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1. UVOD 
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1.1 PISMO GENERALNEGA DIREKTORJA 
 
Premogovnik Velenje, za katerim je več kot 145 let delovanja, se nahaja na prelomnici – po eni strani 

vemo, da brez našega premoga še nekaj časa ne bo šlo, če želimo ohraniti energetsko neodvisnost naše 
države, po drugi strani pa moramo na okoljskem področju slediti usmeritvam Evropske skupnosti in 

Slovenije. Ob tem moramo imeti pred očmi primere iz regij, kjer se je odkopavanje že zaključilo, ki 

potrjujejo, da procesi prestrukturiranja niso in ne morejo biti načrtovani čez noč, zato se je vsekakor treba 
že zdaj pogovarjati o prenehanju rabe premoga ter o sredstvih, ki bodo omogočila ekonomsko, socialno 

in pravično preobrazbo energetike v Šaleški dolini.  
 

Skoraj celo preteklo leto smo se tudi v družbah naše Skupine spopadali z globalno krizo, ki jo je povzročila 
epidemija koronavirusa. S številnimi ukrepi, priporočili in z navodili tako znotraj podjetja kot tudi na ravni 

države smo si vsi skupaj močno prizadevali za njegovo zajezitev, kar nam je v večji meri tudi uspelo, tako 

da je lahko proizvodni proces potekal čim bolj nemoteno in da smo ves čas zagotavljali (in še 
zagotavljamo) nemoteno proizvodnjo premoga. 27. novembra lani je Termoelektrarna Šoštanj s pomočjo 

našega premoga celo dosegla rekordno dnevno proizvodnjo v vsej zgodovini obratovanja, ko je proizvedla 
19.100.404 kWh električne energije. 

 

Prva polovica lanskega leta je bila zelo zahtevna tudi z vidika načrtovanih delovnih dni. Predvsem v 
spomladanskih mesecih smo imeli veliko dodatnega dela, saj smo v jami delali skoraj vse sobote in nedelje. 

Nekaj težav smo imeli s povečano odsotnostjo kadra v poletnih mesecih in hkratnim delovanjem 
proizvodnje na treh odkopih: avgusta in septembra smo namreč kar nekaj časa vzporedno delovali na 

odkopih k. -95/C, k. -110/A in k. -110/E. Ker že nekaj let nismo odkopavali na treh odkopih hkrati, smo 

imeli nekaj težav z zagotavljanjem zadostnega kadra za zagotavljanje moštev za tri odkope.  
 

Kljub izrednim razmeram nam je v letu 2020 uspelo doseči dobre rezultate, saj bi bil lahko manko ob 
koncu leta, glede na vse izzive, s katerimi smo se spopadali, precej višji. Razloga zanj sta predvsem 

zahtevno stanje na odkopu k. -95/A in epidemija, ki je posegla tudi v našo delovno sredino. Konec leta 
smo tako dosegli proizvodnjo v višini 3.174.567 ton, izdelali smo 5.481 metrov novih prog in 307 metrov 

pretesarb. 

 
Sredi septembra smo uspešno izvedli preboj vodne proge do odvodnjevalnih objektov na koti -64. Ta bo 

velikega strateškega pomena za prihodnje delovanje Premogovnika Velenje, saj omogoča varno 
pridobivanje premoga na območju severnega krila Jame Preloge.  

 

Premogovnik in HTZ sta se vnovič znašla v družbi najboljših inovatorjev regije. Za vse tri prijavljene 
inovacije smo prejeli bronasto nagrado. Muzej premogovništva Slovenije je prejel prestižno nagrado za 

podzemno kulinarično doživetje Velenje Underground, ki ga pripravlja skupaj s partnerjema Zavodom za 
turizem Šaleške doline in Gorenjem Gostinstvom. V zadnjih letih smo uspešno remontirali in v proizvodni 

proces naročnikov vpeljali več napredovalnih strojev na Slovaškem, BiH, Črni Gori in v Turčiji, lani julija 
smo obnovili in v Srbijo odprodali dva, kar je ponovni dokaz, da imamo v svoji sredini izkušene 

strokovnjake, zaradi katerih velja Premogovnik za visoko razvito tehnološko družbo.  

 
Žal smo se bili zaradi razmer primorani odreči izvedbi jubilejnega, šestdesetega Skoka čez kožo, in 

prireditve ob godu sv. Barbare. Kljub temu smo 3. julija praznik rudarjev obeležili s kanonado z 
Velenjskega gradu in z budnicami rudarske godbe na različnih lokacijah. V želji po obuditvi rudarske 

tradicije v Šaleški dolini smo postavili tri t. i. rudarske cimpre, lesene podboje, ki simbolizirajo rov.  

 
Kot družbeno odgovorno podjetje seveda podpiramo prehod v brezogljično družbo, vendar se moramo 

tega lotiti preudarno in zasledovati realne cilje. V osnutku Nacionalne strategije za opuščanje rabe 
premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda so bile določene tri 

letnice prenehanja uporabe premoga – 2033, 2038 in 2042, v javno obravnavo pa je bil dan predlog z 

najambicioznejšim scenarijem. Premogovnik Velenje zagovarja stališče, da pri zapiranju premogovnika ni 
ključna letnica zaprtja, ampak mora za optimizacijo procesa izkopavanja in v korist lokalni skupnosti 

zakonodajalec s partnerji uskladiti, kateri postopki morajo biti izvedeni do leta, ko lahko govorimo o zaprtju 
premogovnika, pri čemer se zapiralna dela opravljajo še vsaj 15 let  
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Šele ko bo sprejet dogovor o letnici zaprtja, bomo tudi v Premogovniku lahko lažje sprejeli dolgoročno 
dinamiko odkopavanja premoga, na kateri bo temeljilo načrtovanje potrebnih kadrov in investicij, vse s 

ciljem zagotavljanja visoke stopnje zanesljivosti doseganja zastavljene proizvodnje in zasledovanja 
ekonomičnosti. Ena ključnih nalog v naši dejavnosti sta namreč obvladovanje proizvodnje in zanesljivosti 

obratovanja, kar je poleg stabilizacije trenutnega kratkoročnega poslovanja tudi ena od prioritet.  

 
Zaradi specifike del in posledično hitrega upokojevanja zaposlenih na jamskih delovnih mestih moramo 

odhode le-teh ustrezno nadomeščati. Znanje in veščine naših zaposlenih so za naš delovni proces 
ključnega pomena, zato moramo graditi na sistemu ustreznega zaposlovanja in nadomeščanja odhajajočih 

sodelavcev ter razvoju kadra. Zaposlovali in štipendirali smo tudi v času najhujše epidemije koronavirusa, 
prav tako smo v tem času izvajali prakso za dijake. 

