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1.1 POSLOVNO LETO 2006 V ŠTEVILKAH 
 
 

 Dosežena proizvodnja premoga v letu 2006 je bila 3.933.754  ton, kar je 0,3 % 
manj od dosežene v letu 2005; 

 
 Prodaja premoga v GJ je bila za 2,5 % višja od prodaje leto prej; 

 
 Celotni prihodek Premogovnika je bil dosežen v višini 28.642 mio SIT, kar je 

0,8 % manj kot v letu 2005;  
 

 Celotna višina doseženih odhodkov v letu 2006 je bila 28.332 mio SIT ali 6,3 % 
manj kot v letu 2005, realno pa so bili odhodki nižji za 8,6 %.  

 
 Sprememba vrednosti zalog premoga je v letu 2006 vplivala negativno na 

poslovni izid v višini  186 mio SIT. 
 

 Poslovanje v letu 2006 smo zaključili s čistim dobičkom v višini 100,7 mio SIT; 
 

 Povprečna fakturirana cena za premog v letu 2006 je bila 584,79 SIT/GJ, samo 
za premog za proizvodnjo električne energije pa 586,40 SIT/GJ; 

 
 Stroškovna cena v SIT/GJ v letu 2006 je bila 582,11 SIT/GJ ( 2,429 EUR/GJ ), v 

letu 2005 pa 612,84 SIT/GJ ( 2,557 EUR/GJ ); 
 

 Vrednost premoženja Premogovnika na dan 31.12.2006 je znašala 43.784,2 
mio SIT; 

 
 Višina kapitala na dan 31.12.2006 je bila 32.014,7 mio SIT; 

 
 Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2006 je znašala 11.740,19  SIT; 

 
 Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2006 je bila 9.163.054 SIT; 

 
 Za naložbe v osnovna sredstva smo namenili 2.076,3 mio SIT. 

 
 Na dan 31.12.2006 je bilo 1761 zaposlenih, kar je za 205 zaposlenih manj oz. 

10,4 % manj  kot v začetku leta. 
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1.2 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2006 

Januar  Stopili smo v leto varčevanja. Začela se je razprava o osnutku razvojnega 
načrta Premogovnika Velenje za obdobje 2006-2011. Ta med drugim 
predvideva do leta 2011 ceno premoga 2,25 EUR/GJ. 
 

Februar Uprava, sindikat in svet delavcev so podpisali pravila o medsebojnem 
komuniciranju in pravilnik o ukrepih za ohranjanje in krepitev zdravja. 
 

Marec Opravili smo redno presojo sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z 
okoljem ter prvo redno presojo sistema varnosti in zdravja pri delu. 
V jami Preloge je začela delovati nova visokotlačna centralna črpalna postaja. 
 

April Na deponiji je bilo 530.000 ton premoga, kar je zgornja meja obvladovanja 
deponije. 
 

Maj Od druge polovice leta 2005 do maja 2006 je bila dosežena rekordna 
povprečna kakovost premoga – 11.672 KJ/kg. 
Zabeležena je bila najnižja bolniška odsotnost v zadnjih 15. letih – 4,32-
odstotna. 
 

Junij Delovati je začela nova povezana družba PV Invest, ki naj bi skrbela tudi za 
ustanovitev 500 novih delovnih mest v prihodnjih letih. Vanjo je prešlo 20 
sodelavcev iz različnih služb Premogovnika. 
 

Julij Nadzorni svet je potrdil razvojni načrt Premogovnika Velenje. 
Nadzorni svet je imenoval sedanjega direktorja dr. Evgena Dervariča še za 
naslednja štiri leta. 
Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo energetsko soglasje za 600 MW blok TEŠ. 
Praznovali smo 46. skok čez kožo. Častni skok je opravil dr. Jože Zagožen, 
generalni direktor HSE, slavnostna govornika sta bila Janez Janša, predsednik 
vlade R Slovenije, in dr. Milan Medved, predsednik nadzornega sveta PV. 
 

Avgust Na 10. redni skupščini delničarjev je bil sprejet razvojni načrt Premogovnika.
Začeli smo delo pri projektu celovita optimizacija procesov, pri katerem je bilo 
v prvem koraku vključenih 650 sodelavcev. 
 

September Potekala je IV. strateška konferenca skupine HSE.
 

Oktober Začelo je delovati novo podjetje v mešani lasti PUP PV. Vanj so prešli 
komunalna, gradbena in mizarska dejavnost ter 18 sodelavcev iz HTZ IP. 
 

November Potekala je 10. strateško-poslovna konferenca poslovnega sistema PV. 
Končan je bil prvi korak projekta COP, predlaganih je bilo 3.000 ukrepov. 
 

December  Nadzorni svet je sprejel rebalans poslovnega načrta za leto 2006 ter poslovni 
načrt za leto 2007. 
Ob godu zavetnice rudarjev je bila v Muzeju premogovništva Slovenije 
postavljena in posvečena kapelica sv. Barbare. 
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1.3 POROČILO DIREKTORJA 
 
Premogovnik Velenje je vključen v HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. (HSE).  
V smislu izpolnjevanja poslanstva, vizije in strateških ciljev Premogovnik Velenje 
stremi k največji racionalizaciji poslovanja. Z rezultati poslovanja v letu 2006 to 
nedvomno potrjujemo.  

  
V zadnjih desetih letih preverjamo izvajanje in ustreznost strateških ciljev ter letnih 
planov na strateško poslovnih konferencah PV ob koncu vsakega koledarskega leta. 
  
V letu 2006 je bila dosežena proizvodnja premoga v višini 3.933.754 ton s povprečno 
kurilno vrednostjo 11.213 KJ/kg ( 44.109.321 GJ ).  
Obratovali smo 227 delovnih dni. Povprečna dolžina odkopne fronte je bila 318,3 
metra, pridobivanje premoga je potekalo na povprečno 2,51 odkopih, dnevni napredek 
odkopov je bil 3,80 metrov. Izdelanih je bilo 5.924,7 metrov jamskih prog. 
 
V letu 2006 smo prodali 3.968.691 ton oziroma 44.437.074 GJ premoga, od tega za 
proizvodnjo električne energije 3.839.495 ton ( 42.981.589 GJ ) ter 129.196 ton  
(1.455.485 GJ) za proizvodnjo toplotne energije.  
 
Zaloge premoga so se v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2005 povečale za 112.249 
GJ. Stanje zalog premoga na dan 31.12.2005 je bilo 3.844.315 GJ, na dan 31.12.2006 
pa 3.956.564 GJ. 
 
Za premog smo v letu 2006 dosegli povprečno prodajno ceno 584,79 SIT/GJ, kar je za 
0,4 % manj kot leto prej. 
 
V letu 2006 je  bil realiziran celotni prihodek družbe v višini 28.641 mio SIT, kar je 0,8 
% manj kot v letu 2005, realno pa je bil prihodek nižji za 3,2 %. Višina prihodka je 
bila za 0,9 % nad načrtovano. 
 
Celotni odhodki družbe so bili v letu 2006 doseženi v višini 28.332 mio SIT, kar je 6,3 
% manj kot v letu 2005, realno pa so odhodki nižji za 8,6 %. 
 
Sprememba vrednosti zalog premoga v višini 186 mio SIT je negativno vplivala na 
poslovni izid. 
 
Poslovanje v letu 2006 smo zaključili s čistim dobičkom v višini 100,7 mio SIT. 
 
Z namenom, da bi še povečali varnost zaposlenih in omogočili izvajanje delovnih 
procesov v jami ter na zunanjih deloviščih na čim bolj human način, smo nadaljevali z 
delom v razvojnih skupinah, ki so svoje delo usmerjale v izpopolnjevanje delovnih 
postopkov na področju izdelave prog, ekologije delovnega okolja, pridobivanja in 
transporta premoga, transporta materiala, jamskega vrtanja, varčevanja z energijo, 
čistejše tehnologije uporabe premoga in prezračevanja jamskih delovišč. 
 
Na področju varovanja okolja smo dela izvajali skladno z internim programom, ki 
opredeljuje dejavnosti na saniranju rudarskih škod ter aktivnostih, ki so opredeljene v 
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Zakonu o varovanju okolja in se nanašajo na premogovniško dejavnost. Za okoljska 
področja, opredeljena v Poslovniku PQ 19 – Odnos do okolja, smo izvajali obratovalni 
monitoring in spremljali masne bilance, s pomočjo katerih smo  opravili vrednotenje 
indikatorjev obremenjevanja okolja. Cilji na področju varovanja okolja so bili ustrezno 
podprti z načrtom razvojno raziskovalnih dejavnosti, s planom investicijskih del in 
programom izobraževanja. 
 
Na dan 31.12.2006 je bilo v Premogovniku zaposlenih 1.761 delavcev, s čimer smo 
število zaposlenih iz začetka leta zmanjšali za 205  delavcev oziroma za 10,4 %. 
 
Koncept proizvodnje premoga ob največji varnosti in humanizaciji delovnega procesa 
ter način reševanja okoljskih problemov so osnovno vodilo podjetja in predstavljajo 
vsebinsko zaokrožitev prvih treh strateških ciljev podjetja. Četrti strateški cilj pa je 
naravnan v smer ohranjanja delovnih mest, in sicer tako, da se in se bo število 
zaposlenih zmanjševalo pri osnovnem procesu pridobivanja premoga, hkrati pa se 
ustvarjajo nove zaposlitve na drugih področjih in v novih programih. Ta nova delovna 
mesta so lahko v hčerinskih podjetjih premogovnika, lahko pa tudi drugje. 
  
Novi razvojni programi so nastajali v vseh odvisnih družbah in se neposredno 
navezujejo na zgoraj omenjeno strateško usmeritev glede ustvarjanja novih delovnih 
mest. Vodilo je ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest, to je takih, kjer se lahko 
zaposlujejo visoko kvalificirani kadri, pa tudi takih, ki bodo omogočila prezaposlovanje 
invalidov. 
  
  
                                                                                            Direktor: 

Dr.Evgen Dervarič, univ.dipl.inž.rud. 
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1.4 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Z J A V A 
 
 

 
V skladu z določili 5. točke 70. člena ZGD-1  kot direktor družbe Premogovnik Velenje 
d.d. 
i z j a v l j a m ,   da upravljam družbo po načelih dobrega gospodarja, v skladu z 
določili Zakona o gospodarskih družbah, Statuta družbe ter druge veljavne zakonodaje. 
 
Družba Premogovnik Velenje d.d. pri poslovanju ne uporablja kakšnega posebnega 
kodeksa in tudi s svojimi delnicami še ni na borznem trgu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Direktor 
 Dr. Evgen Dervarič 
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1.5 POROČILO NADZORNEGA SVETA  
 
POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU V LETU 2006 IN PREVERITVI LETNEGA 

POROČILA 
 
V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah daje NS naslednje  pisno 
poročilo v zvezi z delom ter preveritvijo in stališče do revizorjevega poročila do 
Letnega poročila družbe Premogovnika Velenje za leto 2006 in konsolidiranega 
Letnega poročila skupine PV za leto 2006. 
 
1. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2006 
 
Nadzorni svet je v letu 2006 deloval v sestavi treh članov: 
- dr. Milan Medved: predsednik 
- Vida Lorber: članica 
- Branko Mlinšek: član 
 
Nadzorni svet se je v letu 2006 sestal na 10. rednih sejah ter na 1. korespondenčni seji. 
 
Nadzorni svet je v zgoraj navedeni sestavi v letu 2006 svoje delo opravljal skladno s 
temeljno funkcijo nadzora nad vodenjem poslovanja družbe in dolžnostjo skrbnega in 
vestnega gospodarjenja na podlagi pristojnosti, ki mu jih dajejo zakoni, veljavni 
predpisi ter statut družbe. 
 
Poslovanje družbe je nadzorni svet med letom preverjal predvsem na podlagi 
periodičnih poročil uprave družbe in pridobljenih podatkov o poslovanju. Nadzorni 
svet je svojo pozornost posvetil tudi skladnosti poslovanja družbe z določili Zakona o 
gospodarskih družbah in Zakona o finančnem poslovanju podjetij. 
 
Nadzorni svet se je v letu 2006 kot že rečeno posvetil predvsem poslovanju družbe in 
je na sejah obravnaval strateška in operativna vprašanja, kot so:  

- redno spremljanje in nadziranje finančnega položaja ter razvoja družbe ter 
realizacije zastavljenih ciljev;  

- seznanjanje s sklepi Strateške poslovne konference in dajanje podpore sprejetim 
sklepom in ukrepom, ki dajejo možnost dobrega poslovanja družbe. Tudi v letu 
2006 je NS podprl usmeritev, da sta najpomembnejša cilja v družbi varnost pri 
delu in skrb za zaposlene;  

- spremljanje poslovanja hčerinskih družb PV;  
- obravnavanje in spremljanje postopkov privatizacije hčerinskih družb 

Premogovnika Velenje d.d.. 
 
Nadzorni svet je poleg rednega spremljanja in obravnavanja poročil o poslovanju v 
družbi tudi izvrševal nadzor nad poslovanjem. 
 
NS je na sejah v času od 1.1.2006 do 31.12.2006 sprejel vrsto sklepov, med njimi  
naštevamo najpomembnejše:  
-  potrdil je Poslovna načrta skupine PV in Jame Škale v zapiranju za leto 2006;  
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-  obravnaval in potrdil predloge za pripravo privatizacijskih elaboratov hčerinskih 
družb  PV: Habit, PLP, RGP, Karbon, Gost in ustanovitev novih družb iz profitnih 
centrov HTZ Robinoks, Sipoteh, Mikrotisk; odprodaja deležev v družbah M2M in 
Telkom sistemi;  dokapitalizacija družbe PV Invest s stvarnim in denarnim vložkom; 
soglašal in potrdil  kriterije oz pogoje za prodajo deležev v hčerinskih družbah: PLP, 
RGP, Habit, Sipoteh,  Robinoks;  
-  seznanil se je s poročili in rezultati poslovanja za obdobje I.-III.2006; I.-VII.2006 in 
I.- IX.2006;  
-  potrdil je Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2006; 
potrdil  poročilo uprave o razmerjih z obvladujočo družbo; sprejel poročilo NS o 
preventivi in  potrditvi letnega poročila PV za leto 2005; predlagal Skupščini podelitev 
razrešnice  direktorju in članom NS za leto 2005; predlagal skupščini, da se izvedejo 
spremembe in  dopolnitve Statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in za 
preračun zneskov iz SIT  v EUR; da se imenuje pooblaščena revizijska družba za leto 
2006; da se sprejme in potrdi  Razvojni načrt PV za obdobje 2006-2001 (2015);  
- izvedel razpis za zbiranje prijav kandidatov za direktorja družbe in imenoval za 4-
letno  mandatno dobo za direktorja dr. Evgena Dervariča;  
- podal soglasje k Rebalansu poslovnega načrta PV za leto 2006; seznanil se je s 
 spremembo celostne grafične podobe Premogovnika Velenje in z njo soglašal;  
-  sprejel in potrdil Poslovni načrt PV za leto 2007;  
- seznanil se je z Investicijskim elaboratom za nabavo opreme za jamo v letu 2007-
2009;  
- direktorju je podal soglasje za sklenitev pravnih poslov in podpis pogodb: prodaji 
 stanovanj, poslovnih prostorov ter zemljišč; poslovno-tehničnem sodelovanju PV in 
PV  Invest d.o.o.; avtobusnih prevozi za zaposlene; nabavi jamskih sider; 
dolgoročnem  izvajanju komunalnega, gradbenega in mizarskega vzdrževanja na 
področju Poslovnega  sistema PV; dobavi goriva in maziv; nabavi opreme za jamo 
v letu 2007-2009; odobritvi  pričetka rekonstrukcije v hotelu Barbara v Fiesi; 
nakup premoga, zakupu moči in nakupu  električne energije ter prodaji 
električne energije. 
 
 
2. Preizkus in sprejem letnega poročila 
 
Uprava družbe je dne 7.4.2007 nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano 
Letno poročilo Premogovnika Velenje d.d. in konsolidirano Letno poročilo 2006 
skupine PV. Nadzorni svet je na seji dne 26.4.2007 pregledal in preizkusil predloženi 
letni poročili in smatra, da so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. 
 
Nadzorni svet meni, da so v letnem poročilu Premogovnika Velenje, d.d. za leto 2006 
in konsolidiranem letnem poročilu 2006 skupine PV vsebovani podatki, ki so veren 
odraz poslovanja družbe v letu 2006. 
Na osnovi navedenih ugotovitev je nadzorni svet dne 26.4.2007 letni poročili za leto 
2006 sprejel. 
 
3. Pregled revizijskega poročila 
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I.    Revidiranje Letnega poročila Premogovnika Velenje d.d. za leto 2006 in 
konsolidiranega  Letnega poročila za leto 2006 skupine PV je opravila revizijska 
družba KPMG. Omenjena  revizijska družba je izdala pozitivno mnenje k Letnemu 
poročilu Premogovnika Velenje  d.d. in  h konsolidiranemu Letnemu poročilu 2006 
skupine PV. 
 Nadzorni svet je poročilo revizorja za leto 2006 pregledal in ugotovil, da je 
sestavljeno v  skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in  celovitega 
pregleda letnega  poročila in poslovanja družbe v letu 2006, zato je nadzorni svet k 
revizijskemu poročilu  zavzel pozitivno stališče. 
 
II. NS je opravil pregled Poročila o razmerjih z obvladujočo družbo za leto 2006. NS 
 ugotavlja, da so Poročilo pregledali tudi revizorji in so izrazili pozitivno mnenje, 
brez  pridržkov. NS se je seznanil s predstavljenimi razkritji in soglaša z ugotovitvijo 
uprave, da  družba s pravnimi posli, ki jih je sklenila z obvladujočo družbo in z njo 
povezanimi  družbami v letu 2006, ni bila oškodovana. 
 
4. Delitev čistega dobička 
 
Družba je poslovno leto zaključila s čistim dobičkom v višini 100.687.788,61 SIT. 
Zaradi novih SRS je družba ustvarila preneseno izgubo v višini 322.469.997,04 SIT. 
Družba je tako čisti dobiček v celoti porabila za pokrivanje prenesene izgube. 
Preostalo preneseno izgubo v višini 221.782.208,43 SIT pa je pokrila iz kapitalskih 
rezerv. 
 
Družba bilančnega dobička ne izkazuje. 
 
5. Predlog za podelitev razrešnice 
 
Nadzorni svet ocenjuje, da je družba v letu 2006 poslovala v skladu z začrtanimi cilji 
ter planom za leto 2006. 
Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s 
predpisi in akti družbe, zato predlaga skupščini, da upravi in NS podeli razrešnico za 
leto 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsednik Nadzornega sveta 
        Dr. Milan Medved 
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1.6 SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI 
 
Premogovnik Velenje je delniška družba, vpisana v sodni register  Okrožnega sodišča v 
Celju pod številko registrskega vložka 1-510-00. 
 
Osnovni podatki o družbi so: 
 

 Ime družbe:  Premogovnik Velenje, d.d. 
 Sedež:              Partizanska cesta 78, 3320 Velenje 
 Država:                                             Republika Slovenija                                          
 Telefon:                                                   (03) 89 96 100
 Faks:                                                       (03) 58 69 131    
 Matična številka:                       5040361
 Šifra dejavnosti:            10.200 - pridobivanje rjavega premoga in lignita
 Davčna številka:            SI92231217
 Transakcijski račun:                                  NLB, d.d.                             02426-0018871981

SKB banka d.d.                     03176-1000149505
Abanka Vipa d.d.                  05100-8011710996
Raiffeisen Krekova banka     24302-9003212018 
Hypo Alpe Adria Bank d.d.   33000-0000695578 

 Število zaposlenih na dan 31.12.2006:      1.761
 E-pošta: info@rlv.si
 Spletni naslov: www.rlv.si

 
Osnovna dejavnost podjetja je pridobivanje lignita.  
 
Premogovnik Velenje skupaj z odvisnimi podjetji, v katerih ima prevladujoč vpliv, in  
pridruženimi podjetji sestavlja poslovni sistem Premogovnik Velenje. 
 
Družba je imela na dan 31.12.2006 dolgoročne finančne naložbe v naslednjih 
odvisnih  podjetjih: 
 

 HTZ IP d.o.o. – 100 % delež 
 Gost d.o.o. – 100 % delež 
 PLP d.o.o. –100 % delež  
 RGP d.o.o. – 64 % delež 
 Habit d.o.o. – 100 % delež 
 Jama Škale v zapiranju d.o.o. – 100 % delež 
 PV Invest, d.o.o. – 100 % delež 
 Robinoks d.o.o. – 100 % delež 
 Sipoteh d.o.o.  – 100 % delež 
 Mikrotisk d.o.o. – 100 % delež 

 
 
in pridruženem podjetju PUP PV d.o.o. – 26 % delež. 

 
 
Premogovnik Velenje skupaj z odvisnimi podjetji sestavlja skupino podjetij, za katero 
sestavlja konsolidirano letno poročilo, ki ga je mogoče pridobiti na sedežu družbe. 



Letno poročilo 2006 

Premogovnik Velenje d.d..   13

Lastniška struktura Premogovnika Velenje d.d. na dan 31.12.2006 
 
Delničar št. delnic struktura v %
HSE d.o.o. 2.119.598 77,73
NOVA KBM D.D. 345.494 12,67
NFD HOLDING d.d. 94.126 3,45
KD IDd.d. 77.176 2,83
INTERTRADE ITC d.d. 25.062 0,92
MALI DELNIČARJI 24.119 0,88
KAPITALSKA DRUŽBA d.d. - PPS 13.526 0,50
KAPITALSKA DRUŽBA d.d. - KSPPS 9.709 0,36
KINO KRANJ d.o.o. 7.230 0,27
ADRIATIC SLOVENICA d.d. 4.000 0,15
MP BPH D.D. 6.895 0,25
Skupaj 2.726.935 100,00
 
Osnovni kapital delniške družbe Premogovnika Velenje je razdeljen na 2.726.935 
navadnih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 tolarjev. Knjigovodska vrednost 
delnice na dan 31.12.2006 je bila 11.740,19 SIT. 
 
Delnice Premogovnika Velenje d.d. niso uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze. 
 
Premogovnik Velenje d.d., je povezana družba Holdinga Slovenske elektrarne ( HSE, 
d.o.o. ). 
 
Konsolidirano letno poročilo Holdinga Slovenske elektrarne je mogoče pridobiti na 
sedežu družbe, Koprska ulica 92 v Ljubljani . 
 
V  letu 2006 smo medsebojne obveznosti HSE – PV uredili s pogodbami o prodaji 
premoga, o nakupu električne energije, o izvajanju strokovnih nalog v zvezi z 
zagotavljanjem varnosti pri delu v družbi HSE ter pogodbo o najemnini poslovnih 
prostorov v Velenju. Iz pogodb, ki so arhivirane pri Upravi Premogovnika Velenje, ni 
razvidno, da bi obvladujoča družba  ravnala v nasprotju z določili 545. člena ZGD. 
 
