 

7. Odpisi vrednosti (a + b + c) 46.164,15 

  a. Amortizacija 45.713,92 

  b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. sred. in opred.osnov.sred. 40,70 

  c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 409,53 

8. Drugi poslovni odhodki  35,85 

  POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (1+2+3+4-5-6-7-8) 46.932,05 

9. Finančni prihodki iz deležev  (a + b + c + d) 0,00 

  a. finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini   

  b. finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah   

  c. finančni prihodki iz deležev v drugih družbah   

  d. finančni prihodki iz drugih naložb   

10. Finančni prihodki iz danih posojil (a + b) 0,00 

  a. finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini   

  b. finančni prihodki iz posojil, danim drugim   

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (a + b) 138,18 

  a. finančni prih. iz poslovnih terjatev do družb v skupini   
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  b. finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih 138,18 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb   

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (a + b + c + d) 0,00 

  a. finančni odh. iz posojil, prejetih od družb v skupini   

  b. finančni odh. iz posojil, prejetih od bank   

  c. finančni odh. iz izdanih obveznic   

  d. finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (a + b + c) 4,53 

  a. finančni odh. iz poslovnih obveznosti do družb v skupini   

  b. finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti   

  c. finančni odh. iz drugih poslovnih obveznosti 4,53 

  POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA   

  (1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14) 47.065,70 

15. Drugi prihodki 142,82 

16. Drugi odhodki 0,16 

  POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA (15 - 16) 142,66 

17. Davek iz dobička  7.621,66 

18. Odloženi davki 107,68 

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA    

  (1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 + 15 - 16 - 17 - 18) 39.479,02 

  Število zaposlenih na dan 31.12.  0 

  Povprečno število zaposlenih v letu glede na število delovnih ur 0 
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Tabela 4:  Bilanca stanja  za dejavnost ODS  na dan 31. 12. 2015 

 

 

P o s t a v k a  
Občina Laško 

LS7 

  1 8 

  SREDSTVA 712.388,22 

 A. Dolgoročna sredstva  (I. do VI.) 641.719,87 

 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (1 do 5) 629.206,48 

  1. Dolgoročne premoženjske pravice 472.668,72 

  2. Dobro ime 154.882,55 

  3. Predujmi za neopredmetena sredstva   

  4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja   

  5.Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.655,21 

 II. Opredmetena osnovna sredstva  (1 do 6) 11.500,28 

  1. Zemljišča in zgradbe (a + b) 0,00 

      a. Zemljišča    

      b. Zgradbe   

  2. Proizvajalne naprave in stroji   

  3. Druge naprave in oprema 10.202,25 

  4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se prodobivajo (a + b) 1.298,03 

      a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 1.298,03 

      b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev   

  5. Osnovna čreda   

  6. Večletni nasadi   

III. Naložbene nepremičnine   

IV. Dolgoročne finančne naložbe  (1 do 2) 0,00 

  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 

      a. Delnice in deleži v družbah v skupini   

      b. Delnice in deleži v pridruženih družbah   

      c. Druge delnice in deleži   

      č. Druge dolgoročne finančne naložbe   

  2. Dolgoročna posojila 0,00 

      a. Dolgoročna posojila družbam v skupini   

      b. Dolgoročna posojila drugim   

      c. Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital   

V. Dolgoročne poslovne terjatve  (1 do 3) 0,00 

  1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini   
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  2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev   

  3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih   

VI. Odložene terjatve za davek 1.013,11 

 B. Kratkoročna sredstva  (I. do V.) 69.987,46 

 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   

 II. Zaloge  (1 do 4) 0,00 

  1. Material   

  2. Nedokončana proizvodnja   

  3. Proizvodi in trgovsko blago   

  4. Predujmi za zaloge   

III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2) 0,00 

  1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 

      a. Delnice in deleži v družbah v skupini   

      b. Druge delnice in deleži   

      c. Druge kratkoročne finančne naložbe   

  2. Kratkoročna posojila 0,00 

      a. Kratkoročna posojila družbam v skupini   

      b. Kratkoročna posojila drugim   

      c. Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital   

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 3) 49.284,38 

  1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini   

  2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 39.095,03 

  3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 10.189,35 

IV. Denarna sredstva 20.703,08 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 680,89 

  Zunajbilančna sredstva   

     OBVEZNOSTI  DO  VIROV  SREDSTEV   712.388,22 

A. Kapital  (I. do VI.) 680.341,44 

I. Vpoklicani kapital (1 do 2) 326.688,53 

  1. Osnovni kapital 326.688,53 

  2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)   

II. Kapitalske rezerve 62.488,28 

III. Rezerve iz dobička (1 do 5) 23.296,98 

  1. Zakonske rezerve 23.296,98 

  2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže   

  3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)   

  4. Statutarne rezerve   

  5. Druge rezerve iz dobička   
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IV. Presežek iz prevrednotenja -175,41 

V. Preneseni čisti poslovni izid 230.537,99 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 37.505,07 

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (1 do 3) 889,80 

  1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 889,80 

  2. Druge rezervacije   

  3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   

C. Dolgoročne obveznosti (I. do III.) 0,00 

I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4) 0,00 

  1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini   

  2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank   

  3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic   

  4. Druge dolgoročne finančne obveznosti   

II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5) 0,00 

  1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   

  2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   

  3. Dolgoročne menične obveznosti   

  4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov   

  5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti    

III. Odložene obveznosti za davek   

Č. Kratkoročne obveznosti (I. do III.) 18.094,62 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev   

II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4) 0,00 

  1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini   

  2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank   

  3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic   

  4. Druge kratkoročne finančne obveznosti   

II. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 5) 18.094,62 

  1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 619,31 

  2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 11.533,77 

  3. Kratkoročne menične obveznosti   

  4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 1.358,71 

  5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  4.582,83 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve   13.062,36 
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