 

Premogovništvo kot proces podzemnega pridobivanja premoga se s preprečevanjem in z odpravljanjem 
negativnih vplivov na okolje srečuje že od svojega nastanka in zato aktivno skrbi za stanje voda, tal in 

zraka v Šaleški dolini. Z izkopavanjem premoga neizogibno vplivamo na površino in spreminjamo prvotno 
obliko pokrajine, ki se kaže v obliki pogrezanja terena, nastajanja razpok na površini in nastankom jezer. 

Površine, ki so podvržene vplivom odkopavanja, sproti začasno saniramo v tolikšnem obsegu, da je, kjer 

območje ne obsega jezer, omogočena kmetijska ali katera druga primerna gospodarska dejavnost.  
 

Pred nami je gotovo obdobje, ki s seboj prinaša ogromno izzivov. 21. januarja 2022 poteče koncesijska 
pogodba v zvezi z rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine – aktivnosti za 

podaljšanje so v polnem teku. Med pomembnejšimi usmeritvami družbe ostajajo trajnostni vidik 
proizvodnje premoga ter skrb za okolje in ohranjanje kakovosti življenja ljudi, ki so z družbo neposredno 

in posredno povezani. Z vključenostjo v vse operativne delovne skupine za pripravo ukrepov 

prestrukturiranja premogovnih regij ter tudi v samo pripravo nacionalne strategije za opuščanje rabe 
premoga in prestrukturiranje v skladu z načeli pravičnega prehoda pa se že danes pripravljamo na 

prestrukturiranje delovnih mest, ki bodo v Šaleški dolini ostala tudi po tem, ko bo odkopavanje zaključeno. 
 

 

SREČNO! 
 

dr. Janez Rošer, generalni direktor Premogovnika Velenje 
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1.2 POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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1.3 POUDARKI POSLOVANJA DRUŽBE V 2020 
 

  

 
 

 

 Opomba k izračunu dodane vrednosti na zaposlenega je podana v poglavju 2.9.7 KAZALNIKI DRUŽBE. 
 

 Dosežena proizvodnja premoga je v letu 2020 znašala 3.174.567 ton, kar je 1,4 % več od 

dosežene v letu 2019, ko je znašala 3.131.791 ton. V energiji je bila dosežena proizvodnja 
premoga 36.229.927 GJ, kar je 2,4 % manj od dosežene v letu 2019, ko je znašala 37.112.956 

GJ. 

POSTAVKA 2019 2020 2020/2019

Prihodki v EUR 112.725.689 109.436.286 97,1

Čisti prihodki od prodaje  v EUR 105.881.017 105.271.970 99,4

Finančni prihodki v EUR 4.952.916 27 0,0

Odhodki v EUR 119.310.109 119.100.426 99,8

Stroški materiala v EUR 21.682.329 18.593.792 85,8

Stroški storitev v EUR 30.812.247 33.018.449 107,2

Stroški dela v EUR 55.832.314 51.835.038 92,8

Finančni odhodki v EUR 921.795 1.125.696 122,1

Amortizacija v EUR 13.333.393 14.782.998 110,9

Drugi poslovni odhodki v EUR 2.095.384 2.097.121 100,1

Čisti poslovni izid v EUR -6.584.420 -9.664.140 146,8

EBIT = poslovni izid iz poslovanja v EUR -10.615.541 -8.538.471 80,4

EBITDA = EBIT + Odpisi vrednosti v EUR 2.745.263 6.365.491 231,9

Sredstva v EUR 139.920.428 153.611.813 109,8

Kapital v EUR 36.309.737 71.502.364 196,9

Celotne finančne obveznosti = Celotna zadolženost 

(dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti) v EUR
29.871.862 5.135.789 17,2

Zadolženost v skupini HSE v EUR 18.881.547 0 0,0

Denar in denarni ustrezniki v EUR 1.852.932 227.627 12,3

Investicije v EUR 25.024.524 25.760.994 102,9

Število zaposlenih konec obdobja 1.193 1.164 97,6

Število zaposlenih na podlagi ur 1.163 1.088 93,5

Dodana vrednost na zaposlenega (letni nivo) v EUR/zap. 47.610 49.209 103,4

Proizvodnja premoga (v TJ) 37.113 36.230 97,6

Prodaja premoga (v TJ) 36.590 35.658 97,5

Izdelava prog v m 6.050 5.481 90,6

Pretesarbe v m 459 307 66,9

Proizvodnja premoga v t 3.131.791 3.174.567 101,4

Kurilna vrednost proizvedenega premoga GJ/t 11,85 11,41 96,3

Zaloge premoga na zadnji dan v obdobju v EUR 4.626.949 4.835.084 104,5

Zaloge premoga na zadnji dan v obdobju v GJ 1.710.296 1.787.660 104,5

Zaloge premoga na zadnji dan v obdobju v EUR/GJ 2,71 2,70 100,0

Stroškovna cena v EUR/GJ 3,07 2,99 97,4

Prodajna cena v EUR/GJ 2,75 2,75 100,0
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 Prodaja premoga v GJ je znašala 35.658.312, kar je 2,5 % manj kot leto prej, ko je znašala 

36.589.929 GJ. 
 

 Celotni prihodki PV so bili doseženi v višini 109.436.286 EUR, kar je 2,9 % manj kot v letu 2019.  

 
 Celotna višina doseženih odhodkov je v letu 2020 znašala 119.100.426 EUR ali 0,2 % manj kot v 

letu 2019. 
 

 Sprememba vrednosti zalog premoga je v letu 2020 vplivala pozitivno na čisti poslovni izid v višini 
208.135 EUR. 

 

 Poslovanje je bilo v letu 2020 negativno, v višini -9.664.140 EUR. 
 

 Povprečna fakturirana cena za premog TEŠ v letu 2020 je bila 2,75 EUR/GJ. Prodajna cena tako 
za premog za proizvodnjo električne energije kot za premog za toplotno energijo znaša 2,75 

EUR/GJ. 

 
 Vrednost premoženja PV je na dan 31. 12. 2020 znašala 153.611.813 EUR in je višja od stanja 

na dan 31. 12. 2019 za 9,8 %. 
 

 Višina kapitala je na dan 31. 12. 2020 znašala 71.502.364 EUR in je višja od stanja na dan 31. 
12. 2019 za 96,9 % oz. za 35.192.627 EUR. Na spremembo v vrednosti kapitala so v letu 2020 

vplivala naknadna vplačila HSE v višini 46,225 mio EUR (konverzija obstoječih dolgoročnih 

kreditov HSE in novega kratkoročnega kredita HSE v kapitalske rezerve). 
 