Premogovnik Velenje ima enočlansko upravo – direktorja. Nadzorni svet je na 10. 
redni seji, 18. 07. 2006 za direktorja družbe ponovno imenoval za štiriletni mandat  dr. 
Dervarič Evgena.  
Mandat mu poteče 20.10.2010. 
 
Nadzorni svet Premogovnika Velenje šteje tri člane. Kot  predstavnika kapitala sta člana 
dr. Milan Medved in Vida Lorber (oba sta bila izvoljena na 9. skupščini družbe 
24.8.2005), predstavnik zaposlenih je Branko Mlinšek. 
 
Dr. Milan Medved je bil imenovan za predsednika NS na seji NS, dne 30.8.2005. 
Predsedniku NS in Vidi Lorber poteče mandat 23.8.2009. 
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2 POSLOVNO POROČILO 
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2.1 VIZIJA, CILJI IN STRATEGIJA PODJETJA 
 
Delež premoga v energetski bilanci EU-25 je danes približno 20-odstotni. Danes je EU 
že 50-odstotno energetsko odvisna, do leta 2030 pa se bo uvozna odvisnost povzpela 
na 70 odstotkov. 
 
Proizvodnja premoga v Republiki Sloveniji pada. Od rekordnih 6,8 milijona ton v 
začetku 80. let prejšnjega stoletja je proizvodnja padla na 4,6 milijona ton v letu 2005. 
Podobni, vendar še izrazitejši trendi se dogajajo tudi v EU. 
 
Navkljub vsem ekonomskim in ekološkim slabostim premoga EU ne bo bistveno 
zmanjševala sedanje porabe domačega in uvoženega premoga. 
 
Zamenjava premoga z drugimi fosilnimi gorivi bo v Republiki Sloveniji neizogibno 
poslabšala samozadostnost in povečala uvozno odvisnost tudi pri proizvodnji 
električne energije. Zato je tudi v bodoče potrebno ohraniti večji del domače 
proizvodnje lignita v Premogovniku Velenje.  
 
Proizvodnja v Premogovniku Velenje se bo ohranila do leta 2040, ko bodo zaloge v 
velenjskem odkopnem polju izkoriščene. Uporaba našega premoga je predvidena 
samo v Termoelektrarni Šoštanj. 
 
V Razvojnem načrtu Premogovnika Velenje od leta 2006 do leta 2011 (2015) je 
predvideno, da bomo zagotavljali proizvodnjo premoga v višini, ki jo predvideva 
nacionalni energetski program oziroma po potrebah iz letnih energetskih bilanc 
Republike Slovenije. V letu 2005 smo za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno 
energijo dosegli proizvodnjo 3,9 milijona ton, v letošnjem letu pa predvidevamo 
proizvodnjo približno 4 milijone ton lignita. To je znatno več kot predvideva 
nacionalni energetski program. Trendi porabe električne energije pa tudi v prihodnje 
kažejo le navzgor. 
 
Poslovanje Premogovnika Velenje temelji na dveh stebrih. Prvi je proces premoga, kjer 
bomo s stalnimi racionalizacijami poslovanja zmanjšali obseg jame in število 
zaposlenih na 1400 do leta 2011 in na 1200 do leta 2014. Ob tem bo treba zapreti del 
odkopnega polja, to je jamo Škale.  
 
Drugi steber pa predstavlja kadrovsko prestrukturiranje matičnega podjetja in 
hčerinskih družb. V obdobju od leta 2003 do leta 2006 smo za doseganje tega cilja 
ustanovili 8 novih hčerinskih družb, tako da jih imamo sedaj skupaj 14. V odvisnih 
družbah je zaposlenih 1.360 delavcev. Osnovni cilj vseh družb je postopno 
zmanjševanje odvisnosti od matičnega podjetja. Učinkovito razmerje je 20:80 v korist 
drugih trgov. V ta namen bomo v družbe z največjo odvisnostjo do matere morali 
vpeljati nove programe in ustanoviti še katero novo podjetje.  
 
V vseh primerih pa bomo iskali za nadaljnjo rast in razvoj odvisnih družb poslovne 
partnerje z jasno poslovno vizijo in investicijskim potencialom. Brez sovlaganj v nove 
programe pa si zgodbe o uspehu v Premogovniku Velenje tudi ne moremo 
predstavljati. 
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V nadaljevanju so predstavljena temeljna izhodišča, ki izhajajo iz Razvojnega načrta 
Poslovnega sistema Premogovnik Velenje. 
 
Proizvodnjo lignita v Velenju lahko zagotovimo: 
 

 z dolgoročnim povezovanjem poslov pridobivanja lignita in proizvodnje 
električne energije na temelju cen, ki zagotavljajo zanesljivo delo premogovnika 
ter optimalno proizvodnjo električne energije, 

 
 s pridobitvijo dodatnih finančnih sredstev za zapiranje jame Škale; za del 

proizvedene električne energije iz velenjskega lignita lahko Vlada RS uveljavi 
mehanizem prednostnega dispečiranja in s tem zagotavlja prodajo električne 
energije proizvedene na podlagi domačih virov do največ 15 odstotkov 
primarne energije za pokritje skupnih potreb po električni energiji v Sloveniji, 

 
 z razvojno raziskovalnim delom na področju obstoječih ter novih tehnologij 

pridobivanja premoga, 
 

 s kompetentnimi zaposlenimi. 
 
Strategija razvoja povezanih podjetij Premogovnika Velenje je usmerjena: 
 

 v zmanjševanje odvisnosti od internega trga (ciljno pod 20 odstotkov do 
Premogovnika), 

 
 v zmanjševanje kapitalske odvisnosti od poslovnega sistema, 

 
 

 v invalidskem podjetju HTZ je koncept razvoja usmerjen v izločanje programov, 
ki so tržno zanimivi in v racionalizacijo ter optimiranje programov, ki podpirajo 
proces premoga; v podporo konceptu razvoja je v HTZ ustanovljen center za 
usposabljanje in izobraževanje ter zaposlovanje. 

 
V osnovni dejavnosti zmanjšujemo število zaposlenih in prezaposlujemo presežke, 
nova delovna mesta pa bomo zagotovili: 
 

 z lastnimi sredstvi (naložbeno podjetje PV Invest iz naslova prodaje poslovno 
nepotrebnih sredstev), 

 
 s strateškimi partnerji z jasno poslovno vizijo, trgom in investicijskim 

potencialom (delež Premogovnika 49 odstotkov ali manj), 
 
Sprejeti je treba pravila igre iz okolja: 
 

 osnovna dejavnost se mora podrejati razmeram na energetskem trgu, ki bo s 1. 
7. 2007  v Sloveniji v celoti odprt in izrazito zaostren, 

 



Letno poročilo 2006 

Premogovnik Velenje d.d..   17

 osnovna dejavnost Premogovnika Velenje se ne bo spremenila, še naprej ostaja 
pridobivanje premoga, 

 
 proces pridobivanja premoga bomo optimirali in investicijska vlaganja usmerili  

v racionalnejšo in varnejšo proizvodnjo,  
 

 Premogovnik bo v naslednjem obdobju nadaljeval z organiziranjem dela 
osnovne dejavnosti v HTZ, 

 
 HTZ bo poleg programov osnovne dejavnosti in programov, ki osnovno 

dejavnost podpirajo (vzdrževanje opreme v jami) razvijal programe, v katere bo 
lahko produktivno zaposlil invalide, 

 
 razpoložljive vire v Premogovniku in HTZ bomo prerazporedili v spremljajoče 

dejavnosti, ki bodo sposobne delo pridobiti tudi izven poslovnega sistema, jih 
organizirali v samostojna podjetja ter jih poskušali povezati s partnerji izven 
sistema, 

 povezane družbe Premogovnika bomo postopno lastniško preoblikovali (z 
izjemo HTZ), 

 
 na trge bomo vstopali tudi prek vezanih poslov, 

 
 pridobili bomo potrebne licence in koncesije za izvajanje del in storitev, 

 
 dobre podjetniške zamisli bomo kapitalsko podprli, 

 
 uveljavili bomo organizacijsko kulturo, ki bo vzpodbujala podjetništvo, 

inovativnost in timsko delo, 
 

 razvijali bomo sisteme ravnanja z ljudmi pri delu: razvoj kadrov, motivacija in 
nagrajevanje, vodenje, komuniciranje, letni pogovori, razvoj koncepta učečega 
se podjetja. 

 
Strateški cilji poslovnega sistema Premogovnik Velenje: 
 

 racionalizacija procesa pridobivanja premoga  
 

 zagotavljanje varnosti in humanosti pri izvajanju delovnega procesa, 
 

 reševanje okoljskih problemov, 
 

 intenzivno prestrukturiranje povezanih podjetij in strokovnih služb 
Premogovnika Velenje ter ustanavljanje novih podjetij. 

 
Cilji programa pridobivanja premoga: 
 

 proizvodnja in prodaja premoga v skladno z 10-letno pogodbo,   
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 znižati stroške pridobivanja premoga v cilju doseganja konkurenčne cene 
premoga do leta 2011 ( ciljna stroškovna cena 2,25 EUR/GJ v letu 2011 ) , 

 
 zmanjševati število zaposlenih skladno z rastjo produktivnosti 5,6 odstotkov 

letno v Premogovniku in HTZ ( ciljni stalež na dan 1.1.2011 je 1400 zaposlenih 
– strokovne službe 190 in obrati 1210 ) in 1200 zaposlenih v letu 2015, 

  
 ohranjati trend zmanjševanja izgubljenih dnin zaradi nesreč pri delu in 

odsotnosti z dela zaradi bolezni za 3 odstotke na leto. 
 
Razvojni načrt pred nas postavlja mnoge izzive. V vodstvu podjetja smo prepričani, da 
smo jih sposobni udejanjiti, seveda pa je pogoj, da bomo v tem procesu sodelovali vsi 
zaposleni. Pomemben cilj razvojnega načrta je tudi načelo ohranitve zatečenih 
socialnih pravic in kadrovsko prestrukturiranje brez odpuščanja zaposlenih. 
 
Premog je med fosilnimi gorivi edini vir, ki bo na energetskem trgu zaradi enormnega 
obsega zalog po vsem svetu najdlje prisoten. Največje breme premoga so emisije 
ogljikovega dioksida. Raziskave na tem področju tečejo izjemno intenzivno in 
prepričani smo, da bo razvoj čistih tehnologij pridobivanja in uporabe premoga 
dolgoročno pripeljal do želenih izkoristkov termoelektrarn in proizvodnje električne in 
toplotne energije brez emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Razvojni cilji 
Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje so tako naravnani. 
 
 
2.2 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 
 

• Uvedba nove celostne grafične podobe; 
 

• V družbi smo leto 2007 proglasili za leto optimizacije procesov; 
 

• Nadaljevanje  projekta Celovite prenove  poslovnih procesov, v cilju 
poenostavitve in racionalizacije vseh procesov; 

 
• S poslovanjem sta pričeli novi podjetji : Sipoteh d.o.o. in Robinoks d.o.o.; 

 
• Proces privatizacije odvisnih družb je v zaključni fazi. 
 

 
2.3 DOSEGANJE PROIZVODNIH NALOG 
 
Poslovni načrt podjetja Premogovnik Velenje je po rebalansu v mesecu decembru 
predvideval v letu 2006 proizvodnjo 3.948.122 ton premoga ali 17.393 ton na dan, v 
227 delovnih dneh. Dolžina načrtovane odkopne fronte je zanašala 320,0 metra.  
Dosežena proizvodnja v letu 2006 je bila 3,933.754 ton ali 99,64 % glede na 
načrtovano proizvodnjo. Dosežena odkopna fronta je bila 322,1 metra oziroma 2,1 
metra več kot smo načrtovali. 
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Primerjava  planirane  in dosežene  proizvodnje   2006  z enakim obdobjem leta 2005.   
 
Obrat Osnovni načrt 

2006 
Doseženo

2006 
Indeks

doseženo/načrt 
Doseženo 

2005 
Indeks
06/05 

Proizvodnja 3.812.710 3.797.175 99,59 3.750.260 101,25
Priprave 135.412 136.579 100,86 194.840 70,10
PV 4.130.000 3.933.754 99,64 3.945.100 99,71

 
Omenjena količina izkopanega premoga je bila dosežena v 227 delovnih dneh, kar je 
7 manj kot leta 2005, oziroma 97,01 %. Glede na letni načrt je število realiziranih dni 
enako ali 99,57 kot smo načrtovali. 
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Odkopi 
 
V letu 2006 je obratovalo šest odkopov. Povprečno je obratovalo 2,51 odkopa ali 0,02 
več kot leta 2005. Proizvodnja odkopov je bila 3,797.175 ton, povprečni napredek 
3,80 m/odkop, povprečna višina 14,6 m, izgube –25,3 in kapaciteta 13,8 t/m2. 
 
 
Primerjava planirane in dosežene proizvodnje, reducirane dolžine odkopne  fronte  in 
števila obratovalnih dni v letu 2006.          
  

ODKOP Proizvodnja 
načrt 

Proizvodnja
doseženo 

Odkop.fronta 
doseženo 

Obratovalni
dnevi 

-100/C 661.369 661.369 51,3 44,3
G1/C 292.291 292.291 42,3 49,8

St.k. -25 723.078 723.078 29,6 60,6
-110/A 896.881 912.348 73,5 72,6
-35/B 1.043.912 1.018.214 79,3 61,8
G1/D 195.179 189.875 0,0 33,0

SKUPAJ 3.812.710 3.797.175 318,3 322,1
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Izdelava prog 
 
V letu 2006 je bilo načrtovano, da bo obrat Priprave izdelal 7.041,0 metrov prog in 
pridobil 135.412 ton. Izdelano je bilo 5.924.7 metra ali  80,15 % glede na letni delovni 
načrt, nakopano pa 136.579 ton ali 1.167 ton več od načrtovanega. 
 
 
Izdelava prog v letu 2006 in primerjava z letom 2005.           
 

 Etažne  permanizacija pretesarba SKUPAJ
2005 7.275,0 430,5 385,3 8.090,8
2006 5.048,9 203,9 671,9 5.924,7

% 69,40 47,36 174,38 73,23
 
 
2.4 NABAVA IN DOBAVITELJI 
 
Primarna energija 
 
Porabljeni primarni energetski viri v letu 2006, za zagotavljanje proizvodnje, so bili: 
električna energija (lastna raba HSE), toplotna energija, tlačna energija in goriva za 
transportne sisteme. 
 
Oprema, rezervni deli, ostali artikli in storitve 
 
V tehnološkem procesu pridobivanja premoga je v različnih tehnoloških sistemih ter 
sistemu upravljanja in vodenja uporabljenih več kot 40.000 različnih artiklov. To so 
splošni artikli oz. rezervni deli. Tehnične zahteve, izkušnje in politika zmanjševanja 
stroškov ob zagotovljeni kvaliteti artiklov, opreme in storitev so izoblikovale določen 
krog dobaviteljev. 
 
Tuji trg 
 
V rudarstvu je velik del opreme in s tem artiklov in rezervnih delov specifičen zaradi 
pogojev dela. V veliki meri smo vezani na proizvajalce rudarske opreme, ki mora biti 
izdelana po posebnih zahtevah.  
 
Na področju električne opreme v Sloveniji, razen dveh manjših podjetij ni drugih 
proizvajalcev. Tako smo vezani na uvoz, kjer sta dva večja proizvajalca in nekaj ostalih 
z zelo omejenim, ozko specializiranim proizvodnim programom. Dinamika  uvožene 
opreme se tekom leta zelo spreminja. To je odvisno predvsem od potreb po nabavi 
strateške opreme, kot je odkopno podporje, transporterji, pridobivalni stroji, električna 
oprema, VDL oprema ipd.  
 
Domači trg 
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Velik del artiklov, rezervnih delov in opreme iz uvoza dobavljamo preko domačih 
dobaviteljev, ki so pooblaščeni zastopniki tujih podjetij. 
 
Največ artiklov, ki so splošnega značaja dobavljajo predvsem domači dobavitelji. Del 
rezervnih delov za uvoženo opremo, v soglasju z dobavitelji opreme (kjer je to 
potrebno), izdelujejo in dobavljajo domači dobavitelji, ki so dosegli ustrezen 
tehnološki, kvalitativni in cenovni nivo. Cenovno je takšna politika nabave bistveno 
bolj ugodna za poslovanje PV. Na področju izdelave in dobave strojne opreme - 
predvsem konstrukcij, je domači trg konkurenčno zadovoljivo razvit. 
 
Na področju storitev je dejavnost v večinskem delu vezana na vzdrževanje strojne in 
električne opreme, ki jo opravlja hčerinska družba HTZ VELENJE, I.P. d.o.o.. Podjetje je 
specializirano za vzdrževanje rudarske opreme in izpolnjuje vse zahteve zakonodaje 
tega področja. 
 
Za leto 2006 je bila izdelana ocena dobaviteljev na osnovi kriterijev ISO standarda. 
Ugotovimo lahko, da beležimo zelo omejen obseg reklamacij, ki so bile rešene v 
skladu z zahtevami PV. Največ reklamacij je vezano na zamudo dobaviteljev, manj pa 
na obseg ali kvaliteto izdelkov ali storitev. Nobeden izmed dobaviteljev ni dobil 
negativne ocene in s tem izgubo statusa dobavitelja. S strani PV ni večjega 
nezadovoljstva, kar velja tudi za dobavitelje. Vzpostavljen je stalen kontakt in 
komunikacija v smeri stalnega izboljševanja kvalitete izdelkov in storitev. 
 
Največji dobavitelji po prometu v letu 2006 so bili: HTZ Velenje, I.P. d.o.o., HSE d.o.o. 
(električna energija),PLP Lesna industrija d.o.o., Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 
(toplotna energija in komunalna voda), GOST d.o.o., Mins No 1. d.o.o., Kovinarstvo 
Sovič Stane s.p.,  Petrol d.d., LJ, Andrejc Nizke gradnje, Urejanje okolja d.o.o., APS 
d.d.. 
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2.5 PRODAJA PO PROIZVODNIH PROGRAMIH IN POGOJI 
POSLOVANJA V LETU 2006 

 
2.5.1 PRODAJA  IN KUPCI 
 
Premog 
 
Premogovnik je v letu 2006 dosegel 90,8 % vseh prihodkov s prodajo premoga, če ne 
upoštevamo prihodkov od prodaje materiala podjetjem v skupini pa je ta delež kar 
93,3 %. 
 
V spodnji tabeli je prikazana proizvodnja in prodaja ter stanje zaloge premoga: 
 

 
 
Prodaja premoga je bila dosežena v višini 44.437.074 GJ, kar je  za 327.753 GJ več od 
proizvodnje. Z inventuro je bil ugotovljen višek premoga na zalogi v višini 440.002 GJ. 
To pomeni, da se je zaloga premoga skupno povečala za 112.249 GJ v primerjavi s 
stanjem ob koncu leta 2005. Njihova višina na dan 31.12.2006 je 3.956.564 GJ. 
V primerjavi z letom 2005 je bila prodaja v GJ višja  za 2,5 %, letni načrt prodaje v GJ 
pa je bil presežen za  0,7  % .  
Dosežena toplotna vrednost premoga je bila 11.213 KJ/kg. 
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Storitve 
 
Z opravljanjem storitev smo v letu 2006 dosegli 2,2 % vseh prihodkov. Največji delež 
predstavljajo prihodki doseženi z opravljanjem storitev hčerinskim podjetjem, ter 
dajanjem poslovnih prostorov v najem hčerinskim podjetjem in ostalim. 
 
Podrobnejši pregled realizacije prihodkov iz naslova prodaje storitev in iz drugih virov 
je podan v analizi poslovanja. 
 
2.5.2 VPLIV GOSPODARSKIH GIBANJ NA POSLOVANJE 
 
Inflacija 
 
Povprečna letna inflacija, merjena z indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v letu 
2006 2,5 %. Stopnja inflacije ob koncu leta 2006 ( december 2006 / december 2005 ) 
pa je bila 2,8 %.  
Med skupinami cen življenskih potrebščin so se v letu 2006 v povprečju najbolj 
povišale cene v skupini gostinske in nastanitvene storitve in sicer za 5,9 %.  
Za primerjavo navajamo še inflacijo v EU, ki je bila ob koncu leta 2006 v državah evro 
območja  2,2 %.  
V letu 2006 je bila rast cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v povprečju višja za 
2,3 %. 
 
Deflatorji za leto 2006 
 
Za preračun iz nominalnih vrednosti v realne v letu 2006, najpogosteje uporabljamo 
indeks povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, ki je 102,5, ter povprečno vrednost 
evra. Ta je bila 239,64 SIT za en evro. 
 
Tečaj evra 
 
S 1. januarjem 2007 je Slovenija prevzela evro kot nacionalno valuto po tečaju 
zamenjave 239,64 SIT za 1 evro. Povprečna vrednost evra v letu 2006 je bila 239,60 
SIT, kar je bilo nekaj pod paritetnim tečajem. 
 
Plače 
 
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2006 je znašala 290 635 SIT in je bila 
nominalno za 4,8 % in realno za 2,2 % višja od povprečne mesečne bruto plače za 
leto 2005. 

Povprečna neto plača za leto 2006 je znašala 185 342 SIT, kar je nominalno za 5,1 % 
in realno za 2,5 % več od povprečne neto plače za leto 2005. 
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2.6 ANALIZA POSLOVANJA 
 
V letu 2006  je Premogovnik Velenje dosegel  28.641,9 mio SIT prihodkov ter 28.331,9 
mio SIT odhodkov. Poslovno leto smo zaključili s čistim dobičkom v višini 100,7 mio 
SIT.  
Iz skrajšanega poslovnega izida so razvidni prihodki, odhodki ter rezultati po 
dejavnostih za leti 2006 in 2005: 
 

v 000 SIT
2006 2005 IND 06/05

Poslovni prihodki 28.322.975 28.703.794 98,7
Sprememba vrednosti zalog -185.985 1.109.518 -16,8
Poslovni odhodki 27.991.515 29.387.422 95,2
Poslovni izid iz poslovanja 145.475 425.890 34,2
Finančni prihodki 297.146 126.200 235,5
Finančni odhodki 131.975 637.130 20,7
Poslovni izid iz financiranja 165.171 -510.930 -32,3
Drugi prihodki 21.775 42.732 51,0
Drugi odhodki 208.455 218.970 95,2
Poslovni izid zunaj rednega poslovanja -186.680 -176.238 105,9
Poslovni izid 123.966 -261.278 -47,4
Odloženi davki 23.278
Čisti poslovni izid 100.688 -261.278 -38,5
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V letu 2006 je bil dosežen dobiček iz poslovanja (145,5 mio SIT) in iz financiranja 
(165,2  mio SIT), zunaj rednega poslovanja pa je bila dosežena izguba  (-186,7 mio 
SIT). Za odložene davke je predvideno 23 mio SIT. 
Sprememba vrednosti zalog premoga je v letu 2006 negativno vplivala (186 mio SIT) na 
poslovni izid (vrednost je sestavljena iz znižanja vrednosti zalog premoga v višini 423,6 
mio SIT in inventurnega viška zaloge premoga v višini 237,6 mio SIT).  
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Podrobnejši podatki v primerjavi z rebalansom plana 2006 in realizacijo 2005 z 
nominalnimi in realnimi indeksi so razvidni iz naslednje tabele: 
 

v 000 SIT
ELEMENT I. - XII. REBALANS I. - XII. INDEKS INDEKS REALNI

2005 2006 2006 INDEKS
1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7=5/infl.