 Celotne finančne obveznosti so na dan 31. 12. 2020 znašale 5.135.789 EUR (od tega znašajo  
finančne obveznosti iz najemov 327.446 EUR, skladno z MSRP 16) in so nižje od stanja na 31. 12. 

2019 za 82,8 %. S strani HSE smo dne 29. 10. 2020 prejeli novi kratkoročni kredit v višini 30 mio 

EUR, z namenom zagotavljanja tekoče likvidnosti družbe. S tem je bil v letu 2020 pridobljeni 
avans TEŠ, v skupni višini 30 mio EUR, v celoti odplačan. Z dnem 9. 11. 2020 so bile izvedene 

aktivnosti za naknadna vplačila HSE v višini 46,225 mio EUR (konverzija obstoječih dolgoročnih 
kreditov HSE in novega kratkoročnega kredita HSE v kapitalske rezerve). Celotna višina 

evidentiranih posojil na dan 31. 12. 2020 se nanaša na zadolženost do bank. 

 
 Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2020 (izračunana iz povprečja stanj zaposlenih na dan  

31. 12. 2019 in 31. 12. 2020) znašala 49.209 EUR in je 3,4 % višja kot v letu 2019, kar je 
predvsem posledica nižjega povprečnega stanja zaposlenih.  

 
 V letu 2020 smo za naložbe v neopredmetena sredstva, nepremičnine, naprave in opremo ter 

naložbene nepremičnine namenili 25.760.994 EUR, v predhodnem letu 25.024.524 EUR. V letu 

2020 je v navedeni vrednosti vračunana nedenarna postavka, to je razgradnja jamskih gradbenih 
objektov v višini 9.359.000 EUR, v predhodnem letu je ta znašala 6.927.000 EUR. 

 
 Na dan 31. 12. 2020 je imela družba 1.164 zaposlenih, kar je 29 zaposlenih manj kot na dan 31. 

12. 2019. 
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GRAFIČNI PRIKAZI GIBANJA KLJUČNIH KATEGORIJ 2018–2020 
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1.4 KRONOLOGIJA POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2020 
 

 

  

februar  12. februarja je potekal, že desetič zaporedoma, sklepni del akcije Inovator leta 

2019. Razglašeni so bili najboljši inovatorji po doseženi gospodarski koristi in 

izračunu enkratnih nagrad, najboljši promotorji inovacijske dejavnosti ter 
najboljše organizacijske enote in najboljša področja v minulem letu. 
 

 14. in 15. februarja smo sodelovali na informativnih dnevih Šolskega centra 

Velenje. 
 

marec  V februarju in marcu je bila, skladno s standardi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018 ter ISO 50001:2018, izvedena notranja presoja 2020. 

 

 2. marca je vodja Službe za varnost in zdravje pri delu ter vodja Rudarske 
reševalne službe v PV Ivan Pohorec za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog 

zaščite, reševanja in pomoči prejel bronasti znak Civilne zaščite Republike 
Slovenije. 

 

 5. marca je potekala v Ljubljani tradicionalna strateška energetska konferenca 
EN.odmev 020, s podnaslovom »Prožnost v novi energetski krajini«, na kateri je 

kot govornik sodeloval tudi generalni direktor PV mag. Marko Mavec. 
 

 V marcu je prišlo do izredne situacije, vezane na  pandemijo virusa Covid-19. Ker 
PV sodi med gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost, ki je ključnega pomena 

za delovanje države, je bilo delo organizirano, da je bilo ves čas zagotovljeno 

nemoteno izvajanje dejavnosti, ob upoštevanju vseh priporočil, navodil in ukrepov 
pristojnih institucij. 

 

april  11. aprila je PV obeležil 145 let delovanja – skoraj poldrugo stoletje izzivov, 

spopadanja z naravo in njenimi zakonitostmi, več kot 220 milijonov ton premoga. 
 

maj  Nadzorni svet PV je na redni seji dne 29. 5. 2020 sprejel sklep o odpoklicu 

generalnega direktorja PV mag. Marka Mavca, ki pomeni predčasno prenehanje 
mandata z 29. 5. 2020. Za začasnega generalnega direktorja PV je nadzorni svet 

družbe z 29. 5. 2020 imenoval dr. Janeza Rošerja. 
 

junij  5. junija je v Zeleni dvorani upravne stavbe PV potekala Konstitutivna seja Sveta 
delavcev PV. Na njej so člani sveta delavcev za predsednika za mandatno obdobje 

2020–2024 soglasno izvolili Danila Rednjaka, ki je svet delavcev vodil tudi v 

prejšnjem mandatu, za podpredsednika pa Gorana Dragića. Oba izvoljena 
predstavnika sta svoj mandat nastopila 15. 6. 2020. Volitev, ki so potekale 27. 

maja 2020 (predčasne pa že 22. maja 2020), se je udeležilo 773 delavcev z 
aktivno volilno pravico, kar predstavlja več kot 66 odstotkov zaposlenih v PV. 

 

 Nadzorni svet PV je na svoji redni seji, ki je potekala v petek, 12. junija 2020, 
sprejel naslednja sklepa o imenovanju:  

- imenovanje dr. Janeza Rošerja za generalnega direktorja PV za dobo štirih 
let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Štiriletni mandat mu je začel teči z 

dnem 13. 6. 2020; 
- imenovanje mag. Mojce Letnik za direktorico PV za dobo štirih let, z možnostjo 

ponovnega imenovanja. Štiriletni mandat je začel teči z dnem 1. 12. 2020. 

  
september  10. septembra smo v severnem krilu jame PV izvedli preboj vodne proge do 

odvodnjevalnih objektov, ki se nahajajo na globini več kot 400 metrov po 

zemeljskim površjem (na koti -64). Izdelava proge, ki je dolga kar 1.034 metrov, 

je potekala v izjemno zahtevnih pogojih, zaradi česar je bilo treba progo ponekod 
tudi ročno pretesariti. Vodna proga je končana in bo velikega strateškega pomena 
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za prihodnje delovanje PV, saj bomo lahko tudi zaradi nje še naprej varno 
pridobivali premog na območju severnega krila Jame Preloge. 

 
 Po uspešni delni zunanji presoji sistemov vodenja, ki je v mesecu aprilu zaradi 

epidemije potekala z oddaljene lokacije, je bil v septembru izveden še drugi del 

zunanje presoje. Izvedena je bila obnovitvena presoja sistema kakovosti po ISO 
9001, redna presoja sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 in prehodna 

presoja sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001. Drugi del 
presoje je bil za razliko od presoje, ki je potekala v aprilu, izveden na lokacijah v 

PV in HTZ Velenje. 
 
oktober, 
november 

 

 Na konstitutivni seji nadzornega sveta PV, ki je potekala 13. novembra 2020, je 

bil za predsednika nadzornega sveta izvoljen poslovni direktor HSE Uroš Podobnik, 
za  namestnika pa mag. Marko Bahor, vodja Službe za razvoj in investicije v HSE. 

Predstavnik zaposlenih v PV ostaja Danilo Rednjak. Mandat članov nadzornega 
sveta traja štiri leta. 

  

 V oktobru in novembru so bile izvedene aktivnosti za izboljšanje finančne situacije. 
S strani HSE smo dne 29. 10. prejeli novi kratkoročni kredit v višini 30 mio EUR, 

z namenom zagotavljanja tekoče likvidnosti družbe. S tem je bil v letu 2020 
pridobljeni avans TEŠ, v skupni višini 30 mio EUR, v celoti odplačan. Z dnem 9. 

11. 2020 so bile izvedene aktivnosti za naknadna vplačila HSE v višini 46,225 mio 
EUR (konverzija obstoječih dolgoročnih kreditov HSE in novega kratkoročnega 

kredita HSE v kapitalske rezerve). 

  
december  Nadzorni svet družbe PV je na seji, ki je potekala 22. decembra 2020, odpoklical 

članico poslovodstva družbe, direktorico mag. Mojco Letnik. Odpoklic je stopil v 
veljavo s 1. januarjem 2021. Generalni direktor dr. Janez Rošer do imenovanja 

člana poslovodstva družbo zastopa samostojno. 
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2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE 
 

2.1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE 
 
 

 

 

2.1.2 LASTNIŠKA STRUKTURA 
 

 
 

2.1.3 DEJAVNOSTI POSLOVANJA  
 

Glavna dejavnost: 05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita 

 
Družba ima registrirane tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti. 

 
  

SPLOŠNI PODATKI

Ime družbe

Oblika organiziranosti

Naslov

Telefon

Faks

Št. vložka

Osnovni kapital v EUR

Velikost družbe

Šifra dejavnosti

Identifikacijska številka za DDV

Matična številka

SKB banka d.d.            SI56 0317 6100 0149 505

Nova KBM d.d.                SI56 0451 5000 1706 738

BKS BANK AG                 SI56 3500 1000 1493 906

NLB d.d.       SI56 0242 6001 8871 981

Gorenjska banka d.d. SI56 0700 0000 3362 207

Spletni naslov

E - pošta

www.rlv.si

info@rlv.si

Transakcijski računi

Premogovnik Velenje, d.o.o.

Družba z omejeno odgovornostjo

Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija

(03) 89 96 100

(03) 58 75 007

10051000, registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju

1000000

Velika gospodarska družba

05.200 - pridobivanje rjavega premoga in lignita

SI 92231217

5040361000

Družbenik / Delničar Naslov
Delež v EUR na 

dan 31.12.2020

Delež v % na dan 

31.12.2020

HSE D.O.O. Koprska 92, Ljubljana 1.000.000,00 100,00

1.000.000,00 100,00
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2.1.4 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE  
 

Družba Premogovnik Velenje, d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, matična številka: 5040361000  

(v nadaljevanju: PV), v skladu s 5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) za 
obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 izjavlja, kot sledi v nadaljevanju. 

 
Poslovodstvo in nadzorni svet družbe PV izjavljata, da je bilo upravljanje družbe v letu 2020 skladno z 

zakoni in drugimi predpisi, z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PV z dne 17. 8. 2017, 
z dne 13. 4. 2018, z dne 13. 6. 2018 in z dne 9. 12. 2019, in s priporočili, navedenimi v Kodeksu 

korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. 

 
Poslovodstvo in nadzorni svet družbe PV v skladu s 60.a členom ZGD-1 izjavljata, da je letno poročilo z 

vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z Zakonom 
o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. 

 

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila in je dostopna na spletni strani družbe 
htpp://www.rlv.si. 

 
1. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA DRUŽB S 

KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVE (KODEKS SDH) TER S PRIPOROČILI IN PRIČAKOVANJI 

SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA (PRIPOROČILA SDH) 
 

Poročilo o izvajanju Kodeksa korporativnega upravljanja družb (Kodeks SDH) 
 

Družba PV kot svoj referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko 

naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d. d. (Kodeks SDH, november 2019), ki je javno 
dostopen na spletni strani SDH. Družba PV je Kodeks pri poslovanju, upoštevajoč dejavnost družbe in 

druge posebnosti družbe, v večji meri smiselno upoštevala. Družba je v letu 2020 po načelu spoštuj ali 
pojasni v celoti spoštovala pretežni del priporočil Kodeksa (november 2019). Odstopanja pojasnjujemo v 

nadaljevanju: 
 

 Priporočilo 3.6.: Priporočilo uporabljamo delno. Politika raznolikosti se izvaja zlasti z ustreznim 

postopkom nabora in selekcije kandidatov za člane nadzornega sveta in poslovodstva družbe. Politika 
raznolikosti formalno ni potrjena, vendar se v praksi izvaja. 

 Priporočilo št. 6.5.1.: Priporočilo uporabljamo smiselno. Sestava NS je določena z Aktom o 
ustanovitvi družbe. Pri sestavi se upošteva 2. odst. 21. člena ZSDH-1. 

 Priporočilo št. 6.9.: Priporočilo uporabljamo delno. Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega 

sveta in oblikovanje skupščinskega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta je transparenten, a 
ni vnaprej opredeljen. 

 Priporočilo št. 6.9.1: V letu 2020 sta dva člana NS zastopala interese ustanovitelja, en član pa je 
zastopal interese zaposlenih. Skladno z Aktom o ustanovitvi, lahko ustanovitelj imenuje člana 

nadzornega sveta, ki zastopata interese ustanovitelja izključno izmed zaposlenih v družbi HSE oz. 
drugih družbah, ki so v posredni ali neposredni večinski lasti družbe HSE. 

 Priporočilo št. 6.10.: Priporočilo uporabljamo delno. Člani NS prejemajo le plačilo za sejnino, ne pa 

plačila za opravljanje funkcije, ki se jim ni izplačevalo zaradi varčevalnih ukrepov družbe. 
 Priporočilo št. 6.11.: Priporočilo uporabljamo delno. Člani komisij NS prejemajo le plačilo za sejnino. 

 Priporočilo št. 6.13.: V začetku novembra 2020, torej pred iztekom leta 2020, se je spremenila 
sestava NS, zato ni bilo možno izvesti ocenjevanja dela članov NS, kar je bilo predvideno za obravnavo 

na decembrski seji. 