  A. PRIHODKI SKUPAJ 28.872.727 28.393.337 28.641.896 99,20 100,88 96,78
     - premog za proizv. el. energije(TEŠ) 24.650.627 25.071.331 25.204.467 102,25 100,53 99,75
     - ostala realizacija 4.222.100 3.322.006 3.437.429 81,42 103,47 79,43
  B. ODHODKI SKUPAJ 30.243.523 28.235.189 28.331.945 93,68 100,34 91,39
Sprememba vrednosti zalog proizvodov 1.109.518 (57.522) (185.985) -16,76
  - od tega premog 1.109.518 (57.522) (185.985) -16,76
  1. Električna energija 475.261 541.951 526.352 110,75 97,12 108,05
  2. Nadom. deli za OS in za vzdr. OS 331.481 737.051 731.215 220,59 99,21 215,21
  3. Jamski les 429.477 410.394 369.251 85,98 89,97 83,88
  4. Gradbeni material 824.207 285.000 205.493 24,93 72,10 24,32
  5. Jekleno podporje 89.768 124.192 112.333 125,14 90,45 122,08
  6. Olja in maziva 103.331 103.608 115.697 111,97 111,67 109,24
  7. Ostali material 2.377.596 1.978.635 1.753.974 73,77 88,65 71,97
     -od tega nabavna vrednost prod.blaga 1.377.765 720.000 674.341 48,94 93,66 47,75
    - od tega ostalo 999.831 1.258.635 1.079.633 107,98 85,78 105,35
  I. STROŠKI MATERIALA 4.631.121 4.180.831 3.814.315 82,36 91,23 80,35
  8. Zavarovalne premije                161.087 150.000 152.037 94,38 101,36 92,08
  9. Rudarske škode 357.843 300.000 433.007 121,00 144,34 118,05
 10. Raziskave in razvoj 305.442 270.000 301.027 98,55 111,49 96,15
 11. Vzdr. opr. in obj. 1.482.463 1.021.385 1.135.814 76,62 111,20 74,75
 12. Komunalne storitve 410.495 500.000 542.268 132,10 108,45 128,88
 13. Ostale storitve 3.804.224 4.037.539 4.313.798 113,39 106,84 110,63
 II.      STROŠKI STORITEV 6.521.554 6.278.924 6.877.951 105,46 109,54 102,89
III.     AMORTIZACIJA 2.861.315 3.020.000 2.986.194 104,36 98,88 101,82
 14. Stroški plač 9.443.876 9.237.175 9.150.577 96,89 99,06 94,53
 15. Regres 418.838 392.733 405.709 96,87 103,30 94,50
 16. Stroški social. in pokojnin. zavarovanja 2.981.439 2.795.732 2.817.671 94,51 100,78 92,20
 17. Malice 476.755 493.679 436.676 91,59 88,45 89,36
 18. Ostali stroški dela 910.414 950.681 726.018 79,75 76,37 77,80
 IV. STROŠKI DELA 14.231.322 13.870.000 13.536.651 95,12 97,60 92,80
  V. OSTALE DAJATVE 149.311 164.000 146.704 98,25 89,45 95,86
 29. Odhodki za obresti 58.142 150.000 121.196 208,45 80,80 203,36
 20. Ostali odhodki 1.790.755 571.434 848.934 47,41 148,56 46,25
 VI. ODHODKI FINANCIRANJA
     IN OSTALI ODHODKI 1.848.897 721.434 970.130 52,47 134,47 51,19
  C. BRUTO DOBIČEK (IZGUBA) (261.278) 100.626 123.966 -47,45 123,19 -46,29
    ODLOŽENI DAVKI 0 0 23.278
  D. ČISTI DOBIČEK -261.278 100.626 100.688 -38,54 100,06 -37,60
  E. PROIZVODNJA V GJ 42.796.436 44.140.000 44.109.321 103,07 99,93
  F. STR. CENA (SIT/GJ) 612,84 582,05 582,11 94,99 100,01
TEČAJ EUR 239,633 239,577 239,600
CENA  EUR/GJ 2,557 2,429 2,429  
 
 
Iz tabele je razvidno, da so bili tako prihodki kot odhodki v letu 2006 nižji kot v letu 
2005.   
 
Stroškovna cena v EUR/GJ je v primerjavi z letom 2005 nižja za 5 %,  medtem, ko je 
realna stroškovna cena v SIT/GJ nižja za 7,3 %. 
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2.6.1 REALIZACIJA IN CENE PREMOGA 
 

Prodaja Fakturirana SIT/GJ Proizvodnja Proizv.str. SIT/GJ
v GJ real. v 000 SIT v GJ v 000 SIT

1 2 3 4=3/2 5 6 7=6/5
Elektrika 42.981.589 25.204.467 586,40 42.653.836 24.829.137 582,11
Toplota 1.455.485 781.870 537,19 1.455.485 847.249 582,11
Skupaj 44.437.074 25.986.337 584,79 44.109.321 25.676.386 582,11  
 
Zgornja tabela prikazuje fakturirano (brez DDV) realizacijo  ter dosežene proizvajalne 
stroške za leto 2006. Pri izračunu cen na enoto so upoštevane prodane oz. proizvedene 
količine v GJ.  
 
Primerjava fakturiranih cen v obdobju 2002 - 2006: 
 

SIT/GJ EUR/GJ SIT/GJ EUR/GJ SIT/GJ EUR/GJ SIT/GJ EUR/GJ SIT/GJ EUR/GJ

2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006
Elektrika 563,09 2,49 590,95 2,53 603,56 2,53 589,37 2,46 586,40 2,45

Toplota 496,87 2,20 496,87 2,12 516,43 2,16 527,03 2,20 537,19 2,24

Skupaj: 561,15 2,48 587,95 2,51 600,44 2,51 587,15 2,45 584,79 2,44
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Verižni indeksi cen: 
 

SIT/GJ EUR/GJ SIT/GJ EUR/GJ SIT/GJ EUR/GJ SIT/GJ EUR/GJ SIT/GJ EUR/GJ

2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006
Elektrika 100,0 100,0 104,9 101,5 102,1 100,0 97,6 97,4 99,5 99,5
Toplota 100,0 100,0 100,0 96,7 103,9 101,8 102,1 101,8 101,9 101,9
Skupaj: 100,0 100,0 104,8 101,3 102,1 100,0 97,8 97,5 99,6 99,6  
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Kot je razvidno iz primerjave fakturiranih cen v obdobju 2002 do 2006, so bile  cene 
premoga za proizvodnjo električne energije izražene v EUR/GJ v letu 2006  najnižje v 
petletnem obdobju.  
 
Cena premoga za toplotno ogrevanje v EUR/GJ je bila v letu 2006 povprečno višja  za 
1,9 % v primerjavi z letom 2005. 
 
Povprečna fakturirana cena za ves premog izražena v EUR/GJ je bila v letu 2006 prav 
tako najnižja v zadnjih letih. Cena izražena v SIT/GJ je bila v letu 2006  za 0,4 % nižja  
kot v letu 2005, kar pomeni , da je bila ob upoštevanju 2,5 % inflacije realno nižja za 
2,8 %.  
 
 
2.6.2 PRIHODKI 
 

V letu 2006 je bil celotni prihodek realiziran v višini 28.641,9 mio SIT, kar je  0,8 % 
manj kot v letu 2005, realno pa so prihodki nižji za 3,2 %.  

Struktura celotnega prihodka po posameznih kategorijah je naslednja: 

v 000 SIT
2006 Struk.06 2005 Ind. 06/05

Prihodki od prodaje premoga 26.024.416 90,9 25.461.567 102,2
Prihodki od prodaje materiala 755.707 2,6 1.438.225 52,5
Prihodki od prodaje  storitev 619.713 2,2 1.147.583 54,0
Ostali poslovni prihodki 923.139 3,2 656.419 140,6
Finančni prihodki 297.146 1,0 126.200 235,5
Drugi prihodki 21.775 0,1 42.732 51,0
SKUPAJ PRIHODKI 28.641.896 100,0 28.872.726 99,2  
 

Največji delež v strukturi prihodkov (90,9 %) dosegajo prihodki od prodaje premoga, 
ki so bili ustvarjeni iz naslednjih virov: 
 

v 000 SIT
2006 2005 Ind. 06/05

-  za proizvodnjo električne energije (TEŠ) 25.204.467 24.650.627 102,2

-  za  toplotno energijo 781.870 810.940 96,4

-  prodaja premoga TET Trbovlje 38.079

SKUPAJ PRIH.OD PRODAJE PREMOGA 26.024.416 25.461.567 102,2

  
 
Prihodki od prodaje materiala, odpadkov in drugih proizvodov  v višini 755,7 mio SIT 
so se v primerjavi z letom 2005 skoraj razpolovili. Največji delež teh prihodkov je 
dosežen s prodajo materiala HTZ, RGP in PLP (684,7 mio SIT), kar pa nima vpliva na 
rezultat poslovanja (tudi odhodek - nabavna vrednost prodanega blaga).   
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Prihodki od prodaje storitev v višini 619,7 mio SIT so za 46 % nižji  kot v letu 2005.   
 
Doseženi so bili na podlagi: 

v 000 SIT
2006 2005 Ind 06/05

najemnin hčerinskih podj. in ostalih 151.342 115.149 131,4
najemnin za stanovanja 156.034 265.474 58,8
storitev hčerinskim podjetjem 246.898 705.394 35,0
storitev ostalim 65.439 61.566 106,3
SKUPAJ PRIH. OD PRODAJE STORITEV 619.713 1.147.583 54,0

 
 
Prihodki od prodaje storitev hčerinskim podjetjem so se povečali za 2,6 % .  Podatek 
za leto 2005 vsebuje tudi 464,7 mio SIT prihodkov od Jame Škale v zapiranju  (v 
letošnjem letu so bili ti prihodki stornirani v breme čistega poslovnega izida). 
 
Najemnine hčerinskim družbam so bile v letu 2006 višje za 31,4 % v primerjavi z 
letom 2005, razlog je v novih najemih nepremičnin podjetij Karbon in PV Invest. 
Najemnine za stanovanja so nižje zaradi prenosa stanovanj na hčerinsko podjetje PV 
Invest. 
 
Prihodki od prodaje storitev ostalim pa so se v letu 2006 povišali za 6,3 % v primerjavi 
z letom 2005. 
 
Ostali poslovni prihodki v višini 923,1 mio SIT zajemajo prihodke iz usredstvenih 
lastnih storitev v višini 349,8 mio SIT,  prihodke od odprave rezervacij Jame Škale v 
višini 449 mio SIT, prihodke na podlagi subvencij za sofinanciranje razvojnih projektov 
v višini 25,2 mio SIT in prevrednotovalne poslovne prihodke v višini 99,1 mio SIT 
(prevrednotenje prodanih stanovanj, prihodki pri odtujitvi osnovnih sredstev). V 
primerjavi z letom 2005 so višji za 40,6%. 
 
Finančni prihodki v višini 297,1 mio SIT zajemajo prihodke od prodaje hčerinskih 
podjetij Karbon, M2M in Telkom v višini 89,6 mio SIT, prodaje pravice do odkupa 
delnic zavarovalnice Triglav v višini 168,6 mio SIT in ostale finančne prihodke v višini 
38,9 mio SIT. V primerjavi z letom 2005 so ti prihodki višji za 135,5  %. 
 
Drugi prihodki so bili doseženi v višini 21,8 mio SIT in so v primerjavi z letom 2005  
nižji za 49 %. 
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2.6.3 ODHODKI 
 
V letu 2006 so bili celotni odhodki doseženi v višini 28.331,9 mio SIT, kar je 6,3 % 
manj kot v letu 2005 ( realno so bili nižji za  8,6 %).  
 
Struktura odhodkov po posameznih kategorijah je naslednja: 
 

v 000 SIT
2006 Strukt.06 2005 Ind 06/05

Stroški materiala in n.v.p.b. 3.814.315 13,5 4.631.121 82,4
Stroški storitev 6.877.952 24,3 6.521.554 105,5
Stroški dela 13.536.650 47,8 14.231.322 95,1
Stroški amortizacije 2.986.194 10,5 2.861.315 104,4
Ostali poslovni odhodki 776.404 2,7 1.142.110 68,0
Finančni odhodki 131.975 0,5 637.130 20,7
Drugi odhodki 208.455 0,7 218.970 95,2
SKUPAJ ODHODKI 28.331.945 100,0 30.243.522 93,7  
 

STRUKTURA ODHODKOV  2006

delo
47,8%

ostalo 
2,7%

material
13,5%

financiranje
0,5%

storitve
24,3%

amortizacija
10,5%

drugi
0,7%

 
 

Podrobnejši pregled odhodkov v letu 2006 in njihova primerjava glede  na rebalans 
plana 2006 in doseženo v letu 2005 je razviden iz tabele na strani 23.   

 
Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga so bili doseženi v višini  
3.814,3 mio SIT in so v primerjavi z letom 2005 nižji za 17,6 % (realno 19,6%); razlog 
je predvsem v nižji nabavni  vrednosti prodanega blaga (t.j materialu za potrebe HTZ, 
RGP  in PLP – ni vpliva na poslovni izid – tudi prihodek PV). Stroški materiala brez 
NVPB so bili nižji za 3,5 %, realno pa za 5,8 % kot v letu 2005. 
 
Stroški storitev so bili doseženi v višini 6.878 mio SIT in so se v primerjavi z letom 
2005 povečali za 5,5 %, realno pa so stroški storitev višji za 2,9 %.  Razlog povečanja 
je predvsem v višjih stroških obdelovalnih, dodelovalnih in predelovalnih storitev, ki so 
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posledica prestavila zaposlenih iz PV na HTZ IP ter višjih stroških komunalnih storitev ( 
Karbon ) in  storitev novoustanovljenega hčerinskega podjetja PV Invest.  
 
Stroški dela  so bili doseženi v višini 13.536,7 mio SIT in so v primerjavi z letom 2005 
nižji  za 4,9 %, realno pa za 7,2 %.  
V letu 2006 so se plače usklajevale v skladu z veljavno zakonodajo in kolektivnimi 
pogodbami, ki veljajo za Premogovnik Velenje. Zakonska uskladitev je bila izvedena v 
mesecu juliju 2006 v višini +2%. Razmerje med poprečno izplačano plačo v 
Premogovniku Velenje in poprečno izplačano plačo v Soveniji ostaja enako kot v letu 
2005. Skupen strošek dela pa se je zmanjšal predvsem na račun zmanjšanja števila 
zaposlenih (iz 1.966 na 1.761). 
 
Stroški amortizacije v višini 2.986,2  mio SIT so  v  primerjavi  z  letom  2005  višji za 
4,4 %  (realno  za 1,8 %), kar je posledica amortizacije opreme, ki je bila aktivirana 
konec leta 2005 in v letu 2006. Odpisanost opreme je 78,5 %.  

 

Ostali poslovni odhodki v letu 2006  znašajo 776,4 mio SIT in so  v  primerjavi  z  
letom  2005  nižji za  32 % .  Sestavljeni so iz: 

v 000 SIT
2006 2005 Ind. 06/05

-  rezervacije za pokojnine in jubilejne nagrade 116.618 0
-  0dhodki odpisanih in prodanih OS 325.320 121.701 267,3
-  odhodki zaradi oslabitve obratnih sredstev 3.826 620.048 0,6
-  ostali odhodki 330.640 400.361 82,6
SKUPAJ OSTALI POSLOVNI ODHODKI 776.404 1.142.110 68,0    
 
 
Finančni odhodki  so  v  letu  2006  znašali 132 mio SIT  in zajemajo: 

v 000 SIT
2006 2005 Ind. 06/05

-  Oslabitev naložbe Jama Škale 0 557.633
-  Finančni odhodki iz posojil 119.663 57.632 207,6
-  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 12.312 21.865 56,3
SKUPAJ OSTALI POSLOVNI ODHODKI 131.975 637.130 20,7  
 
Drugi odhodki so bili v  letu  2006 doseženi v višini 208,4 mio SIT in so  v  primerjavi  
z  letom  2005 nižji za 4,8 %.  
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2.6.4 SPREMEMBE V BILANCI  STANJA 
 
Bilančna vsota premoženja Premogovnika Velenje znaša na dan 31.12.2006  43.784,2 
mio SIT in je v primerjavi z 31.12.2005 višja za 5,6 %.  
 
Struktura sredstev in virov sredstev na zadnji dan v letu 2006 v primerjavi s 1.1.2006 in 
31.12.2005 je naslednja: 

v 000 SIT
31.12.2006 Strukt. 06 1.1.2006 31.12.2005 Indeks 1/4

1 2 3 4 5
SREDSTVA 43.784.223 100,0 44.920.571 41.459.325 105,6
Dolgoročna sredstva 35.364.644 80,7 32.842.889 33.358.769 106,0
- neopredm.dolg.sr. in dolg.AČR 779.623 1,8 792.350 792.350 98,4
- opredmetena osnovna sredstva 26.986.984 61,6 28.438.736 29.279.598 92,2
- dolgoročne finančne naložbe 7.323.178 16,7 3.256.096 3.153.928 232,2
- dolgoročne poslovne terjatve 89.140 0,2 132.893 132.893 67,1
- Odložene terjatve za davek 185.719 0,4 222.814 0
Kratkoročna sredstva 8.397.455 19,2 12.047.776 8.070.650 104,0
Kratk.aktivne časovne razmejitve 22.124 0,1 29.906 29.906 74,0
VIRI SREDSTEV 43.784.223 100,0 44.920.571 41.459.325 105,6
Kapital 32.014.746 73,1 32.392.576 32.301.975 99,1
- vpoklicani kapital 27.269.350 62,3 27.269.350 27.269.350 100,0
- kapitalske rezerve 4.745.396 10,8 4.967.179 4.967.179 95,5
- presežek iz prevrednotenja 0 0,0 3.201.710 65.446 0,0
- preneseni čisti poslovni izid 0 0,0 -3.045.663 0
- čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0,0 0 0
Rezervacije in dolg.pas.čas.razmejitve 3.393.383 7,8 3.926.178 0
Dolgoročne obveznosti 1.377.268 3,1 0 0
Kratkoročne obveznosti 6.997.042 16,0 8.598.886 9.154.419 76,4
Kratkor. pasivne časovne razmejitve 1.784 0,0 2.931 2.931 60,9  
Kot je razvidno iz zgornje tabele je struktura sredstev minimalno spremenjena, medtem 
ko so strukturne spremembe na strani virov večje.  
 
Pri sredstvih se je minimalno povečal  delež dolgoročnih sredstev in zmanjšal delež 
kratkoročnih sredstev.  
 
Dolgoročna  sredstva znašajo 35.364,6 mio SIT in  so v primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2005 višja za 6 % in sicer: 
• Neopredmetena  dolgoročna sredstva so na  zadnji dan leta 2006 znašala 779,6 

mio SIT in so v primerjavi z 31.12.2005 nižja za 1,6 %.   
v 000 SIT

2006 2005 Ind. 06/05

-  licence za informacijski sistem 100.995 54.962 183,8
-  premoženjske pravice Fiesa 3.841
-  stroški razvijanja informacijskega sistema 111.619 65.211 171,2
-  odškodnina občini Šoštanj 560.000 640.000 87,5
-  rezervni sklad za stanovanja 3.168 32.177 9,8
SKUPAJ OSTALI POSLOVNI ODHODKI 779.623 792.350 98,4  

• Opredmetena osnovna sredstva so na dan 31.12.2006 znašala 26.987 mio SIT in so 
se v primerjavi z 31.12.2005 zmanjšala za 7,8 % . Razlog zmanjšanja je v izločitvi 
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osnovnih sredstev za dokapitalizacijo nove hčerinske družbe PV Invest in v nižjem 
investiranju glede na obračunano amortizacijo. 

v 000 SIT
31.12.2006 Struk.06 01.01.2006 31.12.2005 Ind. 1/4

1 2 3 4 5
Zemljišča 1.369.762 5,1 1.362.700 1.362.700 100,5
Zgradbe 15.246.296 56,5 15.568.304 16.409.166 92,9
Proizvajalne naprave in stroji 9.950.277 36,9 9.189.077 9.189.077 108,3
Druge naprave in oprema 158.857 0,6 162.461 162.461 97,8
Opredmetena OS, ki se pridobivajo 261.792 1,0 2.156.194 2.156.194 12,1
SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA 26.986.984 100,0 28.438.736 29.279.598 92,2  

• Dolgoročne finančne naložbe so na zadnji dan leta 2006 znašale 7.323,2 mio SIT 
in so v primerjavi z  31.12.2005 višje za 132,2 %. 

• Dolgoročne poslovne terjatve predstavljajo terjatve do kupcev stanovanj in znašajo 
na dan 31.12.2006  89,1 mio SIT.  V primerjavi z 31.12.2005 so nižje za 32,9% . 

• Odložene terjatve za davek so oblikovane v višini 185,7 mio SIT za odpravnine ob 
upokojitvi (146,3 mio SIT) in za jubilejne nagrade (39,4 mio SIT). 

 
Kratkoročna sredstva skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami znašajo na dan 
31.12.2006  8.419,6 mio SIT in so v primerjavi z zadnjim dnem leta 2005 višja za 4 %.  
• Zaloge so v primerjavi s stanjem 31.12.2005 nižje za 7 % in znašajo 3.345,6 mio 

SIT. Sestavljene so iz: 
- Zaloge materiala v višini 1.248,5 mio SIT  (zmanjšanje za 4,4 %) 
- Zaloge premoga v višini 2.079,7 mio SIT (zmanjšanje za 8,2 %) in  
- Predujmov za zaloge v višini 17,4 mio SIT 

• Kratkoročne finančne naložbe so na zadnji dan leta 2006 znašale 288,4 mio SIT in 
so v primerjavi z 31.12.2005 nižje za 2,7 %  

• Kratkoročne poslovne terjatve so znašale na zadnji dan leta 2006  4.754 mio SIT in 
so višje za 13,9%.  Razlog je v višjih terjatvah do kupca energetskega premoga.  

• Denarna sredstva na dan 31.12.2006 znašajo 9,5  mio SIT.  
• Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  znašajo na dan 31.12.2006   22,1 mio SIT 
 
 
Struktura obveznosti do virov sredstev se je precej spremenila – oblikovane so 
rezervacije, kapital in obveznosti pa so  nižje. 
  
Kapital znaša na dan 31.12.2006 32.014,7 mio SIT in se je v primerjavi s stanjem na 
dan 31.12.2005 zmanjšal za 0,9 % oz. za 287,3 mio SIT. Razlogi so bili: 

- prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb po modelu nabavne vrednosti v višini 
657,7 mio SIT 

- prevrednotenje osnovnih sredstev zaradi spremenjenega modela vrednotenja v 
višini 3.136,2 mio SIT 

- oblikovanje dolgoročnih rezervacij za zapiranje Jame Škale v višini 3.034,9 mio SIT 
- oblikovanje dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 

668,5 mio SIT 
- dobropis za leto 2005 (Jama Škale) v višini 464,7 mio SIT 
- uskladitev odloženih terjatev za davek na nižjo davčno stopnjo v višini 13,8 mio SIT 
- čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 100,7 mio SIT 
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Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  znašajo na dan 31.12.2006  
3.393,4 mio SIT in predstavljajo rezervacije za: 

- zapiranje Jame Škale 2.585.,9 mio SIT 
- odpravnine ob upokojitvi 636 mio SIT in  
- jubilejne nagrade 171,5 mio SIT 
 

Dolgoročne obveznosti predstavljajo prejeta posojila od bank. Na dan 31.12.2006 
znašajo 1.377,3 mio SIT. 
 
Kratkoročne obveznosti znašajo na dan 31.12.2006  6.997 mio SIT in so v primerjavi z 
zadnjim dnem leta 2005 nižje za 23,6 %. Razlog je v nižjih poslovnih obveznostih.  
Obveznost do Jame Škale v zapiranju zaradi izgube v letu 2005 je bila na dan 1.1.2006 
prenesena na čisti dobiček prejšnjih let. 
 
Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev je bila 31.12.2006  90,5 %, 31.12.2005 pa 
96,8 %.. Po pravilu naj bi kapital zadoščal za pokritje dolgoročnih sredstev in dela 
zalog. 
 

v 000 SIT
31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

SREDSTVA VIRI
LASTNI KAPITAL 32.014.746 32.301.975

DOLGOROČNA SREDSTVA 35.364.644 33.358.769 REZERVACIJE 3.349.898
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.056.794

SKUPAJ 35.364.644 33.358.769 SKUPAJ: 35.364.644 33.358.769

LASTNI KAPITAL
ZALOGE 3.345.625 3.598.656 REZERVACIJE 43.485

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.377.268
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.924.872 3.598.656

S K U P A J : 3.345.625 3.598.656 SKUPAJ: 3.345.625 3.598.656

OBRATNA SREDSTVA 5.073.954 4.501.900 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 5.073.954 4.501.900

S K U P A J : 5.073.954 4.501.900 SKUPAJ: 5.073.954 4.501.900

SKUPAJ 43.784.223 41.459.325 SKUPAJ 43.784.223 41.459.325  
 
 

V 000 SIT
31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

SREDSTVA VIRI

1. KRATKOROČNA SREDSTVA 8.397.455 8.070.650 1.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.997.042 9.154.420
zaloge 3.345.625 3.598.656 kratkoročne finančne obveznosti 2.475.204 2.761.840
kratkoročne finančne naložbe 288.387 296.540 kratk.poslovne obv. do dobaviteljev 1.589.122 2.526.720
kratkoročne poslovne terjatve 4.753.968 4.174.210 kratk.posl.obv. do družb v skupini 1.621.182 2.314.088
denarna sredstva 9.475 1.244 druge kratkoročne obveznosti 1.311.534 1.551.772

2. KRATKOROČNE AČR 22.124 29.906 2. PČR 1.784 2.931

SKUPAJ 1 + 2 = A 8.419.579 8.100.556 SKUPAJ 1 + 2 = B 6.998.826 9.157.351

ČISTA OBRATNA SREDSTVA
( A - B ) 1.420.753 -1.056.795  
Razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi je na zadnji dan 
leta 2006 ugodno, kar pomeni, da z obratnimi sredstvi lahko poravnavamo vse 
kratkoročne obveznosti. 
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2.6.5 FINANČNI POLOŽAJ PODJETJA -TVEGANJA 
 
Za leto 2006 lahko rečemo, da je bil  finančni položaj podjetja ugoden. Stopnja 
lastniškosti financiranja upoštevajoč dolgoročne rezervacije kot lastna sredstva, se je 
povečala iz 77,9 na 80,9 %. V letu  2006 smo uspeli tudi pokriti primanjkljaj  
dolgoročnih  virov  za pokrivanja  dolgoročnih sredstev,  stopnja  pokritja znaša 104,0 
%.  
 
Družba Premogovnik je v določeni meri izpostavljena različnim tveganjem, vendar 
smo pri gospodarjenju s finančnimi sredstvi v letu 2006 skozi vse leto budno spremljali 
dogajanja na finančnem trgu in temu primerno smo tudi obvladovali posamezna 
tveganja.  
 
Premogovnik Velenje se pri svojem poslovanju srečuje s sledečimi tveganji:   
Likvidnostna tveganja 
Tveganja neizpolnitve nasprotne stranke 
Obrestna, valutna in druga tržna tveganja 
Tveganja zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe oz. oseb, ki predstavljajo enotno 
tveganje. Ta izpostavljenost je določena kot vsota vseh terjatev do te osebe, vrednosti 
naložb v vrednostne papirje te osebe in vrednosti kapitalskih deležev podjetja v tej 
osebi. 
 
2.6.5.1 Izpostavljene postavke   
 
Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe:    
 

v 000 SIT 
  POSTAVKA  31. 12. 2006  31. 12. 2005 IND 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 7.323.178 3.153.928 232,19
1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil 7.323.178 3.153.928 232,19
    a) Delnice in deleži v družbah v skupini 7.228.547 3.051.542 236,88
    b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 546 8.546 6,39 
    c) Druge delnice in deleži 94.085 93.840 100,26
    č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 0   
V. Dolgoročne poslovne terjatve 89.140 132.893 67,08 
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 89.140 132.893 67,08 
VI. Odložene terjatve za davek 185.719 0 0 
III. Kratkoročne finančne naložbe 288.387 296.540 97,25 
2. Kratkoročna posojila 288.387 296.540 97,25 
    a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 128.667 193.720 66,42 
    b) Kratkoročna posojila drugim 159.720 102.820 155,34
 
Zaznava tveganj: 
 
Ne nosijo valutnega tveganja (tveganja spremembe deviznega tečaja v prihodnje); 
Dolgoročne finančne naložbe  ne nosijo obrestnih tveganj, ker gre za lastniške deleže v 
hčerinskih obvladovanih družbah; 
Kratkoročne finančne naložbe nosijo obrestno tveganje (večinoma gre za kreditiranje v 
poslovnem sistemu; obrestno tveganje varujemo s fiksnimi obrestnimi merami); 



Letno poročilo 2006 

Premogovnik Velenje d.d..   35

Nosijo tveganje zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe oz. oseb, ki predstavljajo 
enotno tveganje 
Instrumenti za upravljanje s tveganji: interni,  bianco menice 
 
Terjatve v 000 SIT 
  
  POSTAVKA  31. 12. 2006  31. 12. 2005 IND 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 4.753.968 4.174.210 113,89
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 4.426.334 3.862.200 114,61
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 178.233 140.217 127,11
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 149.401 171.793 86,97 
 
 
 
Zaznava tveganj: 
 
Valutno tveganje je minimalno (nizek delež  izvoza, domače pogodbe brez valutnih 
klavzul); 
Obrestnega tveganja ni (v pogodbah ni usklajevanja terjatev z inflacijskimi gibanji 
revalorizacijske klavzule, ki so namenjene ohranjanju glavnice terjatve v 
nespremenjeni kupni moči); Obrestno tveganje je zmanjšano na minimum predvsem 
zaradi tega, ker največji del terjatev odpade na našega največjega kupca t.j. 
Termoelektrarna Šoštanj in na ostale družbe v skupini. 
Nimamo blagovnih kreditov kupcem;  
Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke - neplačilo (srečujemo se z minimalnim 
tveganjem pri poslovnih partnerjih, saj imamo enega večinskega kupca – TEŠ d.o.o. ter 
sklenjeno tripartitno dolgoročno pogodbo o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu 
električne energije; v poslovnem sistemu imamo tudi uveljavljen ter učinkovit sistem 
izterjave poslovnih partnerjev); To tveganje bi bilo bolj občutno, v kolikor bi se 
bistveno spremenile razmere na energetskem trgu v Sloveniji. Z dolgoročno pogodbo o 
dobavi premoga za potrebe proizvodnje el. energije, pa je to tveganje zelo majhno.  
Za obvladovanje tveganj pri terjatvah imamo tudi zgrajen učinkoviti sistem izterjave. 
Nosijo tveganje zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe oz. oseb, ki predstavljajo 
enotno tveganje. 
 
Instrumenti za upravljanje s tveganji:  interni in bianco menice z menično izjavo. 
 
 
Dolgovi v 000 SIT      
                                                                                                                            
  POSTAVKA  31. 12. 2006  31. 12. 2005 IND 
C. DOLGOROČNE  OBVEZNOSTI 1.377.268 0   
I. Dolgoročne  finančne obveznosti 1.377.268 0   
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.377.268 0   
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.997.041 9.154.420 76,43 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 2.475.204 2.761.840 89,62 

1. 
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v 
skupini 129.604 14.800 875,70 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 2.271.160 2.698.500 84,16 
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4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 74.440 48.540 153,36 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 4.521.838 6.392.580 70,74 

1. 
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v 
skupini 1.621.182 2.314.088 70,06 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.589.122 2.526.720 62,89 

4. 
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 
predujmov 54.077 27 0,00 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.257.457 1.551.744 81,04 
 
Zaznava tveganj: 
kreditna tveganja  
Valutno tveganje obstaja pri obveznostih do tujine (sprememba deviznih tečajev); 
Obrestno tveganje se povečuje (skladno s povečevanjem zadolženosti so na finančnem 
trgu obrestne mere v trendu padanja; kredite sklepamo z ročnostjo največ do 9 
mesecev);  Vsi krediti pri bankah, dolgoročni in kratkoročni so vezani na  euribor, 
pribitek pa je fiksen. Direktnega deviznega tveganja tako pri obrestnih merah ni, 
tveganje je le na rast euribora. 
Glede na to, da so vsi krediti v  €, pri kreditih ni valutnega tveganja; 
Z najemom dolgoročnega kredita, smo zmanjšali  likvidnostno tveganje; 
Likvidnostna tveganja so se zmanjšala z  občutnim zmanjšanjem kratkoročnih 
obveznosti iz poslovanja; 
Nosijo tveganje zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe oz. oseb, ki predstavljajo 
enotno tveganje. 
 
Instrumenti za upravljanje s tveganji:  interni,  bianco menice  
 
 
2.6.5.2 Ostala tveganja 
 

• Likvidnostno tveganje in tveganje plačilne nesposobnosti 
 
Denarni tokovi se planirajo tako na letnem kot medletnem nivoju. Najmanj mesečno se 
upravo z mesečnim planom denarnih tokov informira o tekoči plačilni sposobnosti in 
obravnava morebitna odstopanja v primerjavi z letnim planom. Preko leta ugotavljamo 
izpostavljenost likvidnostnem tveganju z uveljavljenim sistemom načrtovanja denarnih 
tokov v celotnem sistemu PV.  Likvidnostno tveganje v celoti obvladujemo. Eden 
pomembnejših instrumentov obvladovanja likvidnostnega tveganja je planiranje 
denarnih tokov in spremljava realizacije plana  denarnih tokov. 
 
S tveganjem plačilne sposobnosti podjetje aktivno upravlja in s tem zagotavlja sredstva 
za sprotno poravnavanje obveznosti. Aktivno upravljanje likvidnosti zajema: 
 

• obstoj sistema okvirnih kreditov in limitov, ki  opredeljuje visoko likvidna 
sredstva, ki jih ima podjetje v vsakem trenutku na razpolago 

• sprotno načrtovanje pritokov in odtokov, merjenje višine neto likvidnostnih 
sredstev ter ocenjevanje potreb po dodatnih likvidnostnih sredstvih 

• razpršenost zunanjih virov financiranja 
• politika upravljanja s kreditnim tveganjem in sprotno izterjavo 
• investiranje presežnih  denarnih sredstev 
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• Poslovni sistem Premogovnik Velenje ima vzpostavljen sistem za upravljanje in 
planiranje  denarnih tokov za cel sistem. 

 
• Tveganja v procesu proizvodnje 

 
V procesu proizvodnje premoga se srečujemo z veliko tveganji, ki so posledica 
podzemnega pridobivanja premoga. Tveganja smo v največji možni meri obvladovali s 
preventivnimi ukrepi na vseh področjih. Poleg motenj v proizvodnji zaradi povečanih 
koncentracij plinov smo v letu 2006 imeli velike težave z obvladovanjem odkopa in 
odvozne proge na k.-110 v južnem krilu jame Preloge. Izpad proizvodnje smo 
nadomestili na drugih odkopih, delno pa bodo  te težave vplivale tudi na potek del v 
letu 2007. 
 
Kar se tiče tveganj zaradi zanesljivosti obratovanja opreme, smo v letošnjem letu ta 
tveganja bistveno zmanjšali saj smo nabavili gumo za transportne trakove in s tem 
zmanjšali tveganje za nenačrtovani izpad celotne proizvodnje na največ sedem dni. 
Vsa ta tveganja in razlike v dinamiki proizvodnje in prodaje v TEŠ,  bomo še naprej 
kompenzirali z zunanjo zalogo premoga v višini 2000 do 4000 TJ . 
 
 

• Inflacijsko tveganje 
je v podjetju prisotno z vidika možnosti, da bo inflacija višja od pričakovane in tega 
podjetje ne more vgraditi v svoje prodajne cene. Podjetje tveganje zmanjšuje tako, da 
učinke izgube domače valute, ki bi se kazalo skozi zviševanje cen dobavnega blaga 
zmanjšuje s sklepanjem pogodb po fiksnih cenah oz. s čim daljšo veljavnostjo cenikov 
cen vhodnih surovin. 
 
 
2.6.5.3 Instrumenti za obvladovanje finančnih tveganj 
 
Opredeljeno izpostavljenost finančnim tveganjem obvladujemo z internimi instrumenti 
v okviru finančne funkcije v podjetju. 
 
Interne metode za upravljanje s tveganji: 
 

• Obrestno tveganje 
o Usklajevanje dospelosti 

• Likvidnostno tveganje 
o Analiza gotovinskega toka 
o Analiza kreditne sposobnosti 
o Analiza sprememb posameznih delov sredstev in obveznosti do virov 

sredstev 
• Kreditno tveganje 

o Finančne garancije in drugi instrumenti zavarovanja kot so menice in 
plačilni nalogi 

o Razvrščanje terjatev glede na boniteto kupca 
• Valutno tveganje 

o Upravljanje s sredstvi in obveznostmi 
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o Usklajevanje plačil 
 
Zunanjih instrumentov varovanja pred tveganji ne uporabljamo. 
 
2.6.5.4 Sklep 
 
Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. ocenjuje, da so pojavne oblike finančnega 
tveganja prisotne. Vendar zaradi dejavnosti družbe na finančnem in denarnem trgu, kot 
tudi strukture sredstev in virov je izpostavljenost tveganjem nizka.. Dokaj ugoden 
finančni položaj družbe Premogovnik on  koncu leta 2006, pa daje dobro osnovo tudi 
za še učinkovitejše obvladovanje posameznih tveganj tudi v letu 2007. S prehodom na 
EURO je  izpostavljenost nekaterim tveganjem še nižja 
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2.6.6 KAZALNIKI POSLOVANJA 
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A. Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja) 
 
Prvi kazalnik kaže, da se je stopnja lastniškosti financiranja zmanjšala in sicer iz 77,9 
% na 73,1 %. Kazalnik ne vključuje med vire financiranja dolgoročnih rezervacij, ki so 
bile oblikovane s prilagoditvijo na nove SRS s 1.1.2006. Upoštevajoč dolgoročne 
rezervacije med lastna sredstva  pa bi znašala stopnja lastniškosti  80,9 %. 
 
Iz kazalnikov financiranja izhaja, da so se dolgoročni viri  v letu 2006 izboljšali in 
znaša stopnja dolgoročnosti  financiranja  84,0 %.  
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B. Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja) 
 
Temeljni kazalniki  stanja investiranja nam povedo, da je stopnja  dolgoročnosti 
investiranja skorajda nespremenjena, z ustanovitvijo hčerinske družbe PV Invest d.o.o. 
je  prišlo le do transformacije iz osnovnih sredstev  v dolgoročne  finančne naložbe.  
 
C. Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 
 
V letu 2006 je bil pokrit primanjkljaj dolgoročnih virov za pokrivanje dolgoročnih 
sredstev. Bistveno  se je tudi izboljšalo razmerje pokritosti kratkoročnih obveznosti s 
kratkoročnimi sredstvi.  
Kratkoročne obveznosti so se zmanjšale za 25,6 %.   
 
D. Temeljni kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti 
  
Ker je podjetje zaključilo poslovno leto 2006 s čistim dobičkom 100.688 tisoč SIT,  v 
letu 2005 pa je bil poslovni izid negativen, sta se kazalnika gospodarnosti in 
dobičkonosnosti izboljšala.  
 
 
2.7 NALOŽBE 
 
2.7.1 NALOŽBE V OSNOVNA  SREDSTVA 
 
V letu 2006 smo za investicije načrtovali 2.043 mio SIT, skupno pa je bilo realizirano 
2.076 mio SIT, kar pomeni cca 2% prekoračitev porabe glede na plan. Iz spodnjega 
teksta in tabele je razvidna dejanska poraba po posameznih skupinah opreme. V 
nadaljevanju so opisane aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru investicij in so 
vrednostno največje. 

             v 000 SIT 
SKUPINA Planirano Porabljeno Indeks 
A - GRADBENI OBJEKTI JAMA 350.000 436.978 1,25 
B - GRADBENI OBJEKTI ZUNAJ 290.000 287.857 0,99 
C - OPREMA ZA ODKOPE 249.351 363.970 1,46 
D - OPREMA ZA PRIPRAVSKA DELOVIŠČA 485.280 227.273 0,47 
E - OPREMA ZA INFRASTRUKTURO 209.452 249.548 1,19 
F - OPREMA ZA PREZRAČEVANJE 37.500 40.096 1,07 
G - OPREMA ZA TRANSPORT MATERIALA 89.900 52.266 0,58 
H - OPREMA ZA TRANSPORT PREMOGA IN KLASIRANJE 95.900 115.576 1,21 
I - OPREMA NA PODROČJU INFORMATIKE 170.000 142.876 0,84 
K - OSTALA OPREMA 65.750 159.895 2,43 
S K U P A J  2.043.133 2.076.336 1,02 
 
 
A – GRADBENI OBJEKTI JAMA 
 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo glavne odvozne in transportne proge iz dna 
kadunje ter sanacijo srednjega prekopa-izkop proge in vgradnja panel.  
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B – GRADBENI OBJEKTI ZUNAJ 
 
V okviru zunanjih gradbenih objektov je bila poraba sredstev omejena na več investicij, 
to so predvsem obnove objektov na območju Starega jaška, jaška NOP in transportnega 
mostu K2/1 na klasirnici ter adaptacije v hotelu Barbara v Fiesi.  
 
C – OPREMA ZA ODKOPE 
 
V okviru opreme za odkope smo nabavili dele za pridobivalni stroj, »ultratrack« in 
nadomestne dele za verižne čelne in smerne transporterje (predelave, verižniki, verige 
in patentni členi).  
 
D - OPREMA ZA PRIPRAVSKA DELOVIŠČA 
 
Realizirana je bila nabava vrtalne garniture HAZEMAG za predvrtavanje, vrtalni stroj 
GTA za predvrtavanje, rezervni deli za stroj GPK-S in ostala najnujnejša oprema za 
remont napredovalnih in vrtalnih strojev. 
 
E - OPREMA ZA INFRASTRUKTURO 
 
Težišče vlaganj na tem področju, je bila nabava opreme za novo visokotlačno črpališče 
s cevovodi, rudarskimi in energetski kabli, potopnimi črpalkami, transformatorji in 
drugo manjšo opremo. 
 
F - OPREMA ZA PREZRAČEVANJE 
 
Sredstva so bila porabljena za nabavo ventilatorjev. 
 
G - OPREMA ZA TRANSPORT MATERIALA 
 
Realizirana je bila nabava energetskega vlaka, tirnic in voznih enot. 
 
H – OPREMA ZA TRANSPORT IN KLASIRANJE 
 
Največji vložek na tem segmentu predstavlja strojna in električna oprema za odvoze 
premoga.  
Nabavila se je oprema za novi odvoz Preloge (Transporterja s trakom 71N in 70N). 
 
I – OPREMA NA PODROČJU INFORMATIKE 
 
Vlaganja so bila v največjem delu usmerjena na nabavo in posodobitev programske 
opreme, strojne opreme in obnovo omrežja.  
 