 Priporočilo 8.5.: Priporočila ne upoštevamo, ker menimo, da je objava finančnega koledarja v 
enoosebnem d. o. o. nesmiselna, saj so finančni koledarji namenjeni predvsem javnemu razkritju 

poslovanja družb, ki so v lasti številnih delničarjev/družbenikov. Družbi, ki ima edinega družbenika in 
mu redno poroča tudi izven javnih razkritij, tudi po mnenju Združenja nadzornikov Slovenije ni 

potrebno izdelovati in objavljati finančnega koledarja. 

 Priporočilo 9.2.7.: Priporočilu delno sledimo. Določena priporočila notranje revizije se niso izvedla 
v prvotno postavljenih rokih predvsem zaradi kompleksnosti priporočil in so bila usklajeno podaljšana. 
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 Priporočilo 11.2.1.: Priporočilo uporabljamo delno. Pooblaščenca za korporativno integriteto 
zaenkrat družba ne predvideva. Nekatere njegove predvidene funkcije so razpršene in se izvajajo v 

okviru strokovnih služb. 
 

Poročilo o izvajanju priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (Priporočila 

SDH) 
 

Priporočila SDH je družba v letu 2020 pri poslovanju v večji meri smiselno upoštevala. Priporočila in 
pričakovanja SDH so avgusta 2020 nadomestila nova istoimenska Priporočila SDH. 

  
Družba PV v letu 2020 ni v celoti sledila naslednjim Priporočilom SDH: 

 

 Priporočilo 4.5: Priporočilo uporabljamo delno. Kolektivne pogodbe so objavljene na intranetni strani 

družbe.  

 Priporočilo pod točko 5: Priporočila uporabljamo delno pri implementaciji sistemov vodenja in 

preko izvajanja notranjih presoj po standardih (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), ki so tudi podlage 
za samoocenjevanje po modelu EFQM. 

 Priporočila 8: Priporočila uporabljamo delno. V PV dosledno upoštevamo spoštovanje človekovih 
pravic. K podpisu zaveze o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu z Ministrstvom za zunanje 

zadeve RS nismo pristopili. 

 
2. ORGANI DRUŽBE 

 

Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Premogovnik Velenje d. o. o., družbo upravlja družba HSE d. o. o. 
kot ustanovitelj in edini družbenik (100 % poslovni delež). Organa vodenja in nadzora družbe sta 

poslovodstvo in nadzorni svet. 
 

Poslovodstvo 
 

PV ima skladno z Aktom o ustanovitvi družbe enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno 

odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. Enega izmed poslovodij nadzorni svet določi za 
generalnega direktorja. Delavci imajo pravico do imenovanja delavskega direktorja skladno in pod pogoji, 

kot so določeni v predpisih, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb.  
 

Če ima družba enega poslovodjo, zastopa družbo samostojno, če ima družba dve poslovodji, družbo 

zastopata skupno. Če je poslovodij več, nadzorni svet določi način zastopanja družbe ob imenovanju 
poslovodij. Poslovodja je imenovan za mandat 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet 

lahko poslovodjo (direktorja) kadarkoli odpokliče s pisnim sklepom tudi brez razloga.  
 

V letu 2020 sta poslovodstvo sestavljala dva člana poslovodstva, generalni direktor in direktorica. 

 
Nadzorni svet 

 
Pristojnosti in postopke odločanja nadzornega sveta, organizacijo dela ter druga vprašanja, pomembna 

za delovanje nadzornega sveta, urejajo ZGD-1, Akt o ustanovitvi družbe PV, Poslovnik o delu nadzornega 
sveta PV in Kodeks SDH. Akt o ustanovitvi družbe PV določa sestavo, mandat in pristojnosti nadzornega 

sveta.  

 
V letu 2020 je bil nadzorni svet sestavljen iz treh članov. Od tega sta dva člana zastopala interese 

ustanovitelja, en član pa je zastopal interese zaposlenih. Skladno z Aktom o ustanovitvi, lahko ustanovitelj 
imenuje člana nadzornega sveta, ki zastopata interese ustanovitelja izključno izmed zaposlenih v družbi 

HSE oz. drugih družbah, ki so v posredni ali neposredni večinski lasti družbe HSE. Nadzorni svet izmed 

svojih članov, ki jih je imenoval ustanovitelj, izvoli predsednika in njegovega namestnika. Člani nadzornega 
sveta so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Članu nadzornega sveta preneha 

funkcija na podlagi sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata, če 
ni bil ponovno imenovan. 
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Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 
 

 imenuje in odpokliče člane poslovodstva ter sklepa pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo s 

člani poslovodstva; 
 predlaga ustanovitelju imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in po 

potrditvi revizorja pogodbo z njim sklene predsednik nadzornega sveta; 

 nadzoruje vodenje poslov družbe; 

 lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne 

papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti 
posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega 

izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta; 

 odloča o ukrepih za pregled dela poslovodstva in poslovanja družbe; 

 odloča o imenovanju in razrešitvi prokurista in morebitnih omejitvah prokurista pri zastopanju družbe; 

 preveri in potrdi letno poročilo in preveri predlog za uporabo bilančnega dobička in o rezultatih 

preveritve letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestavi pisno poročilo za 
ustanovitelja; 

 daje soglasje k Poslovnemu načrtu družbe in Skupine PV; 

 daje soglasje k Razvojnemu načrtu družbe; 

 sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta; 

 daje soglasje k poslovniku o delu poslovodstva; 

 daje predhodno soglasje glede ustanavljanja družb ter o pridobivanju večinskih deležev v kapitalu 

drugih družb; 
 daje predhodno soglasje glede razpolaganja in obremenjevanja poslovnih deležev/delnic v odvisnih 

in pridruženih družbah; 

 lahko zahteva poročila tudi o drugih vprašanjih. 

 

Nadzorni svet daje predhodna soglasja poslovodstvu za sklepanje poslov ali sprejemanje odločitev 
poslovodstva, ki se nanašajo na: 

 
 sklepanje pravnih poslov, vključno z najemanjem posojil, ki posamično ali za isti predmet poslovanja 

v tekočem poslovnem letu skupno presegajo 500.000 EUR; 

 kapitalske naložbe družbe v drugih pravnih osebah (pridobivanje, odsvajanje in obremenjevanje 

kapitalskih naložb); 
 odločanje o ustanovitvi in likvidaciji odvisnih družb; 

 pričetek posamezne investicije, ki niso vključene v letni poslovni načrt družbe; 

 sprejemanje odločitev v zvezi z investicijami, ki so vključene v Poslovni načrt (PN) in presegajo v istem 

poslovnem letu 333.000 EUR; 

 sprejemanje odločitev v zvezi z investicijami na področju informatike, ki so vključene v PN in presegajo 

v istem poslovnem letu 100.000 EUR; 

 imenovanje poslovodstev na sejah skupščin odvisnih družb – enoosebnih d. o. o., ki nimajo 

nadzornega sveta; 
 sprejem odločitev na sejah skupščin odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb; 

 sprejem odločitev o potrjevanju investicijskih programov za investicije nad 333.000 EUR na sejah 

skupščin odvisnih družb – enoosebnih d. o. o., ki nimajo nadzornega sveta. 