K – OSTALA OPREMA 
 
Na tem področju so se nabavljale predvsem nove rudarske naglavne svetilke, potezniki 
in ostala manjša oprema. 
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2.7.2 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
 
Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 16,7 % vrednosti vseh sredstev družbe. 
Glede na stanje 31.12.2005 se je njihova vrednost povečala za 132,2 %. 
Vrednosti  po vrstah dolgoročnih finančnih naložb so:  

v 000 SIT
31.12.2006 01.01.2006 31.12.2005 Ind 1/3

1 2 3 4
Naložbe v deleže podjetij 7.253.584 3.186.516 3.084.347 235,2
Druge delnice in deleži 69.594 69.580 69.580 100,0
SKUPAJ DOLG. FIN. NALOŽBE 7.323.178 3.256.096 3.153.927 232,2  
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Naložbe v deleže podjetij v poslovnem sistemu Premogovnika Velenje so se povečale 
za 4.169,2 mio SIT oz. za 135,2 %.  
V letu 2006 so bile izvršene naslednje spremembe: 
Zaradi spremembe SRS 2006 se je spremenil način vrednotenja dolgoročnih finančnih 
naložb iz kapitalske (pri družbah v skupini) in naložbene (pri drugih DFN) v metodo 
nabavne vrednosti. Kar pomeni, da je bilo potrebno pri družbah v skupini izločiti vse 
dobičke oz. izgube. Zaradi spremembe SRS so se dolgoročne finančne naložbe 
povečale za 106,1 mio SIT  
Ustanovljena so bila 4 nova hčerinska podjetja v 100 % lasti Premogovnika Velenje ( 
PV Invest d.o.o.,  Sipoteh, d.o.o, Robinoks, d.o.o in Mikrotisk, d.o.o.) in podjetje Pup 
PV v 26 % lasti Premogovnika Velenje. Skupna vrednost novoustanovljenih podjetij je  
4.077,5 mio SIT 
Hčerinski podjetji M2M in Telkom sta bili v celoti prodani, medtem, ko je bil pri 
podjetju Karbon prodan 89 % delež. Zaradi prodaje so se dolgoročne finančne naložbe 
zmanjšale za 14,4 mio SIT  
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Spremembe vrednosti naložb po posameznih hčerinskih podjetjih so naslednje: 
v 000 SIT

31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 2006-2005 IND 06/05
Gost d.o.o 845.653 845.653 613.271 232.382 137,9
RGP d.o.o 382.699 382.699 502.876 -120.177 76,1
PLP d.o.o. 223.187 223.187 182.622 40.565 122,2
HTZ d.o.o. 1.649.176 1.649.176 1.651.037 -1.861 99,9
Habit  d.o.o. 48.796 48.796 95.636 -46.840 51,0
PV Invest, d.o.o. 4.070.637 4.070.637
Jama Škale v zapiranju 2.100 2.100 0 2.100
Karbon  d.o.o. 2.100 6.100 -6.100
Sipoteh, d.o.o. 2.100 2.100
Robinoks, d.o.o. 2.100 2.100
Mikrotisk, d.o.o. 2.100 2.100
PODJETJA V SKUPINI 7.228.548 3.153.711 3.051.542 4.177.006 236,9
Telkom sistemi d.o.o 0 7.517 7.517 -7.517
M2M Informacijski sistemi, d.o.o. 0 1.029 1.029 -1.029
PUP PV, d.o.o. 546 546
PRIDRUŽENA PODJETJA 546 8.546 8.546 -8.000 6,4
TRC jezero  d.o.o. 10.000 10.000 10.000 0 100,0
Karbon  d.o.o. 231 0 0 231
Erico Velenje 14.259 14.259 14.259 0 100,0
DRUGI DOLGOROČNI DELEŽI 24.490 24.259 24.259 231 101,0
Skupaj deleži v podjetjih: 7.253.584 3.186.516 3.084.347 4.169.237 235,2  
 
 
Naložbe v delnice in obveznice znašajo na zadnji dan leta 2006   69,6 mio SIT in sicer: 

v 000 SIT
31.12.2006 31.12.2005 IND 06/05

Obveznice A Banke 53.008 52.994 100,0
Delnice Banke Celje 11.340 11.340 100,0
Delnice Skupne pokojninske  družbe 5.246 5.246 100,0
Skupaj delnice in obveznice 69.594 69.580 100,0  
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2.8 UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 
 
2.8.1 KADRI 
 
V Premogovniku je bilo 31.12.2006 zaposlenih 1761 delavcev. Število zaposlenih iz 
začetka leta smo zmanjšali za 205 delavcev. Povprečno letno je bilo zaposlenih 1855 
delavcev.  
 
 

• FLUKTUACIJA : 
 
V letu 2006 je bila fluktuacija dosežena v višini 11,8%. Skupaj beležimo v preteklem 
letu 235 odhodov delavcev, novih zaposlitev pa je bilo 30. Če pri izračunu fluktuacije 
ne upoštevamo prerazporeditve delavcev v druge kapitalsko povezane družbe 
Premogovnika (prerazporeditve predstavljajo 49% vseh odhodov), znaša fluktuacija v 
letu 2006 5,9 %.  
 
 

• IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH : 
 
Delež delavcev z visoko in srednjo stopnjo izobrazbe se povečuje, v rahlem upadu pa 
je število delavcev s IV., II. in I. stopnjo izobrazbe, kar je posledica upokojevanja ter 
kadrovske politike. 
 
 
STOPNJA STROK. IZOBRAZBE  31.12.2005 31.12.2006 
VIII. - VI. STOPNJA 11,3% 11,5% 
V. STOPNJA 25,2% 26,0% 
IV. STOPNJA 54,3% 53,5% 
II. IN I. STOPNJA    9,2% 9,0% 
 

• STAROSTNA STRUKTURA ZAPOSLENIH : 
 
Povprečna starost zaposlenih je ob koncu leta 2006 znašala 39 let, 3 mesece in 24 dni, 
kar je pravzaprav enako kot v letu 2005. Za skoraj 1% se je povečalo število delavcev v 
starostnem razredu do 29 let in to predvsem zaradi zaposlitve pripravnikov, prav za 
toliko pa je zaznan upad v starostnem razredu od 40 do 49 let  zaradi upokojevanja. 
 
 
STAROSTNI RAZREDI 31.12.2005 31.12.2006 
DO 29 LET    15,8% 16,9% 
OD 30 DO 39 LET     27,2% 27,3% 
OD 40 DO 49 LET     50,3% 49,3% 
NAD 50 LET       6,7%   6,5% 
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• INVALIDNOST : 
 
31.12.2006 je bilo na Premogovniku zaposlenih 107 invalidov oziroma 6,1 % vseh 
zaposlenih. Med invalidi jih 17 (15,9 %) opravlja delo s skrajšanim delovnim časom, 
90 (84,1%) invalidov pa delo opravlja s polnim delovnim časom. 
 

• BOLNIŠKI STALEŽ : 
 
Bolniška odsotnost delavcev Premogovnika je bila v letu 2006 5,38%, kar je najnižje v 
desetletnem obdobju.  
 
2.8.2 RAZVOJ KADROV 
 

• IZOBRAŽEVANJE 
 
Z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih podpiramo realizacijo strateških ciljev 
podjetja, poslovnega in razvojnega načrta družbe in skrbimo za ustrezno strokovno 
usposobljenost zaposlenih. Aktivnosti na področju izobraževanja so potekale v skladu s 
planom izobraževanja. Izobraževalne oblike smo organizirali na osnovi ugotovljenih 
potreb po izobraževanju - razgovori z vodji služb, na osnovi letnih pogovorov in 
trenutnih potreb po dodatnem izobraževanju. Izvedene oblike izobraževanja smo  
analizirali in vrednotili. 
 
V šolskem letu 2006/2007 smo razpisali 61 kadrovskih štipendij. Podeljenih je bilo 52 
štipendij. Na področju študija ob delu se je izobraževalo 52 sodelavcev. Aktivno smo 
sodelovali z izobraževalnimi institucijami pri pripravi izobraževalnih programov, 
obveznih praks in promocije poklicev v rudarstvu. 
 
V letu 2006 smo za različne ciljne skupine interno organizirali tečaje, delavnice, 
seminarje in preverjanje znanja na naslednjih področjih izobraževanja:  izobraževanje 
za proizvodni proces in varnost, okoljsko izobraževanje, obvladovanje sistema 
kakovosti, za izvajanje projekta celovitega obvladovanja procesov (COP), 
izobraževanje za komuniciranje in vodenje, ekonomsko poslovna znanja, tuje jezike, 
informatiko in ostale aktualne vsebine. Povprečno je bil vsak zaposlen vključen v 
izobraževanje 47,3 ure. Povečanje v primerjavi z letom prej (39,5) gre v največji meri 
na račun usposabljanja zaposlenih za izvajanje projekta COP. 
 
Na področju izobraževanja so tekli projekti: 

• prenos znanja v podjetju 
• posodobitev informacijskega sistema izobraževanja 
• standard USP S10 – Učeče se podjetje 
• standardizacija znanj za ključna delovna mesta v podjetju  
• uvajanje e-učenja 
• sodelovanje v projektu »Ali delam dovolj varno« v podprojektu »Promocija, 

informiranje, izobraževanje« 
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Prejeli smo priznanje TOP 10 in bili med 10 podjetij v Sloveniji, ki sistematično 
investirajo v znanje in skrb za izobraževanje zaposlenih. 
 

• KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE 
 
Izšlo je 11 številk Rudarja na povprečno 40 straneh, 8 Športnih novic, dnevno je 
oddajal display, nekaj obvestil za intranet. 
Pripravljenih, posnetih in predvajanih je bilo 214 rednih oddaj internega radia, od 
novembra so v tednu 3 redne oddaje (prej 2).  
Napisanih je bilo 11 člankov za Energijo. 
Pripravljenih je bilo 16 sporočil za medije in izvedeni sta bili dve novinarski 
konferenci. 
V okviru  projekta Ali delam  dovolj varno smo izdelali vsebinsko in oblikovno zasnovo 
ter poskrbeli za izdelavo in namestitev plakatov o varnem delu. 
Za promocijo družbe smo skrbeli z oglaševanjem in promocijskimi članki (Finance 2x, 
Svet in ljudje, Delo FT, Naš čas 5 x, TV SLO, VTV, brošura Prihodnost je! Energija). 
Skrbeli smo za organizacijo in izvedbo internih prireditev ter odprtja podjetja PV Invest 
Za izboljšanje  sistema internega komuniciranja smo postavili nabiralnike za mnenja 
zaposlenih in povečali obseg rednih radijskih oddaj internega radia. 
Skrbeli smo za celostno grafično podobo družbe. 
 

• LETNI POGOVORI IN MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME 
 
Opravljenih je bilo 127 letnih pogovorov, uvedeno je bilo ciljno vodenje, na letnem 
pogovoru je bilo zastavljenih povprečno 5 ciljev na vsakega sodelavca. 
Izvedeno je bilo merjenje organizacijske klime za PV, HTZ in GOST. V PV je bilo v 
raziskavo zajetih 500 zaposlenih 
 
 
 
2.9 VARSTVO PRI DELU 
 
Aktivnosti smo izvajali skladno z zakonodajo, internimi akti podjetja in pooblastili na 
deloviščih v jami, površini in izven podjetja. 
Skupno smo v jami opravili preko 209 obhodov delovišč, sodelovali pri 124 tehničnih 
pregledih in pri tem izdali preko 212 ukrepov. 
V letu 2006 beležimo 98 poškodb pri delu, kar je za 10 % manj kot v letu 2005. Prav 
tako se je zmanjšalo skupno število izgubljenih dnin za 7 %.  
Rezultat je vsekakor ugoden in je plod vztrajnega in doslednega dela ter sodelovanja 
med vsemi službami v podjetju. 
Vzroki za poškodbe so bili delovno okolje (17% poškodb), organizacija dela (32% 
poškodb) in osebni faktor (51% poškodb). 
Na področju požarne varnosti v jami nismo zabeležili požara, kar je plod uspešnega 
preventivnega delovanja. Tudi na površinskih objetih v podjetju ni bilo nevarnih 
pojavov iz tega naslova. Aktivnosti požarne preventive so potekale po planu; brez 
posebnosti. 
V letu 2006 je Dispanzer medicine dela ZC Velenje preventivno pregledal 1142 
delavcev. Zdravstveni pregledi so potekali po novem sistemu, ki je bil izdelan ob 
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sodelovanju službe varstva pri delu Premogovnika in pooblaščenih zdravnikov 
podjetja. Prilagojen je zahtevam Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih 
delavcev (Ur. list RS, št. 87/02). Zdravniški pregledi so bili izvedeni skladno s planom, 
težave pa še vedno nastopajo pri pridobivanju določenih informacij s strani medicine 
dela zaradi varovanja podatkov. 
Pri izvajanju del po potrjeni projektni dokumentaciji ni prihajalo do težav. Vsa 
odstopanja med potrjeno projektno dokumentacijo in novimi tehničnimi rešitvami so se 
reševala s pravočasno izdelavo odmikov od rudarskih projektov. 
Zaradi nesreč pri delu in preventivnih kontrol je bilo opravljeno 220 testov 
alkoholiziranosti zaposlenih. 
Preizkus znanja delavcev je v obratih in službah PV potekal preko celega leta. V letu 
2006 je bila preverjena strokovna usposobljenost pri 1548 zaposlenih. Poleg rednega 
preverjanja delavcev v podjetju je bilo opravljeno preverjanje tudi za delavce 
hčerinskih podjetij HTZ, PLP, GOST in RGP - Kamnolom Paka. Preverjenih je bilo 508 
delavcev. 
Na Premogovniku Velenje obvladujemo področje vplivov rudarskih del na okolje, 
skladno s predpisi na področju varovanja okolja in standarda ISO 14001. 
Glavnina aktivnosti na področju varnostne politike je potekala zgledno, kar je mogoče 
razbrati tudi iz rezultatov, vsekakor pa moramo nadaljevati z osveščanjem vseh 
zaposlenih za splošni dvig varnostne kulture. Le tako lahko pričakujemo, da se bodo 
ugodni trendi nadaljevali in, da bodo finančna sredstva vložena v varnost in zdravje 
zaposlenih upravičena. 
 
 
2.10 INOVACIJSKA DEJAVNOST 
 
V Premogovniku Velenje sprejmemo vse ideje in poslovne zamisli delavcev, ki so v 
skladu s poslovno politiko družbe in vodimo ves postopek od prijave do realizacije. 
V letu 2006 je bilo prijavljenih 23 idej s strani 16 avtorjev in 6 soavtorjev. 
Obravnavanih je bilo 43 predlogov (23 iz tekočega leta in 20 iz preteklih let). 
V letu 2006 je bilo 10 inovacijskih predlogov nagrajenih na podlagi izračunane 
gospodarske koristi, ki je znašala cca 7,7 mio SIT, skupna vrednost nagrad pa je znašala 
160.000 SIT. 
Za 1 inovacijski predlog je bila izračunana enkratna nagrada na podlagi ocenjenega 
vprašalnika o uporabnosti inovacijskega predloga, vrednost nagrade je znašala cca 
16.000 SIT. 
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PRIMERJAVA REZULTATOV S PRETEKLIM LETOM 
 
  2006 2005 2006/2005

Število prijavljenih idej 23 37 62
Število delavcev, ki so prijavili ideje 22 38 58
Število nagrajenih prijavljenih idej 17 26 65
Število nagrajenih idej 12 12 100
- na podlagi letne gospodarske koristi 10 1 1.000
- enkratne nagrade 2 11 18
Skupaj  vsa izplačila (SIT) 299.806 513.388 58
- za prijavo idej 85.000 130.000 65
- na podlagi letne gospodarske koristi 160.000 20.625 776
- enkratne nagrade 54.806 367.763 15
Letna gospodarska korist skupaj (SIT) 7,700.000 412.500 1.867

 

Pomemben je podatek, da smo uspeli povečati delež realiziranih idej ter zmanjšati 
delež nerealiziranih idej. 

Ambicije za naprej so velike. Pogoj za to, pa ni več samo spodbujanje, ampak bo 
potrebno izboljšati organizacijsko kulturo na področju inovativnosti, ki bo 
organizacijske vodje spodbujala k pospeševanju uvajanja inovativnih idej v prakso. 
 
 
2.11 SISTEM OBVLADOVANJA PROCESOV 
 
Naloge na področju sistema vodenja kakovosti  (OVQ) izhajajo iz razvojnih usmeritev 
podjetja, poslovne vizije in poslovnika ravnanja z okoljem  varnostjo in kakovostjo 
(POVQ). 
  
Aktivnosti temeljijo na vzdrževanju in razvoju sistema ter na izvajanju  osnovnih nalog 
in zagotavljanju obvladovanja vseh temeljnih in podpornih procesov organizacije. 
 
Izhodišča za izvajanje osnovnih nalog predstavljajo standardi na področju OVQ:   

• ISO 9001:2000,  
• ISO 14001:2004,  
• OHSAS 18001:1999, 
• USP S10, 
• zahteve sistema za upravljanje varovanja informacij po standardu   

BS ISO IEC 27001:2005, 
• analiziranje in optimiranje procesov  z upoštevanjem zahtev projekta Prenova 

procesov ter 
• izvedba vodstvenega pregleda, ukrepov in priporočil presoj. 

 
Poleg navedenih aktivnosti se proučujejo možnosti za uvajanje zahtev poslovne 
odličnosti.  
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Ključna izvedena aktivnost v letu 2006 je bil uspešno izveden prehod iz zahtev 
standarda ISO 14001:1996 na zahteve standarda ISO14001:2004. Na področju 
kakovosti so bile izvedene tudi druge aktivnosti po zahtevah standardov in načelom 
nenehnega izboljševanja. Tako se je spremljalo tudi stanje kazalnikov na procesih, 
doseganje ciljev in izvajanje programov. Izvajala se je revizija sistemske dokumentacije 
in obrazcev podjetja, usklajevanje sistemske dokumentacije in priprava dokumentacije 
za prehod na novo obliko z namenom optimizacije oziroma zmanjšanjem obsega 
dokumentov. 
 
Zakonodaja sistema OVQ se je službenim nalogom porazdelila na različna področja z 
določitvijo posameznih odgovornih oseb.  
 
Učinkovitost izvajanja postopkov se je preverjala skozi notranje in zunanje presoje 
sistemov ter vodstveni pregled.  
 
Pripravljenost na izredne razmere se je preverjala skladno z načrtom obrambe in 
reševanja  ter po planih simulacij izrednih razmer v okolju PUIR-ih. Simulacije izrednih 
dogodkov v jami se izvajajo skladno za rudarsko zakonodajo in načrtom obrambe in 
reševanja. Poizkusni umiki so zabeleženi v knjigah evidenc na obratih. Izredni dogodki 
v jami so razvidni iz poročil dežurnega premogovnika.   
 
2.12 RUDARSKE ŠKODE 
 
Skladno z rudarskim zakonom se na površini nad odkopnimi polji izvajajo sanacijske 
aktivnosti in vzdrževanje pridobivalnega prostora, ki znaša po veljavni koncesijski 
pogodbi 1104 ha. Od tega se na območju občine Velenje nahaja 532 ha in na 
območju občine Šoštanj 572 ha ozemlja, od česar znaša z rudarjenjem odprta površina 
520 ha, ostala površina pa znaša 584 ha.  
 
Osnova za izvajanje del so rudarski projekti in letni delovni načrt: 
 

• �RP – 159/98 LF Sanacija pridobivalnega prostora nad jamo Škale; 
• �RP – 153/98 MT Sanacija pridobivalnega prostora nad jamo Pesje in severnim 

krilom jame Preloge; 
• �RP – 136/97 FL Ocena vplivov odkopavanja in sanacija pridobivalnega prostora 

nad južnim krilom jame Preloge; 
• �RP -  209/2001 FL  Ocena vplivov odkopavanja in sanacija pridobivalnega 

prostora nad severozahodnim predelom jame Preloge. 
• �Letna in srednjeročna prognoza vertikalnih premikov terena na površini 

 
Nad pridobivalnem prostoru in degradiranih površinah so bile v letu 2006 izvedene 
naslednje aktivnosti: 
 
� priprava na odkopavanje  

Pred pričetkom odkopavanja so se na območjih, kjer je bilo na podlagi prognoz  
zaznati premike terena, bili izvedeni odkupi nepremičnin, rušenje odkupljenih 
objektov in priprava terena na pogrezanje v smislu odriva humusa, ki se 
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uporablja za rekultivacijo že umirjenih in delno umerjenih območij v 
pridobivalnem prostoru. 

 
� sanacija v času odkopavanja  

Največ aktivnosti v času odkopavanja je na področju sanacije ugreznin s 
stranskimi produkti TEŠ med Velenjskim in Družmirskim jezerom, ki je nad 
območjem jame Pesje, kjer so proizvodne aktivnosti in s tem ugrezanje površine 
izredno intenzivne. Na rušnem območju so bilo izvedeni postopki zavarovanja 
območja vzdrževanje vodotokov in cest, sanacijo in vzdrževanje komunalnih 
vodov in naprav, na predelih, ki nekaj let ne bodo prišla pod neposredne vplive 
odkopavanja pa začasno rekultivacijo.  Zaradi izpada pridelkov so bile izvedene 
cenitve in oškodovancem izplačane odškodnine. 

 
� sanacija in rekultivacija po odkopavanju  

Na območjih, ki so trajno izven vplivov rudarjenja je v smislu vzpostavitve 
ponovne rabe prostora bilo izvedeno vzdrževanje gozdov in nasadov, dokončna 
sanacija degradiranih površin in poškodovanih objektov ter s tem pripravljene 
površine za nove dejavnosti. 

 
 
2.13 RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 
V letu 2006 so se izvajale  aktivnosti na  razvojnih projektih in  programu geološko-
rudarskega raziskovanja. 
 
Razvojni projekti: 
 
Pridobivanje in transport premoga ter ekologija 
 
V letu 2006 so se izvajale aktivnosti za znižanje premogovega prahu do mej, da bodo 
koncentracije premogovega prahu sprejemljive za okolico  in v mejah dovoljenih 
MDK. Izdelana je analiza odpraševalnih naprav ter  navezani stiki s podjetjem CFT, s 
katerim se je  sklenil dogovor o skupnem sodelovanju. Rezultat tega sodelovanja je 
odpraševalna naprava HCN 800, ki je prirejena našim razmeram. Naprava je 
preizkušena na testnem polju, v mesecu februarju 2007 pa bo preizkušena tudi na 
odkopu k.-100 A v jami Preloge. Za merjenje zaprašenosti se je pridobil ustrezni 
merilni inštrument v protieksplozijski izvedbi proizvajalca HUND TM DATA, ki je bil 
tudi uspešno preizkušen. 
 
Postopek certificiranja naprave za kontinuirano spremljanje  in kontrolo kurilnosti 
premoga »Coalscan« je bil pripeljan do zaključne faze. Naprava je testno preizkušena v 
našem laboratoriju ter povezana z varnostno informacijskim sistemom ter nato vgrajena 
v jamo na odkop k.-100 A v jami Preloge. Rezultati preizkusa so pokazali smiselnost 
kontinuiranega spremljanja kvalitete premoga v smislu povezovanja parametrov 
proizvodnje: količine, kvalitete, odkopnih izgub ter osiromašitve. 
 
Poleg tega so potekale aktivnosti s tehničnimi in tehnološkimi izboljšavami odkopne 
opreme,  spremljavi procesnih parametrov – VTIS, seizmično spremljavo odkopavanja,  
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signalizacijo prekomerne koncentracije metana in ogljikovega dioksida, 
geomehanskimi raziskavami  - napetostno deformacijskega stanja v okolici odkopov… 
 
Optimizacija in avtomatizacija transporta premoga 
 
V sklopu projekta so potekale aktivnosti na več področjih, ki so vezana na:  
Preizkušanje nove opreme:  

• Izvedbo avtomatizacije transporta premoga je možno izvesti s sodobnimi 
krmilniki. Bila je preizkušena različna oprema za krmiljenje tovrstnih naprav v 
jami. Izdelane so bile programske aplikacije na tej opremi in simulirano 
delovanje naprav. Izvedena so bila poučevanja v zvezi z uporabo nove opreme. 
Na osnovi ocene uporabnosti in kompatibilnosti z obstoječo opremo je bila 
določena oprema za krmiljenje na odkopu G2/A in del za transportne trakove. 

• Programska oprema 
Potekala je kontinuirana prilagoditev programske opreme na področju odkopov 
in transportnih trakovih, kar se tiče uporabe VSD motorjev in prenosa podatkov.  

• Uvajanje nove opreme in iskanje tehničnih rešitev 
V sklopu iskanja tehničnih rešitev so  se obravnavale spremembe tehničnih 
predpisov, ker obstoječe ne ustrezajo tehnološkemu napredku. Glavni poudarek 
je bil na določanju tehničnih parametrov, ki jih bo potrebno spremljati za 
nadzor in upravljanje transportnega sistema. Nadalje je potekalo iskanje 
potrebne opreme oz. senzorjev in načini uporabe senzorjev, vzporedno pa 
prilagoditve obstoječe opreme. 

• Postavitev omrežja za prenos podatkov 
Z uporabo novih tehnologij in uvajanja avtomatizacije se pojavljajo potrebe po 
prenosu velike količine podatkov. Obstoječa mreža ne zadovoljuje novih 
potreb, zato so se proučevale možnost uporabe optičnih vlaken in zgraditve 
ustreznega omrežja v jami. Seznanjeni smo bili  s proizvajalci opreme, ki 
izdelujejo opremo v ustrezni zaščiti za uporabo v jami. V naslednjem obdobju 
bo potrebno določiti način uvedbe te opreme v jame PV, sicer avtomatizacija 
različnih tehnoloških procesov ne bo izvedljiva. 

 
Transport in logistika 
 
V letu 2006 je bilo razvojno delo na projektu » Transport in logistika«  usmerjeno na 
razvoj, racionalizacijo in izboljšanje učinkov transporta in logistike. Zastavljene 
aktivnosti vezane na razvoj in izboljšanje tehnologije, označevanje postavk, skladiščnih 
lokacij in voznih enot ter novo zajemanje podatkov na osnovi črtne kode  so bile 
izvedene.  Izvedene so bile tudi aktivnosti ureditve  in optimizacije bilančnega sedeža 
in razvoj, testiranje in vpeljava določenih transakcij direktno z mobilno tehniko. Za te 
transakcije  je bila  razvita, testirana in vpeljana ustrezna informacijska podpora ter 
povezava  z informacijskim sistemom MFG/Pro. Tudi zajemanje podatkov v jami in 
določene obdelave le teh so se testirale za celoten proces logistike in so podlaga za 
nadaljnje aktivnosti optimizacije in vodenja procesa logistike. Del razvojnih aktivnosti 
je tekel tudi na področju izven bilančnega sedeža s postavitvijo in ureditvijo novega 
skladišča popravljene opreme.  Razvojne aktivnosti ureditve celotnega sedeža  so delno 
v praksi že vpeljane in se bodo nadaljevale v letu 2007.  
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Jamske proge 
 
Tehnološki razvoj na področju izdelave podzemnih objektov je v zadnjih letih pripeljal 
do uporabe novih materialov in zmogljivejše opreme. V okviru razvoja tehnologije 
izdelave jamskih objektov se je nadaljevalo delo na treh projektih vezanih na opremo 
pripravskih delovišč: 

a) vrtalna garnitura za sidranje proizvajalca GTA    
b) napredovalni stroj 1 GPK S , 
c) odvozna oprema za odvoz izkopnine s pripravskih delovišč. 

 
Vzporedno so tekle še nekatere druge razvojne naloge vezane na tehnologijo izdelave 
jamskih objektov: nadaljevala so se razvojna dela na spremenjenem profilu odvozne 
etažne proge, iskanju tehnoloških izboljšav na postopkih vrtanja in vgradnje sider ter 
iskanju cenovno ugodnejše alternative izolacijskim oblogam.  
 
Jamsko vrtanje 
 
Na podlagi programa in organizacije razvojne dejavnosti ter skladno s programom dela 
razvojno raziskovalnega projekta - jamsko vrtanje so se izvajale naslednje aktivnosti: 

• Pripravljenih je bilo več praktičnih poizkusov sprotne cevitve vrtin za potrebo 
izdelave seizmičnih vrtin. Izvedba praktičnih poizkusov se je odvijala po planu 
»Jamskega prospekcijskega in odvodnjevalnega vrtanja za leto 2006«.  

• Sodelovanje pri načrtovanju in optimiranju delovnega procesa na področju 
jamskega vrtanja.  

• Predelava vrtalne garnitura RVS-max zaradi omogočanja sprotne cevitve.   
• Podana je bila utemeljitev in potreba o namestitvi dodatnih čeljusti na vrtalno 

garnituro Diamec U6 HPC. Z dopolnjeno vrtalno garnituro so se izvajali 
praktični poizkuse v okviru raziskovalne naloge »Tehnologija vrtanja skozi stara 
dela«.  

• Testirana je bila nova vrtalna garnitura TURMAG EH 50/22, namenjena za 
potrebe varnostnega vrtanja. Testirana je bila tudi nabavljena merilna oprema za 
merjenje odklona vrtin in ustreznega drogovja.  

o Razvijale so se osnove za izdelavo dolgih horizontalnih vrtin in ustreznih 
meritev, ki bodo omogočile raziskavo geotehničnih pogojev in 
verifikacijo podgrajevanja prog ter dopolnitev varnostnih ukrepov. 

o V sodelovanju s podjetjem Bo-Ra-Tec GmbH iz Weimarja je pripravljen 
skupni raziskovalni projekt »Razvoj tehnologije geofizikalnih meritev v 
vrtinah za preventivno prepoznavanje nevarnosti izbruha plina pri 
pripravi odkopnih plošč v Premogovniku Velenje«. Raziskave so bile v 
okviru programa Eureka v januarju 2005 prijavljene kot razvojni projekt z 
naslovom »Model for preventive recognition of the geodynamic 
phenomena in coal mines based on borehole measurements«.   

 
Elektro področje 
 
V okviru elektro področja so bile izvedene naslednje aktivnosti na  razvojnih projektih:  

a) VTIS - varnostno tehnološki informacijski sistem 
• uvedeni  so bili  IR merilniki CO2 in CH4 v redni proces ( jama), 
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• raziskovala se je možnost uvedbe  CO merilnikov, neobčutljivih na DMS, 
raziskava je še vedno v teku ( iščejo se ustrezni merilniki ) 

• izdelava elaborata »Revizija VTIS-a in zasnove novega VIS-a«. 
b) V obratovanje se je uvedel  500V  reguliran pogon, nadaljuje se delo na  URP - 

uvajanje reguliranih pogonov  razvoj in uvedba 1000 V pretvorniške naprave. 
c) Realiziran je projekt  »Telefonija« - realizacija sistema telefonije  poslovnega 

sistema PV v skladu z zahtevami izdelanega  elaborata (racionalizacija stroškov 
in povečanje preglednosti sistema). 

d) Izvedba proizvodnje  Ex naprav na osnovi pridobljenega ATEX certifikata. 
 
Čiste tehnologije izrabe premoga 
 
Nadaljevala so se raziskovalno razvojna dela na projektu: 

• »Izkoriščanje metana iz sloja in možnosti zmanjšanja emisij CO2 iz TEŠ«. 
Izvedene so bile aktivnosti za izvedbo opreme za meritev permeabilnosti za 
različne geološke formacije (za premog, talnino, krovnino). 

• »Aktivacija lesa«. V nalogi je bila izvedena "analiza tržišča", ki daje oceno 
povpraševanja po aktivnem oglju (vrste, oblike in načini porabe aktivnega oglja). 
Prepoznani in predstavljeni so bili vodilni proizvajalci aktivnega oglja ter cene 
aktivnega oglja na evropskem trgu. 

 
Program geološko-rudarskega raziskovanja 
 
Površinsko prospekcijsko vrtanje 
 
Globoka prospekcijska vrtina J-1g je bila izvrtana do globine  2146 m, zacevljena do 
globine 495 m z cevmi premera 244 mm. Ustje vrtine je bilo pokrito z AB ploščami, 
izvedena je bila popolna sanacija vrtalnega »platoja«. 
Izdelana je bila prospekcijska vrtina P-1jt/06 (prospekcijska vrtina v triadno podlago). 
Vrtini sta bili izdelani skladno s »plani površinskega vrtanja« in projekti za izvajanje 
del. 
 
Čiščenje in predelave opazovalnih objektov (piezometrov) 
Izvedeno je bilo čiščenje klasičnih piezometrov PG-5/84, PI-1/84, PN-9k/87, PF-7/85, 
PN-9p/80 ter PO-r/87. 
 
 
2.14 INFORMATIKA 
 
Tehnična podpora 
 
Na področju tehnične podpore smo v letu 2006 dali v uporabo  

• 53 novih delovni postaj  
• 33 prenosnikov  
• 71 tiskalnikov.  

Meja uporabe delovne postaje je procesor nad 1,5 GHz in delovni spomin nad 512 
mb.  Za dosego tega cilja je bilo potrebnih veliko posegov dograditve in prenosa 



Letno poročilo 2006 

Premogovnik Velenje d.d..   55

podatkov.  V splošnem pa smo imeli na področju tehnične podpore 1361 zahtevkov v 
letu 2006.  V povprečju  tj. 113 posegov na mesec. 
 
ACAD 
 

• Prenos licenc na novoustanovljeno hčerinsko podjetje PV Invest 
• Vzpostavitev novega strežnika licenc za PV Invest 
• Prenos CGS vzdrževalne pogodbe na PV Invest 
• Urejanje Autodesk naročnin za PV, HTZ in PV Invest 
• Podpora in tehnična pomoč uporabnikom Autodesk in CGS programske opreme 
• Nameščanje programske opreme in popravkov (preko 50 namestitev) 
• Nameščanje novih verzij in popravkov programske opreme (preko 200 

namestitev) 
• Prenehanje sinhroniziranja map Application Data uporabnikom Autodesk in 

CGS programske opreme 
 
 
Sistemska podpora 
 

1. Instalacija SAN diskovnega polja HDS AMS200 , migracija podatkov iz 
NetworkAppliance F740 NFS diskovnega polja 

2. Izdelava poslovnega načrta 
3. Aktivnosti pri prenovi procesov 
4. Priprava , test in izvedba prehoda na EUR 
5. Izvedba ocene tveganja varovanja podatkov v službi Informatike po standardu 

ISO 27001 
6. Vzdrževanje strežnikov (administracija , nadzor in podpora uporabnikom) 

• HP Unix 11i in Oracle PB 8i 
• Diskovno polje HDS AMS200  (diskovni podsistem za Oracle PB) 
• Suse Linux 8 in Oracle Application Server 10g 
• Datotečni strežnik za MFG (Windows 2003) 

Sistem za arhiviranje StorageTek L80 in Legato Networker 7.3 
 
Omrežje 
 
Upravljanje in nadzor delovnih postaj in strežnikov 
 
Prestavljena sta bila DNS strežnika na rlvdc in  rlvdc2. Postavitev novega strežnika v 
cluster za exchange: mailpv in nov strežnik za mailsweeper. Trenutno stanje Microsoft 
strežnikov je  21, od tega 4 na oddaljenih lokacijah.  Povečanje diskovnega polja za 
strežnik rlvdfs in rlvdata.  
Popoln prehod uporabnikov na MS Office 2003. Razširitev PDF CuteWriterja kot 
brezplačno rešitev za kreiranje PDF datotek. 
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Zaščita računalnikov 
• Nadgradnja operacijskih sistemov  

(Strežnik WSUS) Nadzor nad popravki; nadzoruje se nameščanje varnostnih in 
ostalih popravkov za Microsoft operacijske sisteme in Office programov, 
omogoča še poročila in analize nameščanja.  

 
• Protivirusna zaščita 

Nadgraditev Sophos antivirusnega programa na novo verzijo 6; nov način 
delovanja programa je zahteval inštalacijo drugega centraliziranega programa, 
deinštalacijo starih verzij in nameščanje nove po delovnih postajah, urediti je 
bilo potrebno drugačno konfiguracijo za delovanje programa po delovnih 
postajah.  
Najpomembnejša izboljšava je ta, da sedaj omogoča blokado spyware 
programov in igric. 

 
• Zaščita interneta in protispyware zaščita 

Nadgradnja strežnika MIMEsweeper for Web na verzijo 5.2, ki ima izboljšano 
zaščito. Centralni nadzor, inštalacija, brisanje, zaščita, reporti in analiza 
spyware programov preko programa CA PestPatrol.  
 

• Zaščita pošte 
Nadgradnja MIMEsweeper for SMTP na verzijo 5.2, ki omogoča, da lahko vsak 
uporabnik sam upravlja s svojo spam pošto, ki obstoji na tem strežniku 

 
Nadgradnja požarnega strežnika na zadnjo verzijo 
Nadgradili smo požarni zid na Microsoft Enterprise Server 2004, ki omogoča izboljšano 
omrežno varnost in učinkovitost, naprednejšo zaščito, preprostejšo uporabo, boljši 
nadzor, upravljanje in poročanje, izboljšani in varnejši oddaljeni dostop (VPN).  
S tem sta povezana 2 strežnika v Array, kar omogoča pretok internetnega prometa po 
enem ali drugem strežniku oz. ob izpadu enega, drugi nemoteno za uporabnike deluje 
naprej. 
 
Širitev vsebine intranet strani 

• Strežnik SharePoint Portal 
Še več uporabnikov uporablja intranet, pomoč pri sami postavitvi podstrani, učenje 
moderatorjev in podpora uporabnikom. Informacije so na voljo glede na pripadnost 
uporabnika delovnim skupinam, podjetju in drugih merilih. Povečalo se je tudi število 
navodil glede omrežja in uporabe računalniških programov na strani Službe 
informatike. 
 
Poročilo o delu aplikativcev v letu 2006 
 
 
Vsi zaposleni v oddelku aplikativcev so sodelovali v naslednjih projektih: 
 

• Prehod na EURO: za vse aplikacije je bila potrebna pretvorba v EUR  
programsko in vsebinsko, potrebna je bila konverzija obstoječih podatkov iz SIT 
v EUR 
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• Udeležba v izdelavi poslovnega načrta izločitve področja informatike v 
samostojno družbo 

• Prenova poslovnih procesov 
• Povezava delov informacijskega sistema – MFG/PRO in ORACLE 
• Vzdrževanje obstoječih aplikacij in podpora uporabnikom (PSPV) 

 
Pregled novih aplikacij, dodelav: 
 

• Kadrovska evidenca: Razna poročila in statistike na zahtevo, olajšava za 
družinske člane po novi zakonodaji, priprava in  napoved dohodnine 

• Muzej:  Planiranje in razporejanje vodičev po rudarski zakonodaji 
• Športno društvo: Preventiva (udeležba, določanje kandidatov), dokončanje 

avtomatskih plačil preko obračuna plač za vse storitve športnega društva in 
članarine za zunanje firme. 

• Reševalci: Evidenca in razpored po lokacijah v jami 
• Zdravniškim pregledi: Spremembe in dokončanje zdravniških spričeval, šifrant 

zdravnikov 
• Habit: Poročilo upravnika lastnikom stanovanjskih enot integrirano s finančnim 

poročilom, reklamacije računov in reševanje le-teh, statistični pregledi 
• Letni razgovori: uskladitve in dopolnitve programov, povečanje števila 

uporabnikov 
• Reorganizacija obdelave mesečnega nagrajevanja za HTZ 
• Prilagoditev obdelave nagrajevanja in uvedba obračunov za novo ustanovljena 

podjetja (Karbon, PVInvest, PVPUP) 
• Uskladitev in dopolnitev programov zaradi zakonskih sprememb 

(M4,dohodnina,osnove za refundacije) 
• Izdelava programov za predpisan način poslovanja z bankami (nakazila, krediti). 
• Izdelava programov in podprogramov za pomoč pri raznih analizah in 

statistikah (služba za organizacijo in nagrajevanje) 
• Izdelava aplikacije Povračilo potnih stroškov za službena potovanja doma in v 

tujini (PV, PSPV, APS) 
• Postopno večletno združevanje aplikacij glavne knjige (PSPV, APS), osnovna 

sredstva (PV, PSPV, APS) 
• Prenos artiklov iz MFG-PRO BP 
• Uvajanje aplikacije FINANCE v firmo RGP  
• Uvajanje blagajniškega poslovanja v PV Invest 
• Vodenje blagajniškega poslovanja za HTZ 
• PV – vnos in izpis posojilnih pogodb 
• Prenova TOPIS-a za nivo PV in za nivo OE 
• Prenosi podatkov iz MFG (prispeli računi, poraba artiklov, šifranti) v aplikacijo 

STROŠKI in ZAŠČITNA SREDSTVA za PV 
• Nove aplikacije za RGP Kamnolom (dobavnice, blagajna, izdani računi) 
• Uvajanje aplikacije ZAŠČITNA SREDSTVA 
• Povezava MO MFG/PRO in aplikacije stroški 
• Prenosi plač, amortizacije, obrokov (Habit) med prejšnjim IS v MFG/PRO 
• Usklajevanje šifrantov 
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• Nice Label - sprememba - popravek starih črtnih kod in izdelava novih črtnih 
kod - povezava z bazami 

• Izdelava aplikacije Vnos in izračun odkopnih parametrov 
• Poročanje iz MFG/PRO 

 
Razvoj: 

 
• Prehod na razvojno orodje Oracle Developer Suite 10g 
• Uvedba in analiza razvojnega orodja APEX, ORACLE XE 
• Spogledovanje z internetnimi tehnologijami in bazo ORACLE 10g, XML, Java 
• Posodobitev Špice, priprava na uvedbo pametne kartice 
• Prenos aplikacij v internetno okolje. 
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2.15 GIBANJE NEKATERIH KATEGORIJ POSLOVANJA 1997 – 2006 
 

RAST PRODAJE PREMOGA IN PRIHODKOV V OBDOBJU 1997 - 2006
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Op. V letu 2005 so zaradi primerljivosti z ostalimi leti odhodki zmanjšani za oslabitev zalog premoga v 
višini 605 mio SIT. 
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3 RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI IN PRILOGAMI 
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3.1 BILANCA STANJA 
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3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
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3.3 IZKAZ DENARNEGA TOKA 
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3.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
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3.5 OSNOVNA POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
Računovodski izkazi za preteklo leto 
 
Računovodski izkazi za leto 2005 so bili revidirani, podano je bilo pritrdilno mnenje, da 
računovodski izkazi s prilogami prikazujejo resnično in pošteno sliko finančnega stanja in 
poslovnega izida. Revizijo za leto 2005 je izvršila revizijska družba KPMG Slovenija, 
podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. 
 
Členitev računovodskih izkazov v letu 2006 je v primerjavi s prejšnjim letom spremenjena 
zaradi spremenjenih določb Zakona o gospodarskih družbah in prenovljenih Slovenskih 
računovodskih standardov. V skladu s »Pojasnilom 3 k Uvodu v slovenske računovodske 
standarde (2006) – primerjalni podatki za leto 2005«, ki ga je izdal Slovenski inštitut za 
revizijo, smo vrednosti postavk iz leta 2005: 
v bilanci stanja izkazali v dveh stolpcih: 

• po SRS (2001), in ne preračunane po SRS (2006), temveč le smiselno v 
veljavni shemi bilance stanja po SRS (2006), 

• po preračunanih zneskih na dan 1.1.2006 skladno s 15. točko Uvoda v SRS 
(2006); 

v izkazu poslovnega izida in izkazu denarnih tokov izkazali po SRS (2001), in ne 
preračunane po SRS (2006), temveč le smiselno v veljavnih shemah izkazov po SRS (2006); 
v izkazu gibanja kapitala podatke o začetnem stanju izkaže po preračunanih zneskih na 
dan 1.1.2006 skladno s 15. točko Uvoda v SRS (2006). 
 
Načela sestavljanja računovodskih izkazov 
 
Temeljni računovodski izkazi: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnega toka 
in izkaz gibanja kapitala so sestavljeni v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o 
gospodarskih družbah, Slovenskih računovodskih standardov in Pravilnika o 
računovodstvu. 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih, zaokroženi na tisoč enot. 
 
Računovodske usmeritve 
 
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk smo neposredno uporabili določila standardov. Pri 
vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo družbi možnost izbire med različnimi 
načini vrednotenja, smo uporabili usmeritve in metode vrednotenja, opisane v 
nadaljevanju. 
 
Za postavke izražene v tuji valuti je podjetje za preračun tuje valute v tolarje uporabilo 
srednji tečaj Banke Slovenije na dan nastanka dogodka. 
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3.6  POJASNILA IN PRILOGE K BILANCI STANJA 
 
3.6.1 USMERITVE IN METODE VREDNOTENJA V BILANCI STANJA 
 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Dolgoročne premoženjske pravice so vrednotene po nabavnih vrednostih in se zmanjšujejo 
po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 
 
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja in dolgoročne aktivne časovne razmejitve so ob 
začetnem pripoznavanju ovrednoteni po nabavnih vrednostih in se zmanjšujejo v okviru 
stroškov po vrstah kamor sodijo. 
 
Za vrednotenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Za vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 
 
Opredmetena osnovna sredstva so ob začetnem pripoznavanju ovrednotena po nabavnih 
vrednostih. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne 
dajatve ter stroški, ki jih je bilo mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za 
nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve. 
 
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v 
podjetju, tvorijo stroški, ki jih je povzročila njegova zgraditev ali izdelava, in posredni 
stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. 
 
Stroški, ki so nastali v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, so povečali njegovo 
nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno 
ocenjenimi; pri tem smo za stroške, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti sredstva, 
zmanjšali do takrat obračunani amortizacijski popravek njegove vrednosti. 
 
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila namenjena 
obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi 
prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev, so izkazani kot odhodki poslovnega leta. 
 
Opredmetena osnovna sredstva smo amortizirali posamično po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja. Zemljišča se ne amortizirajo. 
 
Posebno skupino sestavljajo nekratkoročna sredstva za prodajo – skupino za odtujitev, 
sestavljajo osnovna sredstva za katera se predvideva, da bodo v naslednjih 12 mesecih 
odtujena in se ne bodo nadalje uporabljala. Izkazujejo se v okviru kratkoročnih sredstev. 
Vrednotena so po nabavni vrednosti. 
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Dolgoročne finančne naložbe 
 
Dolgoročne finančne naložbe so razvrščene v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva in 
vrednotene po modelu nabavne vrednosti. 
 
Kapitalske naložbe v odvisne in pridružene družbe, ki ne kotirajo na borzi, se merijo po 
nabavni vrednosti. Odvisna podjetja se vključujejo v konsolidacijo s popolnim 
uskupinjevanjem. 
 
Zaloge 
 
Zaloge materiala so ob začetnem pripoznavanju vrednotene po nabavni ceni, zmanjšujejo 
pa se po metodi FIFO. 
 
Zaloga premoga je vrednotena po proizvajalnih stroških v ožjem pomenu. Zalogo smo 
zmanjševali po metodi FIFO. 
 
Terjatve 
 
Terjatve vseh vrst se v začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. 
 
Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. 
 
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem 
znesku, se štejejo kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne 
terjatve. Za pravkar navedene terjatve smo oblikovali popravke vrednosti in izkazali 
prevrednotovalne poslovne odhodke. 
 
Kratkoročne finančne naložbe 
 
Kratkoročne finančne naložbe v kratkoročna posojila se ob začetnem pripoznavanju 
izmerijo po plačanem znesku, ki je glavnica posojila. Upošteva se datum poravnave. 
 
Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva družbe sestavljajo poleg denarnih sredstev, opredeljenih v SRS še 
depoziti na odpoklic. 
 
Kapital 
 
Kapital Premogovnika sestavlja osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek 
iz prevrednotenja in prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista 
izguba poslovnega leta. 
 
Osnovni kapital družbe se pojavlja kot delniški kapital. 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
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Rezervacije so oblikovane na podlagi najboljše ocene izdatkov potrebnih za poravnavo 
dolgoročne obveze, seveda z upoštevanjem negotovosti in tveganja. Vrednost rezervacije 
je enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po pričakovanju potrebni za poravnavo obveze. 
 