 
Ustanovitelj v vlogi skupščine 

 
Ustanovitelj ima vlogo in pristojnosti skupščine, skladno z Aktom o ustanovitvi družbe PV, Zakonom o 

gospodarskih družbah in veljavno zakonodajo. V skladu s 526. členom Zakona o gospodarskih družbah 

ustanovitelj svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov. Ustanovitelj je v letu 2020 deloval skladno s 
pristojnostmi, določenimi v Aktu o ustanovitvi družbe, ki je javno objavljen (Agencija Republike Slovenije 

za javnopravne evidence in storitve - AJPES). Navajamo nekaj ključnih pristojnosti. 
Ustanovitelj samostojno odloča o: 

 

 poslovnem načrtu družbe in Skupine PV na predlog poslovodstva in na podlagi soglasja nadzornega 

sveta; 
 razvojnem načrtu družbe na predlog poslovodstva in na podlagi soglasja nadzornega sveta; 

 uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube; 

 imenovanju revizorja družbe na predlog nadzornega sveta; 
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 spremembah akta o ustanovitvi družbe; 

 razrešnici organom vodenja in nadzora; 

 sprejemu pravilnikov, politik in drugih splošnih aktov, ki praviloma veljajo v vseh družbah Skupine 

HSE;  
 statusnih spremembah in spremembah oblike družbe; 

 spremembah osnovnega kapitala družbe, o delitvi in prenehanju poslovnih deležev; 

 vstopu novih družbenikov; 

 prenehanju družbe; 

 odsvajanju in obremenjevanju nepremičnin na predlog poslovodstva, razen pri sklepanju pravnih 

poslov, kjer je pogodbena stranka družba HSE, d. o. o.; 

 ustanavljanju družb ter o pridobivanju večinskih deležev v kapitalu drugih družb, in sicer na predlog 

poslovodstva in ob predhodnem soglasju nadzornega sveta, 
 razpolaganju in obremenjevanju poslovnih deležev/delnic v odvisnih in pridruženih družbah, in sicer 

na predlog poslovodstva in ob predhodnem soglasju nadzornega sveta; 

 sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se družba zaveže odplačno ali neodplačno 

prenesti na drugo osebo z enim pravnim poslom ali več povezanimi pravnimi posli skupaj najmanj 5 
% premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah ZGD-1 o statusnih preoblikovanjih, 

razen pri sklepanju pravnih poslov, kjer je pogodbena stranka družba HSE, d. o. o.;  

 drugih zadevah, o katerih lahko odloča v skladu z zakonom. 

 
 

3. NOTRANJE KONTROLE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ V DRUŽBI 
 

Družba ima vzpostavljen delujoč sistem notranjih kontrol in upravljanja s tveganji preko organizacijske 

strukture družbe, sistema vodenja kakovosti po standardu vodenja kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja 
z okoljem po standardu ISO 14001, sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001, delne 

vpeljave zahtev sistema varovanja informacij po standardu ISO IEC 27001 in internih aktov družbe. Sistem 
notranjih kontrol je podprt s sistemom kontrol informacijske tehnologije, s katerim se zagotavljajo 

ustrezne omejitve in nadzor nad omrežjem ter natančno, ažurno in popolno obdelovanje podatkov. 
 

S sistemom notranjih kontrol v družbi načrtno in sistematično uporabljamo postopke in metode, ki s svojim 

delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov in informacij, pravilno in pošteno 
izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu ter zagotavljajo spoštovanje 

zakonov in drugih predpisov, aktov organov upravljanja ter sistemskih predpisov družbe. 
 

Z namenom vzpostavitve celovitega sistema za obvladovanje tveganj v družbi, da se organom vodenja in 

nadzora zagotovijo kakovostne osnove in informacije za vodenje in nadzor družbe, je organiziran Odbor 
za upravljanje s tveganji. Organizacija, sestava, način dela in njegove naloge so opredeljene s SP 10.20 

Upravljanje tveganj z dne 18. 12. 2018.  
  
 

4. NOTRANJE REVIDIRANJE 
 

Notranja revizija družbe se izvaja v okviru družbe HSE skladno s Pravilnikom o delovanju notranje revizije 
Skupine HSE.  

 

5. POLITIKA RAZNOLIKOSTI 
 

S Politiko raznolikosti se spodbuja doseganje raznolikosti članov v organih vodenja in nadzora družbe PV 
in postavljajo strokovna merila, ki bodo pristojnemu organu družbe omogočila utemeljitev njihovega izbora 

in izvajanje dolžne skrbnosti v skladu z najvišjimi standardi in s skrbnostjo glede zagotavljanja primerne 

raznolike sestave organa vodenja in nadzora. 
 

Politika raznolikosti se izvaja zlasti z ustreznim postopkom nabora in selekcije kandidatov za člane 
nadzornega sveta in poslovodstva družbe PV. Pomembno je uporabiti poti, ki omogočajo pritegnitev dovolj 

širokega nabora različnih kandidatov.  
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Poleg zahtev za člana poslovodstva in člana nadzornega sveta, ki jih določata vsakokratna veljavna 
zakonodaja in Akt o ustanovitvi družbe, se pri sestavi poslovodstva in nadzornega sveta zasleduje cilje 

glede ustrezne zastopanosti:   
 

SPOL: Prizadevanje k čimbolj enakomerni zastopanosti obeh spolov. 

 
STAROST: Ni posebnih referenc. 

 
STROKOVNI PROFIL: Glede članov poslovodstva je opredeljeno v Aktu o ustanovitvi. Komplementarnost 

članov nadzornega sveta. 
 

IZKUŠENOST: Potrjena s poslovno uspešnostjo in z ugledom.  

 
OSEBNA INTEGRITETA. 

 
KONTINUITETA: Naj se zagotavlja v čim večji možni meri. 

 

NEODVISNOST: Vsi člani naj bodo neodvisni, skladno s Kodeksom SDH.   
 

Politika raznolikosti formalno še ni potrjena, vendar se v praksi izvaja. Predvidevamo, da bo Politika 
raznolikosti sprejeta na naslednji redni seji nadzornega sveta družbe. 

 
 

 

Velenje, 9. 4. 2021 
 

 
Premogovnik Velenje, d. o. o. 

 

Generalni direktor: 
dr. Janez Rošer  

 
 
 
 
 

        Direktor: 
        Aleš Logar 
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2.1.5 POVZETEK POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI  
 

Skladno z zahtevami ZGD-1 v 545. členu o razkritju poslov med povezanimi družbami poslovodstvo družbe 

Premogovnik Velenje, d. o. o., izjavlja: 
 

»Družba Premogovnik Velenje, d. o. o., je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen 
pravni posel ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu dobila ustrezno vračilo oz. 

predvideva, da ga bo, in da s tem, ko je bilo storjeno ali opuščeno dejanje, ni bila prikrajšana.« 
 

Celotno poročilo se nahaja na sedežu družbe. 
 

2.1.6 ORGANI DRUŽBE IN ZASTOPANJE  
 

PV je bil do 16. 8. 2017 skladno s Statutom družbe organiziran kot delniška družba. Od 17. 11. 2016 dalje 
je glavni in večinski delničar družba HSE, ki ima 100 % delež v osnovnem kapitalu družbe PV. Na 27. redni 

seji Skupščine PV z dne 17. 8. 2017 je bil sprejet sklep edinega družbenika o preoblikovanju delniške 
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Delnice edinega delničarja družbe so se zamenjale za osnovni 

vložek tako, da je osnovni vložek edinega družbenika enak vsoti pripadajočih zneskov delnic, katerih 

imetnik je bil edini delničar. Družba PV se je tako iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo 
preoblikovala z dnem 17. 8. 2017. 
 

Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe PV z dne 9. 12. 2019 so organi družbe ustanovitelj, poslovodstvo 

in nadzorni svet. 
 

1. Poslovodstvo  

 

 
 

 
 

Nadzorni svet PV je na seji dne 22. 1. 2021 za novega člana poslovodstva PV imenoval Aleša Logarja. 
Funkcijo je nastopil 1. 3. 2021. 
 

2. Nadzorni svet (NS)  
 

Poglavitna funkcija nadzornega sveta je nadzor nad vodenjem poslov družbe.  

 

 
 

 

PODATKI O POSLOVODSTVU NA DAN 1.1.2020

FUNKCIJA Ime in priimek Začetek Konec

generalni direktor mag. Marko MAVEC 21.10.2019 20.10.2023

direktorica mag. Mojca LETNIK 17.8.2017 30.11.2020

PODATKI O POSLOVODSTVU NA DAN 31.12.2020

FUNKCIJA Ime in priimek Začetek Konec

generalni direktor dr. Janez ROŠER 13.6.2020 13.6.2024

direktorica mag. Mojca LETNIK 17.8.2017 30.11.2020 *

* Nadzorni svet PV, d. o. o., je na svoji redni seji, 12. junija 2020, sprejel sklep o imenovanju mag. Mojce Letnik za direktorico Premogovnika Velenje za dobo štirih let, z možnostjo 

ponovnega imenovanja. Štiriletni mandat ji  je začel teči z dnem 1. 12. 2020. Nadzorni svet PV, d. o. o., je na seji, ki je potekala 22. decembra 2020, odpoklical članico poslovodstva 

družbe, direktorico mag. Mojco Letnik. Odpoklic stopi v veljavo s 1. januarjem 2021. Generalni direktor dr. Janez Rošer do imenovanja člana poslovodstva družbo zastopa samostojno.			

PODATKI O ČLANIH NADZORNEGA SVETA NA DAN 1.1.2020

FUNKCIJA Ime in priimek Začetek Konec

predsednik mag. Stojan Nikolić 27.8.2019 26.8.2023

namestnik predsednika dr. Boštjan Markoli 8.7.2019 7.7.2023

član Danilo Rednjak 15.6.2020 14.6.2024

PODATKI O ČLANIH NADZORNEGA SVETA OD 6.11.2020

FUNKCIJA Ime in priimek Začetek Konec

predsednik Uroš Podobnik 6.11.2020 6.11.2024

namestnik predsednika mag. Marko Bahor 6.11.2020 6.11.2024

član Danilo Rednjak 15.6.2020 15.6.2024
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Do dneva revizorjevega poročila je po rednem izpisu iz sodnega registra stanje nespremenjeno.  
 

3. Ustanovitelj  
 

Ustanovitelj oziroma družbenik ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z Aktom o ustanovitvi 
družbe in veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim 

družbenikom. 
 

PODATKI O ČLANIH NADZORNEGA SVETA OD 5.1.2021

FUNKCIJA Ime in priimek Začetek Konec

predsednik mag. Marko Štrigl 5.1.2021 5.1.2025

namestnik predsednika mag. Marko Bahor 6.11.2020 6.11.2024

član Danilo Rednjak 15.6.2020 15.6.2024
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2.1.7 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2020 
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2.1.8 SINDIKAT 
 

V družbi je kot reprezentativni sindikat organiziran SPESS - Sindikat PV. Od 11. 3. 2016 je njegov 
predsednik Simon Lamot, izvoljen za petletno obdobje. 
 

Reprezentativnost v dejavnosti rudarstva je v letu 2015 pridobil tudi SDRES - Sindikat PV. Od 22. 6. 

2016 dalje funkcijo njegovega predsednika opravlja Asmir Bećarević. Z marcem 2020 SDRES nima več 
statusa reprezentativnosti, saj vanj ni včlanjenih vsaj 10 % zaposlenih v družbi PV. 

 

2.1.9 SVET DELAVCEV 
 
Svet delavcev družbe je bil organiziran leta 1996. Predsednik sveta delavcev je bil do 14. 6. 2016 Danilo 

Rednjak, imenovan za štiriletni mandat. Dne 27. 5. 2020 so potekale volitve članov Sveta delavcev PV 
(predčasne volitve pa že 22. 5. 2020). Dne 5. 6. 2020 so člani sveta delavcev na konstitutivni seji Sveta 

delavcev PV za predsednika za mandatno obdobje 2020 – 2024 ponovno soglasno izvolili Danila 
Rednjaka, z nastopom mandata dne 15. 6. 2020. 
 

Redno sodelovanje s sindikatom in svetom delavcev je praksa, ki se je uveljavila že z ustanovitvijo 

družbe. Na ta način se zagotavlja dialog med različnimi interesi, soglasje glede razvojnih načrtov in 

reševanje aktualne problematike 
 

2.1.10 KAPITALSKE POVEZAVE Z DRUGIMI DRUŽBAMI 
 
PV skupaj z odvisnimi družbami, v katerih ima prevladujoč vpliv, sestavlja Skupino PV.  