Dolgovi 
 
Dolgove delimo na finančne in poslovne ter dolgoročne in kratkoročne obveznosti. 
 
Vsi dolgovi se ob začetnem prepoznavanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o 
njihovem nastanku, ki v primeru finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih sredstev ali 
poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru poslovnih dolgov pa pri dolgoročnih prejem 
praviloma opredmetenih osnovnih sredstev, pri kratkoročnih pa prejem kakega proizvoda 
ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem 
izidu. 
 
Knjigovodska vrednost dolgov je enaka njihovi odplačni vrednosti. 
 
Kratkoročne časovne razmejitve 
 
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške. 
 
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške. 
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 v 000 SIT 
 POJASNILA 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

SREDSTVA  43.784.223 44.920.571 41.459.325

DOLGOROČNA SREDSTVA  35.364.644 32.842.889 33.358.769

Neopredmetena sredstva in dolgoroč. AČR 6.1 779.623 792.351 792.351

Opredmetena osnovna sredstva 6.2 26.986.984 28.438.735 29.279.597

Dolgoročne finančne naložbe 6.3 7.323.178 3.256.096 3.153.928

Dolgoročne poslovne terjatve 6.4 89.140 132.893 132.893

Odložene terjatve za davek 6.5 185.719 222.814 0

KRATKOROČNA SREDSTVA  8.397.455 12.047.776 8.070.650

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 6.6 0 3.977.126 0

Zaloge 6.7 3.345.625 3.598.656 3.598.656

Kratkoročne finančne naložbe 6.8 288.387 296.540 296.540

Kratkoročne poslovne terjatve 6.9 4.753.968 4.174.210 4.174.210

Denarna sredstva 6.10 9.475 1.244 1.244

KRATK. AKTIVNE ČAS.RAZMEJITVE 6.16 22.124 29.906 29.906

IZVENBILANČNA SREDSTVA  46.838 46.838 46.838

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  43.784.223 44.920.571 41.459.325

KAPITAL 6.11 32.014.746 32.392.576 32.301.975

Vpoklicani kapital  27.269.350 27.269.350 27.269.350

Kapitalske rezerve  4.745.396 4.967.179 4.967.179

Presežek iz prevrednotenja  0 3.201.710 65.446

Preneseni čisti poslovni izid  0 -3.045.663 0

REZERVACIJE IN DOLGOROČ. PČR 6.12 3.393.383 3.926.178 0

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  1.377.268 0 0

Dolgoročne finančne obveznosti 6.13 1.377.268 0 0

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  6.997.042 8.598.886 9.154.419

Kratkoročne finančne obveznosti 6.14 2.475.204 2.761.840 2.761.840

Kratkoročne poslovne obveznosti 6.15 4.521.838 5.837.046 6.392.579

KRATK. PASIVNE ČAS.RAZMEJITVE 6.16 1.784 2.931 2.931

IZVENBILANČNE OBVEZNOSTI 6.17 46.838 46.838 46.838
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3.6.2 POJASNILO K NEOPREDMETENIM SREDSTVOM IN DOLGOROČNIM 
AKTIVNIM ČASOVNIM RAZMEJITVAM 

 
Priloga k bilanci stanja: NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR 

v 000 SIT 

 
Dolgoročne 

premoženjske pravice 
Dolgoročno odloženi 

stroški razvijanja 
Druge dolgoročne 
aktivne časovne 

razmejitve 

 

SKUPAJ 

NABAVNA VREDNOST 
Stanje 1.1.2006 
Povečanja 
Zmanjšanja 
Prevrednotovanje 
Stanje 31.12.2006 

 
60.313
55.734

0
0  

116.047  

 
65.211
62.377
15.970

0
111.618  

 
672.178 

12.472 
121.481 

0 
563.169  

 
797.702
130.583
137.451

0
790.834  

POPRAVEK VREDNOSTI 
Stanje 1.1.2006 
Povečanja 
Zmanjšanja 
Amortizacija 
Stanje 31.12.2006 

 
5.351

0
0

5.860
                        11.211

 
 

 
  

 
5.351

0
0

5.860
                        11.211

KNJIGOVODSKA VREDNOST 
Stanje 1.1.2006 
Stanje 31.12.2006 

 
54.962

104.836

 
65.211

111.618

 
672.178 
563.169 

 
792.351
779.623

 
Amortizacijske stopnje dolgoročnih premoženjskih pravic so obravnavane v okviru 
amortizacije. Dobe koristnosti za dolgoročno odložene stroške razvijanja so 5 let, 
dolgoročnih AČR (odškodnina) pa 10 let. 
 
3.6.3 POJASNILO K OPREDMETENIM OSNOVNIM SREDSTVOM 
 
Priloga k bilanci stanja: OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

v 000 SIT 

 
 

Zemljišča 

 

Zgradbe 
Naprave, 
stroji in 
oprema 

OOS v gradnji 
in izdelavi Predujmi za 

OOS 

 

SKUPAJ 

NABAVNA VREDNOST 
Stanje 1.1.2006 
Povečanja 
Zmanjšanja 
Prevrednotovanje 
Stanje 31.12.2006 

 
1..362.700  

44.071
37.009

0  
1..369.762  

 
66.002.806  

707.203
450.164

0
66.259.845  

 
45.892.729  
3.116.695
2.075.645

0
46.933.779  

 
2.156.194  
2.193.558 
4.106.730 

0 
243.022  

 
0

101.998
83.228

0
18.770  

 
115.414.429  

6.163.525
6.752.776

0
114.825.178  

POPRAVEK VREDNOSTI 
Stanje 1.1.2006 
Povečanja 
Zmanjšanja 
Amortizacija 
Amortizacija prevrednotovanja 
Stanje 31.12.2006 

 
0

 
0

 
50.434.502  

0
139.366
718.413

0
51.013.549  

 
36.541.192  

0
1.978.468
2.261.921

0
36.824.645  

 
0 

 
 
 
  

0 

 
0

 
0

 
86.975.694  

0
2.117.834
2.980.334

0
87.838.194  

KNJIGOVODSKA VREDNOST 
Stanje 1.1.2006 
Stanje 31.12.2006 

 
1.362.700
1.369.762

 
15.568.304
15.246.296

 
9.351.537

10.109.134

 
2.156.194 

243.022 

 
0

18.770

 
28.438.735
26.986.984

IZVENBILANČNA 
EVIDENCA 
Stanje 1.1.2006 
Povečanja 
Zmanjšanja 
3.6.3.1.1.1 Stanje 

31.12.2006 

 
46.839

0
2.849

43.990

  
46.839

0
2.849

43.990
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Izkazano povečanje oziroma zmanjšanje nabavnih vrednosti v tabeli o osnovnih sredstvih 
zajema tudi investiranje, ki s prehodom v aktiviranje osnovnih sredstev v seštevku podvoji 
promet. 
 

v 000 SIT 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

Zemljišča 1.369.762 1.362.700 1.362.700

Zgradbe 15.246.296 15.568.304 16.409.166

Naprave, stroji in oprema 10.109.134 9.351.537 9.351.537

Opredmetena OS, ki se pridobivajo 261.792 2.156.194 2.156.194

SKUPAJ OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 26.986.984 28.438.736 29.279.597

 
Premogovnik Velenje ima na dan 31.12.2006 v premoženju 112 ha zemljišč v vrednosti 
1.369,8 mio SIT. Izvenbilančno izkazuje 84 ha zemljišč, ki so po pogodbi prenesena na 
Sklad kmetijskih zemljišč oziroma so v postopku denacionalizacije. 
 
Premogovnik Velenje nima osnovnih sredstev v finančnem najemu. 
 
Premogovnik Velenje nima hipotek nad sredstvi, prav tako v letu 2006 ni izdal nobenega 
poroštva na premoženje. 
 
Osnovna sredstva namenjena odtujitvi so obravnavana v okviru kratkoročnih sredstev. 
 
 
3.6.4 POJASNILO K DOLGOROČNIM FINANČNIM NALOŽBAM 
 
Priloga k bilanci stanja: DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

v 000 SIT 

 
Delnice in deleži v 
družbah v skupini 

Delnice in deleži v 
pridruženih družbah 

Druge delnice in deleži 
SKUPAJ 

KOSMATA VREDNOST 
Stanje 1.1.2006 
Povečanja 
Zmanjšanja 
Stanje 31.12.2006 

3.153.710
4.076.937

2.100
7.228.547

12.987
546

12.987  
546

 
93.839 

246 
0  

94.085 

3.260.536
4.077.729

15.087
7.323.178  

POPRAVEK VREDNOSTI 
Stanje 1.1.2006 
Povečanja 
Zmanjšanja 
Stanje 31.12.2006 

0 4.440
0

4.440
                        0

 
0 

 
4.440

0
4.440

                        0

ČISTA VREDNOST 
Stanje 1.1.2006 
Stanje 31.12.2006 

3.153.710
7.228.547

8.547
546

 
93.839 
94.085 

3.256.096
7.323.178

 
Konec poslovnega leta 2006 je bilo odprodano odvisno podjetje Karbon d.o.o., v katerem 
ima Premogovnik Velenje na dan 31.12.2006 le še 11 % delež. Poleg tega pa sta bili 
odprodani tudi pridruženi podjetji Telkom sistemi d.o.o. in M2M informacijski sistemi 
d.o.o..  
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v 000 SIT 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

Delnice in deleži v družbah v skupini          7.228.547 3.153.710 3.051.542

Delnice in deleži v pridruženih družbah      546 8.547 8.547

Druge delnice in deleži 94.085 93.839 93.839

SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 7.323.178 3.256.096 3.153.928

 
Dolgoročne finančne naložbe v družbe v skupini sestavljajo naložbe v 10 odvisnih 
podjetij, dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe pa 1 pridruženo podjetje. 
 
Za izvirno nabavno vrednost naložb se šteje njihova vrednost na dan 1.1.2002. Zaradi 
preteklega vrednotenja po kapitalski metodi je bilo potrebno za učinke preteklih dobičkov 
ali izgub odvisnih podjetij, ki so povečevali finančne prihodke oziroma finančne odhodke 
posameznega poslovnega leta, na dan 1. januarja 2006 zmanjšati oziroma povečati 
knjigovodske vrednosti dolgoročnih finančnih naložb in za učinek zmanjšati oziroma 
povečati preneseni poslovni izid. 
 
Struktura in gibanje naložb v odvisna in pridružena podjetja je prikazana v spodnji tabeli: 

v 000 SIT 

PODJETJE 
DOBIČEK / 

IZGUBA 2006
NALOŽBA 
31.12.2006 

KAPITAL 
31.12.2006 

Lastniški delež 
(v %) 

GOST 1.070 845.653 573.345 100

HABIT 17.014 48.796 112.650 100

HTZ I.P. 558 1.649.176 1.354.214 100

JAMA ŠKALE V ZAPIRANJU -31 2.100 2.076 100

PLP 1.523 223.187 184.145 100

PV INVEST 12.033 4.070.637 4.082.670 100

RGP 74.103 382.698 859.848 64

SIPOTEH - 2.100 2.100 100

ROBINOKS - 2.100 2.100 100

MIKROTISK - 2.100 2.100 100

SKUPAJ SKUPINA PV 106.270 7.228.547 7.166.248 -

PUP PV 1.841 546 3.941 26

SKUPAJ ODVISNA IN PRIDRUŽENA 
PODJETJA 

108.111 7.229.093 7.170.189 -

 
Podjetja Sipoteh, Robinoks in Mikrotisk so bila ustanovljena 29.12.2006 in zato v letu 
2006 še niso poslovala. 
 
3.6.5 POJASNILO K DOLGOROČNIM POSLOVNIM TERJATVAM 
   

 
Dolgoročne poslovne terjatve sestavljajo druge dolgoročne poslovne terjatve  - kupci 
stanovanj v višini 89,1 mio SIT. Dolgoročne poslovne terjatve so zavarovane. 
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3.6.6 POJASNILO K ODLOŽENIM TERJATVAM ZA DAVEK 
 
Podjetje je oblikovalo terjatve za odloženi davek iz naslova začasnih razlik pri oblikovanju 
rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade. Stanje terjatev za odloženi davek na dan 
31.12.2006 je 185,7 mio SIT in je sestavljeno iz: 

• oblikovanih odloženih terjatev za davek na dan 1.1.2006 v višini 222,8 mio SIT, 
• odprave odloženih terjatev za davek v višini 50,1 mio SIT iz naslova izplačil 

odpravnin in jubilejnih nagrad v letu 2006, 
• novega oblikovanja odloženih terjatev za davek na dan 31.12.2006 v višini 26,8 

mio SIT ter 
• uskladitve odloženih terjatev za davek na nižjo davčno stopnjo, ki bo veljala v letu 

2007 (23%) v višini 13,8 mio SIT. 
 
 
3.6.7 POJASNILO K SREDSTVOM (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 
 
Del osnovnih sredstev, ki se daje v najem pretežno fizičnim osebam, je bilo na dan 
1.1.2006 prepoznano v skupino vrednoteno po modelu poštene vrednosti in na ta dan tudi 
prevrednoteno. Učinek prevrednotenja v višini 3.136,3 mio SIT je izkazan na presežku iz 
prevrednotenja. Podlaga za prevrednotenje so bile cenitve, ki jih je izvedlo podjetje Lasting 
d.o.o. Ljubljana – podjetje za projektiranje, inženiring, ekonomsko in organizacijsko 
svetovanje in zanj Katarina Grilc Brilli – pooblaščena ocenjevalka nepremičnin pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo. Če bi se ta sredstva izkazovala po modelu nabavne 
vrednosti, bi vrednost znašala 840,9 mio SIT. 
 
Ta sredstva so bila prepoznana v skupino sredstev namenjenih odtujitvi v naslednjih 12 
mesecih in zato na dan 1.1.2006 izkazana med nekratkoročnimi sredstvi za prodajo  v 
skupni višini 3.977,1 mio SIT in vrednotena po modelu nabavne vrednosti. 
 
 
3.6.8 POJASNILO K ZALOGAM 

v 000 SIT 

ZALOGE 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

Material 1.248.516 1.305.545 1.305.545

Premog 2.079.739 2.265.724 2.265.724

Predujmi za zaloge 17.370 27.387 27.387

SKUPAJ ZALOGE 3.345.625 3.598.656 3.598.656

 
Vrednost zalog materiala je približno enaka čisti iztržljivi vrednosti, saj so materiali  v 
zalogi vrednoteni po zadnjih nabavnih cenah. Čista iztržljiva vrednost zalog premoga pa je 
2.387,1 mio SIT. 
 
Pri izvedenem letnem popisu zalog premoga so bili ugotovljeni viški v višini 237,7 mio SIT, 
pri letnem popisu zalog materiala pa viški v višini 39,2 mio SIT in manjki v višini 12,7 mio 
SIT. 
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3.6.9 POJASNILO H KRATKOROČNIM FINANČNIM NALOŽBAM 
v 000 SIT 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

Kratkoročna posojila družbam v skupini 128.667 193.720 193.720

Kratkoročna posojila drugim 159.720 102.820 102.820

     - kratkoročno dana posojila 148.771 96.424 96.424

     - kratk. depoziti pri bankah in drugih fin. instit. 14.770 14.770 14.770

     - popravek vrednosti krat. danih finančnih naložb 
zaradi oslabitve 

-3.821 -8.374 -8.374

SKUPAJ KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 288.387 296.540 296.540

 
Za zavarovanje danih posojil podjetjem so pridobljene menice. 
 
 
3.6.10 POJASNILO K POSLOVNIM TERJATVAM 

v 000 SIT 

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

a) Kratkoročne poslovne terjatve do družb v 
skupini 

4.426.334 3.862.200 3.862.200

     Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 4.424.136 3.860.877 3.860.877

          - energetski premog           4.034.602 2.904.212 2.904.212
          - ostale terjatve 389.534 956.665 956.665
     Kratkoročne terjatve za obresti 2.198 1.323 1.323
b) Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 178.233 140.217 140.217
     Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 350.334 319.882 319.882
     Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 429 3.106 3.106
     Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do 
kupcev  

-174.311 -183.466 -183.466

     Kratkoročne terjatve za obresti 114.071 114.028 114.028
     Oslabitev vrednosti kratk. terjatev, 
povezanih s finančnimi prihodki -112.290 -113.333 

 

-113.333
č) Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 149.401 171.793 171.793
     Kratkoročne terjatve za vstopni DDV 123.600 138.655 138.655
     Druge kratk. terjatve do države in drugih 
institucij 

18.551 25.544 25.544

     Ostale kratkoročne terjatve 7.250 7.594 7.594

SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 4.753.968 4.174.210 4.174.210

 
 
Med oslabitvami vrednosti terjatev se pojavljajo tiste, ki so v tožbi ali prijavljene v stečajno 
maso. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve so zavarovane (bančne garancije, menice). 
 
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2006 po rokih zapadlosti: 
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v 000 SIT 

do 30 dni od 31 do 60 dni nad 60 dni SKUPAJ 

3.248.645 1.479.327 25.996 4.753.968

         
  
3.6.11 POJASNILO K DENARNIM SREDSTVOM 
 
Denarna sredstva v pretežni meri sestavljajo denarna sredstva na računih. 
 
Zneski dogovorjenih samodejnih zadolžitev na tekočih računih za zagotavljanje plačilne 
sposobnosti (limiti) so v višini 100 mio SIT, vendar na dan 31.12.2006 niso koriščeni. 
 
 
3.6.12 POJASNILO H KAPITALU 
 
Podjetje Premogovnik Velenje v nadaljevanju razkriva poslovna izida, izračunana na 
podlagi prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne moči kapitala v evru in na podlagi rasti 
cen življenjskih potrebščin. 
 
Poslovni izid po preračunu s pomočjo evra  
 
Preračun je opravljen na podlagi srednjega tečaja Banke Slovenije za 1 EUR: 
 
 01.01.2006: 1 EUR = 239,5756 SIT 
 31.12.2006: 1 EUR = 239,6400 SIT 
 
Koeficient za prevrednotenje kapitala zaradi ohranjanja kupne moči je opravljen s 
koeficientom 1,000269 (prevrednotijo se vse postavke kapitala, razen čisti poslovni izid 
poslovnega leta). 

v 000 SIT 

KAPITALSKE POSTAVKE ZA 
PREVREDNOTENJE 

31.12.2006      
pred 

prevrednotenjem 

31.12.2006        
po prevrednotenju UČINEK 

Osnovni kapital 27.269.350 27.276.685 7.335

Kapitalske rezerve 4.967.179 4.968.515 1.336

SKUPAJ KAPITAL 32.236.529 32.245.200 8.671

 
Za učinek prevrednotovanja se zmanjša poslovni izid. 
 
Poslovni izid po preračunu s pomočjo cen življenjskih potrebščin  
 
Preračun je opravljen na podlagi koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin, ki je 1,0028 
za leto 2006 (prevrednotijo se vse postavke kapitala, razen čisti poslovni izid poslovnega 
leta). 
 

 
 

povečanje za   0,02 % 
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v 000 SIT 

KAPITALSKE POSTAVKE ZA 
PREVREDNOTENJE 

31.12.2006      
pred 

prevrednotenjem 

31.12.2006       
po 

prevrednotenju 
UČINEK 

Osnovni kapital 27.269.350 27.345.704 76.354

Kapitalske rezerve 4.967.179 4.981087 13.908

SKUPAJ KAPITAL 32.236.529 32.326.791 90.262

 
Za učinek prevrednotovanja se zmanjša poslovni izid. 
 
 
Osnovni kapital Premogovnika Velenje d.d. je razdeljen na 2.726.935 prosto prenosljivih 
delnic z nominalno vrednostjo 10.000,00 SIT. Vse delnice so v celoti vplačane. 
 
Delniški kapital se je v letu 2006 spremenil samo z vidika notranje strukture, prikazane v 
uvodnem delu. 
 
Vse delnice so navadne delnice in delnice enega razreda v smislu 177. člena ZGD. 
 
Premogovnik Velenje nima lastnih delnic. 
 
Premogovnik Velenje na dan 31.12.2006 izkazuje kapitalske rezerve v višini 4.745,4 mio 
SIT, ki so oblikovane iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala na podlagi 
prilagoditev v skladu s SRS 2006 in delno porabljene za pokrivanje prenesene izgube. 
 
Pomembni podatki v zvezi s stanjem in gibanjem sestavin kapitala so razvidni iz Izkaza 
gibanja kapitala. 
 
Tehtano povprečno število navadnih delnic, uveljavljajočih se v obračunskem obdobju: 
 
 2.726.935 × 12/12 = 2.726.935 
 
Čisti dobiček na delnico: 
 

ČISTI DOBIČEK                            na 
dan 31.12.2006                  (v SIT) ŠT. DELNIC 

ČISTI DOBIČEK / DELNICO     (v SIT / 
delnico) 

100.687.788,61 2.726.935 36,92 

 
Celoten čisti dobiček poslovnega leta pripada navadnim delničarjem, vendar je le-ta že v 
času izdelave letnega poročila namenjen pokrivanju prenesene izgube. Popravljen čisti 
dobiček (odštete dividende) je enak čistemu dobičku na delnico. 
 
Premogovnik Velenje je zaradi preračunov na dan 1.1.2006 na nove SRS vplival na 
preneseni poslovni izid na naslednjih področjih: 

• oblikovanje rezervacij za jamo Škale v višini 3.034,9 mio SIT (prenesena izguba), 
• oblikovanje rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 891,2 mio SIT 

(prenesena izguba) 
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• preračun dolgoročnih finančnih naložb v višini 657,7 mio SIT (preneseni dobiček) 
• terjatve za odloženi davek v višini 222,8 mio SIT (preneseni dobiček). 

 
Poleg tega pa so na preneseni poslovni izid vplivali dogodki poslovnega leta 2006 in sicer 
odtujitev skupine sredstev, ki je bila prevrednotena, v višini 3.201,7 mio SIT (preneseni 
dobiček), dobropis za leto 2005 v višini 464,7 mio SIT (prenesena izguba) in uskladitev 
odloženih terjatev za davek na nižjo davčno stopnjo v višini 13,8 mio SIT (prenesena 
izguba). 
 
 
3.6.13 POJASNILO K REZERVACIJAM IN DOLGOROČNIM PČR 
 
Premogovnik Velenje je na dan 1.1.2006 oblikoval rezervacije za zapiranje jame Škale v 
višini 3.034,9 mio SIT. Podlaga za oblikovanje je Plan in ovrednotenje aktivnosti zapiranja 
jame Škale od leta 2006 do 2014 iz marca 2006, ki ga je pripravila skupina iz podjetja. Za 
leto 2006 je bilo črpanje rezervacij načrtovano v višini 444,7 mio SIT, dejansko izvedeno 
pa v višini 449 mio SIT. 
 
Poleg tega so bile oblikovane rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade na dan 
1.1.2006 v višini 891,2 mio SIT, dejansko črpane v višini 200,4 mio SIT in na novo 
oblikovane na dan 31.12.2006 v višini 116,6 mio SIT. Podlaga za oblikovanje je Poročilo o 
vrednotenju potencialnih obveznosti iz odpravnin in jubilejnih nagrad v letu 2005 in 2006 
iz februarja 2007, ki ga je pripravilo podjetje 3sigma d.o.o., Ljubljana.  
 
 
3.6.14 POJASNILO K DOLGOROČNIM FINANČNIM OBVEZNOSTIM 
 
Dolgoročne finančne obveznosti do bank se nanašajo na dve dolgoročni posojili v skupni 
višini 1.377,3 mio SIT. Obe posojili imata rok vračila čez 7 let (leta 2013) z dveletnim 
moratorijem. Posojili sta zavarovani z bianco menico z menično izjavo in nalogom za 
plačilo. 
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3.6.15 POJASNILO H KRATKOROČNIM FINANČNIM OBVEZNOSTIM 
 

v 000 SIT 

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

Kratkoročna posojila, dobljena pri družbah v 
skupini 

129.604 14.800 14.800

Kratkoročna posojila pri bankah v državi 2.271.160 2.698.500 2.698.500
Kratkoročna posojila pri družbah v državi 74.440 48.540 48.540

SKUPAJ KRATK. FINANČNE OBVEZNOSTI 2.475.204 2.761.840 2.761.840

 
 
3.6.16 POJASNILO H KRATKOROČNIM POSLOVNIM OBVEZNOSTIM 

v 000 SIT 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

a) Kratkoročne poslov. obveznosti do družb v 
skupini 

1.621.182 1.758.555 2.314.088

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v 
državi 

1.620.915 1.758.536 2.314.069

Kratkoročne obveznosti za obresti 267 19 19
b) Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 

1.589.122 2.526.720 2.526.720

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v 
državi 

1.481.652 1.502.316 1.502.316

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v 
tujini 

107.158 1.011.625 1.011.625

Kratkoročne obveznosti za nezarač. blago 
in storitve 

312 12.779 12.779

c) Kratkoročne posl. obveznosti na podlagi 
predujmov 

54.077 27 27

Prejeti kratkoročni predujmi 27 27 27
Prejete kratkoročne varščine 54.050 0 0

č) Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.257.457 1.551.744 1.551.744
Kratk. obveznosti za čiste plače in 
nadomestila plač 

370.598 380.900 380.900

Kratk. obveznosti za prispevke iz kosmatih 
plač in nadomestila plač 

155.079 168.309 168.309

Kratk. obveznosti za davke iz kosmatih plač 
in nadomestil plač 

79.286 102.382 102.382

Kratk. obveznosti za druge prejemke iz 
delovnega razmerja 

42.240 64.229 64.229

Kratk. obv. za prispevke iz drugih 
prejemkov iz del. razm., ki se ne obrač. 
skupaj s plačami 

557 2.787 2.787

Kratk. obv. za davek iz drugih prejemkov iz 
del. razm., ki se ne obrač. skupaj s plačami 

593 2.727 2.727

Obveznosti za obračunani DDV 239.372 441.386 441.386



Letno poročilo 2006 

Premogovnik Velenje d.d..   80

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2005 

Obveznosti za davek od izplačanih plač 25.771 35.006 35.006
Druge kratkoročne obveznosti do državnih 
in drugih institucij 

186.070 217.326 217.326

Kratkoročne obveznosti za obresti 7.864 10.459 10.459
Kratk. obv. v zvezi z odtegljaji od plač in 
nadom. plač zaposlenih 

96.565 104.015 104.015

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 53.462 22.218 22.218

SKUPAJ KRATK. FINANČNE IN POSLOVNE 
OBVEZNOSTI 

4.521.838 5.837.046 6.392.579

 
Kratkoročne poslovne obveznosti  na dan 31.12.2006 po rokih zapadlosti: 

v 000 SIT 

do 30 dni od 31 do 60 dni nad 60 dni SKUPAJ 

2.844.150 1.039.204 638.484 4.521.838

 
Za zamujena plačila se zaračunavajo obresti po zamudni obrestni meri. 
 
 
3.6.17 POJASNILO K AKTIVNIM IN PASIVNIM ČASOVNIM 

RAZMEJITVAM 
 
Aktivne časovne razmejitve v višini 22,1 mio SIT sestavljajo zaračunani stroški najema  
licenc, šolnine in stroški naročnin za leto 2007 ter vrednotnice (koleki). 
 
Pasivne časovne razmejitve v višini 1,8 mio SIT sestavlja DDV od danih predujmov. 
 
 
3.6.18 IZVENBILANČNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI 
 
Premogovnik Velenje izvenbilančno izkazuje 44 mio SIT zemljišč, ki so bila v postopku 
lastninskega preoblikovanja prenesena na Sklad kmetijskih zemljišč ali so v postopku 
denacionalizacije. 
 
Podjetje izvenbilančno izkazuje še menice in bančne garancije, ki so prejete za 
zavarovanje plačil v višini 129,9 mio SIT ter menice in bančne garancije, ki jih je 
Premogovnik izdal za zavarovanje plačil v višini 1.342,7 mio SIT. Od navedenih 
izvenbilančnih sredstev, ki so prejeta za zavarovanje, se v višini 7,1 mio SIT nanašajo na 
podjetja v skupini. 
 
 
3.7 POJASNILA IN PRILOGE K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  
 
3.7.1 USMERITVE IN METODE VREDNOTENJA V IZKAZU POSLOVNEGA 

IZIDA 
 



Letno poročilo 2006 

Premogovnik Velenje d.d..   81

Podjetje uporablja I. različico stopenjske oblike izkaza poslovnega izida. Stroški so vodeni 
po naravnih vrstah, v prilogi k izkazu poslovnega izida pa prikazujemo stroške po 
funkcionalnih skupinah. 
 
Prihodki 
 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. 
 
Prihodke delimo na poslovne, finančne in druge. 
 
Poslovni prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, 
če ti niso uresničeni že ob nastanku. 
 
Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi 
prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene 
ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. 
 
Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih 
prihodkov se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev, ali po prodajnih cenah 
nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove dokončanosti. 
 
Sprememba vrednosti zalog se pojavi kot razlika med končnim in začetnim stanjem zaloge 
premoga. 
 
Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov se pojavi ob dokončanju in dajanju v uporabo po 
ustrezni metodi vrednotenja 
 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih 
sredstev in odpravi vnaprej vračunanih popravkov vrednosti terjatev. 
 
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z finančnimi naložbami 
in tudi v zvezi s terjatvami. Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na 
prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in 
poplačljivosti. 
 
Prihodki iz deležev v dobičku podjetij v skupini niso upoštevani saj ni prišlo do izplačila 
le-teh. Dividende dosežene pri drugih smo upoštevali ob izplačilu le-teh. 
 
Prihodki od obresti so obračunani za zamude plačil in za obresti od depozita. 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. 
 
Odhodki 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. 
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Podjetje razčlenjuje odhodke na poslovne, finančne in druge. 
 
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma, ko je trgovsko blago prodano. Poslovni 
odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju. V poslovne 
odhodke se všteva tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve. Prevrednotovalni poslovni odhodki 
se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na 
poslovni izid. Prevrednotovanja stroškov amortizacije, materiala in storitev ni. 
 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Finančni odhodki 
se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. Finančni odhodki 
za financiranje so iz naslova obresti za zamude in iz naslova prevrednotenja dolgov zaradi 
ohranitve vrednosti. 
 
Druge odhodke sestavljajo odškodnine in druge neobičajne postavke, ki se izkazujejo v 
dejansko nastalih zneskih. 
 
Amortizacija 
 
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev (dolgoročne premoženjske pravice) in 
opredmetenih osnovnih sredstev se zmanjšuje z amortiziranjem. Sredstvo se začne 
amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo. 
 
Amortizacijska stopnja neopredmetenih sredstev (dolgoročne premoženjske pravice) je 
10%. 
 
Amortizacijske stopnje opredmetenih osnovnih sredstev temeljijo na življenjski dobi 
sredstev in znašajo: 
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SREDSTVA Amortizacijska stopnja (v %)
Gradbeni objekti od 1,54 do 11,33 
Proizvajalna in druga oprema od 4,0 do 33,33 
Računalniki od 3,34 do 50,0 
Osebna vozila od 10,64 do 20,0 
 
Amortizacijske stopnje so ustrezajo Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. 
 

v 000 SIT 
 POJASNILA 2006 2005
Čisti prihodki od prodaje 7.1 27.399.836 28.047.375
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

7.2 -185.985 1.109.518

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 7.3 349.812 499.964
Drugi poslovni prihodki 7.4 573.327 156.455

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 28.136.990 29.813.312
Stroški blaga, materiala in storitev 7.5 10.692.267 11.152.675
Stroški dela 7.6 13.536.650 14.231.323

Odpisi vrednosti 7.7 3.315.340 3.603.064

Drugi poslovni odhodki 7.8 447.258 400.360

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 145.475 425.890

Finančni prihodki iz deležev 7.9 96.150 84.053
Finančni prihodki iz danih posojil 7.10 22.846 20.217
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 7.11 178.150 21.930

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb 

0 557.633

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 7.12 119.663 57.632
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 7.13 12.312 21.865
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 310.646 -85.040
Drugi prihodki 7.14 21.775 42.732
Drugi odhodki 7.15 208.455 218.970
CELOTNI POSLOVNI IZID 123.966 -261.278
Davek iz dobička 7.16 0 0 
Odloženi davki 7.17 -23.278 0 
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 

7.18 100.688 -261.278

 
 
Dodatno pojasnilo 7.19 se nanaša še na stroške po funkcionalnih skupinah. 
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3.7.2 POJASNILO K ČISTIM PRIHODKOM OD PRODAJE 
v 000 SIT 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2006 2005
a) Prihodki od prodaje na domačem trgu 27.397.014 28.046.251
     Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na 
domačem trgu 

26.644.129 26.609.150

     Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na 
domač. trgu 

752.885 1.437.101

b) Prihodki od prodaje na tujem trgu 2.822 1.124

     Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na 
tujem trgu 

2.822 1.124

SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 27.399.836 28.047.375

 
 
3.7.3 POJASNILO K SPREMEMBI VREDNOSTI ZALOG 
 
ZALOGA PREMOGA KOLIČINSKO (v GJ) VREDNOSTNO (v 000 SIT)
Stanje 1.1.2006 3.844.315 2.265.724 
Povečanje zaloge 44.109.321 20.805.840 
Zmanjšanje zaloge 43.437.074 21.229.479 
Popisne razlike - višek 440.002 237.654 
Stanje 31.12.2005 3.956.564 2.079.739 

 
Povečanje zaloge premoga v letu 2006 vpliva negativno na rezultat v višini 186 mio SIT. 
Povečanje v letu 2005 je pozitivno vplivalo na rezultat v višini 1.109.518 mio SIT. 
 
 
3.7.4 POJASNILO K USREDSTVENIM LASTNIM PROIZVODOM IN 

STORITVAM 
 
Usredstveni lastni proizvodi in storitve v višini 349,8 mio SIT se nanašajo na izdelavo 
transportnih poti v jami. 
 
 
3.7.5 POJASNILO K DRUGIM POSLOVNIM PRIHODKOM 

v 000 SIT 
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 2006 2005
Prihodki od odprave rezervacij 449.014 0 
Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 25.244 13.756
Prevrednotevalni poslovni prihodki 99.069 142.699

SKUPAJ DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 573.327 156.455
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3.7.6 POJASNILO K STROŠKOM BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
v 000 SIT 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 2006 2005
a) Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 674.341 1.377.765
b) Stroški materiala skupaj 3.139.974 3.253.356
    Stroški materiala 1.464.621 2.035.784
    Stroški pomožnega materiala 326.271 362.286
    Stroški energije 576.317 529.637
    Stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanje 
OS 

731.215 331.481

    Odpis drobnega inventarja 20.524 18.382
    Uskladitev stroškov materiala zaradi ugotovljenih popisnih 
razlik 

-29.319 -86.503

    Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 50.345 59.866
    Drugi stroški materiala 0 2.423

c) Stroški storitev skupaj 6.877.952 6.521.554

    Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju 
storitev 

3.357.337 2.913.239

    Stroški transportnih storitev 75.613 78.492
    Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OS 1.248.872 1.561.740
    Najemnine 27.802 26.946
    Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 10.330 13.848
    Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter 
zavarov.premije 

166.957 168.943

    Stroški intelektualnih in osebnih storitev 212.792 175.924
    Stroški sejmov, reklame in reprezentance 60.021 93.279
    Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj 
z dajatvami, ki bremenijo podjetje 

97.333 102.598

    Stroški drugih storitev 1.620.895 1.386.545

         - od tega rudarske škode 433.007 357.844

         - od tega raziskave in razvoj 301.028 305.441

         - od tega komunalne storitve 542.268 410.495

SKUPAJ STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 10.692.267 11.152.675

 
Stroški storitev rudarskih škod zajemajo samo storitve; medtem ko so odškodnine v višini 
108 mio SIT zajete v postavki odškodnine med odhodki. 
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3.7.7 POJASNILO K STROŠKOM DELA 
v 000 SIT 

STROŠKI DELA 2006 2005
a) Stroški plač 9.150.576 9.443.876
     Plače zaposlencev 8.888.576 9.218.266
     Nadomestila plač zaposlencev 262.000 225.610
b) Stroški socialnih zavarovanj 2.735.558 2.792.569

     Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 374.899 369.275
     Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet,
     povračil in drugih prejemkov zaposlencev 

2.360.659 2.423.294

c) Drugi stroški dela 1.650.516 1.994.878

     Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev 1.193.504 1.436.733
     Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet,
     povračil in drugih prejemkov zaposlencev 

457.012 558.145

SKUPAJ STROŠKI DELA 13.536.650 14.231.323

 
 
Skupine oseb, za katere razkrivamo zaslužke v razširjenem dobičku, obravnavamo v okviru 
drugih razkritij. 
 
 
3.7.8 POJASNILO K ODPISOM VREDNOSTI 

v 000 SIT 
ODPISI VREDNOSTI 2006 2005
a) Amortizacija 2.986.194 2.861.315
     Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 5.860 3.280

     Amortizacija zgradb 718.412 763.250

     Amortizacija opreme in nadomestnih delov 2.261.922 2.094.785

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih in 
     opredmetenih OS 

325.320 121.701

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.826 620.048
SKUPAJ ODPISI VREDNOSTI 3.315.340 3.603.064
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3.7.9 POJASNILO K DRUGIM POSLOVNIM ODHODKOM 
v 000 SIT 

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 2006 2005
Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upok. 

116.618 0 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov 134.343 134.882
Izdatki za varstvo okolja 12.361 14.429
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z 
dajatvami 

4.267 4.454

Štipendije dijakom in študentom 39.182 36.408
Ostali stroški 140.487 210.187
SKUPAJ DRUGI POSLOVNI ODHODKI 447.258 400.360

 
 
3.7.10 POJASNILO K FINANČNIM PRIHODKOM IZ DELEŽEV 

v 000 SIT 
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 2006 2005

Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 73.745 80.788

Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 15.863 0 

Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 6.542 3.265

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 96.150 84.053

 
 
3.7.11 POJASNILO K FINANČNIM PRIHODKOM IZ DANIH POSOJIL 

v 000 SIT 
FINANČNI  PRIHODKI  IZ  DANIH POSOJIL 2006 2005
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 14.386 13.547
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 8.460 6.670

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 22.846 20.217

 
 
3.7.12 POJASNILO K FINANČNIM PRIHODKOM IZ POSLOVNIH 

TERJATEV 
v 000 SIT 

FINANČNI  PRIHODKI  IZ  POSLOVNIH TERJATEV 2006 2005
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 7 829
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 178.143 21.101

SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOV. TERJATEV 178.150 20.217
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3.7.13 POJASNILO K FINANČNIM ODHODKOM IZ FINANČNIH 
OBVEZNOSTI 

v 000 SIT 
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 2006 2005
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 850 183
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 118.084 56.424

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 729 1.025

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAN. OBVEZNOSTI 119.663 57.632

 
 
 

3.7.14 POJASNILO K FINANČNIM ODHODKOM IZ POSLOVNIH 
OBVEZNOSTI 

v 000 SIT 
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 2006 2005
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti od družb v skupini 1 0 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obv. 

10.778 21.349

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.533 516

SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAN. OBVEZNOSTI 12.312 21.865

 
 
3.7.15 POJASNILO K DRUGIM PRIHODKOM 

v 000 SIT 
DRUGI PRIHODKI 2006 2005

Prejete odškodnine in kazni 1.813 5.031

Drugi prihodki 19.962 37.701

SKUPAJ DRUGI PRIHODKI 21.775 42.732
 

 
3.7.16 POJASNILO K DRUGIM ODHODKOM 

v 000 SIT 
DRUGI ODHODKI 2006 2005

Denarne kazni in odškodnine 201.586 177.812

Drugi odhodki 6.869 41.158

SKUPAJ IZREDNI ODHODKI 208.455 218.970

 
Del odškodnin v višini 108 mio SIT se nanaša na odškodnine rudarskim oškodovancem. 
 
 
3.7.17 POJASNILO K DAVKU IZ DOBIČKA 
 
Podjetje Premogovnik Velenje izdela obračun davka od dohodkov pravnih oseb v skladu z 
Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb. V letu 2006 ne izkazuje davka od 
dohodkov. 
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3.7.18 POJASNILO K ODLOŽENIM DAVKOM 
 
Iz naslova odprave in novega oblikovanja odloženih terjatev za davek so nastale razlike v 
višini 23,3 mio SIT, ki vplivajo na odhodek za odloženi davek. 
 
 
3.7.19 POJASNILO K ČISTEMU POSLOVNEMU IZIDU 

OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
 
Čisti dobiček poslovnega leta 2006 znaša 100,7 mio SIT. 
 
 
3.7.20 POJASNILA K RAZČLENITVI STROŠKOV PO FUNKCIONALNIH  

SKUPINAH 
 
Priloga k izkazu poslovnega izida: STROŠKI PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 

v 000 SIT 
 LETO 2006 LETO 2005
Proizvajalni stroški prodanih količin 22.536.906 22.779.965
Stroški prodajanja 960.686 1.377.765
Stroški splošnih dejavnosti 4.164.777 4.487.944
Sprememba vrednosti zalog gotovih proizvodov -185.985 1.109.518

 



Letno poročilo 2006 

Premogovnik Velenje d.d..   90

3.8 POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV 
 
Premogovnik Velenje sestavlja izkaz denarnega toka po različici I, sestavljeno po 
neposredni metodi in ima obliko zaporednega izkaza. 
 
Podatki iz sestavitev izkaza denarnih tokov so pridobljeni na podlagi prejemkov in 
izdatkov poslovnega leta. 
 
 
3.9 POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA 
 
Podjetje sestavlja izkaz gibanja kapitala po različici II v obliki sestavljene razpredelnice 
vseh sestavin kapitala, v dodatku k izkazu gibanja kapitala pa preglednico »Bilančni 
dobiček oz. izguba«. 
 
Premiki v kapital se nanašajo na čisti dobiček poslovnega leta 2006 ter dogodkov, ki so 
vplivali na povečanje prenesene izgube (dobropis za leto 2005 v višini 464,7 mio SIT in 
uskladitev odloženih terjatev za davek v višini 13,8 mio SIT. Premikov iz kapitala ni bilo. 
 
Dodatek k izkazu gibanja kapitala: BILANČNI  DOBIČEK oz. IZGUBA 
 

v 000 SIT 
a. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 100.688
b. Preneseni dobiček / prenesena izguba -322.470
c. Zmanjšanje kapitalskih rezerv 221.782
č. Zmanjšanje rezerv iz dobička

zakonskih rezerv 
rezerv za lastne deleže 
statutarnih rezerv 
drugih rezerv iz dobička 

0 
 
 
 

d. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA
zakonskih rezerv 
rezerv za lastne deleže 
statutarnih rezerv 

0 
 

 BILANČNI DOBIČEK oz. IZGUBA (a+b+c+č-d) 0 

 
Bilančnega dobička za poslovno leto 2006 ni, saj se je celoten čisti dobiček poslovnega 
leta namenil pokrivanju prenesene izgube. 
 
Izkaz gibanja kapitala za preteklo leto 2005 prikazuje izgubo obračunskega obdobja v 
višini 261,3 mio SIT in njeno pokrivanje iz zakonskih rezerv, drugih rezerv iz dobička ter 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Nevpoklicanega kapitala, rezerv ter 
prenesenega poslovnega izida Premogovnik Velenje konec leta 2005 nima. 
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3.10 DRUGA POJASNILA 
  
3.10.1 PODATKI O SKUPINAH OSEB 

 v 000 SIT 
Član uprave 24.798 

Zaposleni po individualni pogodbi 18.431 

Člani nadzornega sveta 2.974 

 
Navedeni prejemki vsebujejo bruto vrednosti plač, regresov, bonitet, dodatno pokojninsko 
zavarovanje, druge prejemke, povračila stroškov v zvezi z delom, podjemne pogodbe in 
sejnine. 
 
Zgoraj navedene skupine oseb niso prejele predujmov ali posojil, prav tako podjetje nima 
poroštev za obveznosti teh oseb, poslovnih terjatev ali dolgov do teh oseb. Prav tako osebe 
niso prejele zaslužkov v razširjenem dobičku. 
 
 
3.10.2 OSTALA POJASNILA 
 
Za potrebe revidiranja letnega in konsolidiranega letnega poročila je podjetje porabilo 6 
mio SIT. 
 
Izpostavljenost tveganjem ter obseg in vrste inštrumentov za varovanje pred tveganjem za 
posamezne postavke v računovodskih izkazih so obravnavane v okviru poslovnega dela 
poročila. Prav tako so v okviru poslovnega dela poročila obravnavani kazalniki. 
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4 REVIZORJEVO POROČILO 
 

 
 
Poročilo neodvisnega revizorja  
 
Delničarjem družbe Premogovnik Velenje d.d. 
 
Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe Premogovnik Velenje d.d., ki vključujejo 
bilanco stanja na dan 31. decembra 2006, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih 
tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. 

Pregledali smo tudi poslovno poročilo. 

 
Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze 
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje 
notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne 
vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih 
usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah. 
 
Revizorjeva odgovornost 
Naša naloga je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu 
z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter 
načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo 
pomembno napačne navedbe. 
 
Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v 
računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje 
tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj 
prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih 
izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o 
uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih 
računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne 
predstavitve računovodskih izkazov. 
 
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje. 
 
Mnenje 
Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja 
gospodarske družbe Premogovnik Velenje d.d. na dan 31. decembra 2006 ter njenega poslovnega izida in 
denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. 
 
 

KPMG SLOVENIJA, 
 
podjetje za revidiranje, d.o.o. 

 
Marjan Mahnič, univ.dipl.ekon.  
 
pooblaščeni revizor  
 
partner 

Ljubljana, 30. marec 2007 
 
KPMG Slovenija, d.o.o. 
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