 
 

 
 
 

 
 

PV skupaj z odvisnimi družbami sestavlja skupino podjetij, za katero od leta 2017 dalje ne sestavlja več 

konsolidiranega letnega poročila. Na podlagi sklepa družbe HSE z dne 4. 12. 2017, kot ustanovitelja in 
edinega družbenika družbe PV, konsolidirane računovodske izkaze za leto 2017 in naprej sestavijo na 

ravni obvladujoče družbe HSE v okviru konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine HSE. Sklep temelji 

 HTZ Velenje, I. P., d.o.o. 100,00%  PLP d.o.o. 100,00%  RCE d.o.o.- v stečaju 15,50%

 Sipoteh d.o.o. 100,00%  RGP, d.o.o. 4,00%

Deleži v družbah skupine Deleži v drugih družbah
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na izpolnjevanju pogojev, navedenih v Mednarodnih računovodskih standardih, MRS 27.10, in 

izpolnjevanju pogojev, navedenih v Zakonu o gospodarskih družbah, ZGD 56. člen, 6. odstavek. 
 

Konsolidirano letno poročilo Skupine HSE je mogoče pridobiti na sedežu družbe, Koprska ulica 92 v 

Ljubljani. 
 

2.1.11 ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA DRUŽBE 
 

Odkritje premoga leta 1766 je v začetku 19. stoletja v Šaleško dolino privabilo prve podjetnike in 
gospodarske družbe, ki so poskušali z organiziranim pridobivanjem lignita. Zaradi nedonosnosti so se 

lastniki vse do leta 1870 hitro menjavali, nakar je v dolino prišel Franz Mages, nemški podjetnik in 
raziskovalec. Kljub začetnim neuspehom je vztrajal z raziskovalnim vrtanjem in 11. aprila 1875 na globini 

nekaj več kot sto metrov naletel na lignitni sloj. Najdba glavnega lignitnega sloja je pomenila osnovo za 

nastanek premogovnika, zato ta datum velja za uradni začetek industrijskega pridobivanja premoga v 
Šaleški dolini. Daniel pl. Lapp je bil prvi, ki mu je zares uspelo pridobivati omembe vredne količine lignita. 

Rudarji so v času po odprtju prvega jaška, kljub zgolj ročnemu delu, uspešno večali proizvodnjo, k čemur 
je pripomogla tudi nova železniška proga, ki je omogočila prodajo bolj oddaljenim kupcem. 

 
Že leta 1905 je bila v bližini premogovnika zgrajena prva termoelektrarna, ki je delovala na osnovi 

lignita. Pridobivanje premoga v Šaleški dolini je doživelo največji razmah po 2. svetovni vojni, ko so 

potrebe po premogu skokovito narasle. Količine odkopanega premoga so naraščale do sredine 90. let 
20. stoletja. Velenjski premogovnik je v tem obdobju zagotavljal kar tri četrtine vsega slovenskega 

premoga. Moderna mehanizacija in lastna odkopna metoda sta bili komaj dovolj za pokritje vseh potreb 
po premogu. V velenjskem premogovniku smo sredi 80. let dosegli vrhunec količin odkopanega premoga 

na leto, to je bilo 5 milijonov ton premoga. Zaradi vedno bolj zahtevnih geotehničnih pogojev v 

proizvodnji premoga zadnja leta prihaja do nepredvidenih dogodkov, ki imajo seveda vpliv na doseganje 
proizvodnega načrta, ki znaša med 3,1 in 3,5 milijona ton letno.  

 
Družbe v Skupini HSE, kamor skupaj s TEŠ spada tudi družba PV, so 13. oktobra 2020 s 36,7 GWh 

proizvedene električne energije dosegle rekord. To je namreč največja dnevna proizvodnja v zgodovini 
obstoja Skupine HSE, največjega slovenskega proizvajalca in trgovca z električno energijo v Slovenji. 

TEŠ pa je 27. novembra 2020, iz našega premoga proizvedla 19.100.404 kWh električne energije, kar 

je njena največja dnevna proizvodnja doslej.  
 

Nenehen razvoj in znanje sta naši veliki prednosti, saj je PV po oceni mednarodnih revizorjev danes 
referenčna točka v premogovništvu Zahodne Evrope, kajti premog pridobivamo z lastnim znanjem ter s 

sodobno in moderno tehnologijo. Tudi v letu 2020 smo na razpis najboljših inovacij pod okriljem regijske 

gospodarske zbornice prijavili tri inovacije – premogovniško »Avtomatizacija jamskih črpališč vode k. 
+120 in k. +85« ter dve inovaciji družbe HTZ »Razstavljanje uporabljenih vijačnih spon« in 

»Reorganizacija skladiščnega poslovanja v glavnem skladišču PV«. Za vse tri inovacije smo prejeli 
bronasto nagrado. 

 

V svoji več kot 145-letni zgodovini veliko pozornosti vseskozi namenjamo tradiciji in rudarskim 
vrednotam. Na podlagi tega ob rudarskem prazniku tradicionalno izvedemo Skok čez kožo, 

zaznamujemo ga tudi ob koncu leta, ko s posebno slovesnostjo počastimo god sv. Barbare, zavetnice 
rudarjev. V letu 2020 prireditev zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2, nismo 

mogli izvesti. 
 

Že danes smo usmerjeni v prihodnost, saj ta narekuje prestrukturiranje celotne Šaleške doline in prehod 

v brezgoljično družbo. Obstoječa znanja želimo oblikovati v nove programe z visoko dodano vrednostjo, 
da bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo PV prenehal z odkopavanjem. S tem bomo mlade 

obdržali v domačem okolju in zagotovili, bo Šaleška dolina tudi v prihodnje ostala ena od strateških 
energetskih lokacij.  
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2.2 POSLOVNA POLITIKA DRUŽBE 
 

PV je družba s 145 let dolgo tradicijo, katere temeljna dejavnost je proizvodnja lignita. PV je v svetu 
poznan kot sodoben premogovnik s podzemno eksploatacijo in je prepoznavna blagovna znamka. 

Velenjska odkopna metoda (VOM) je v svetu poznana kot zelo učinkovita pri odkopavanju debelih slojev 
premoga. Delovanje PV je neločljivo povezano z nemoteno oskrbo Slovenije z električno energijo ter z 

dosedanjim razvojem Šaleške doline. Med najpomembnejšimi usmeritvami družbe ostajata trajnostni 

vidik proizvodnje premoga, skrb za okolje in ohranjanje kakovosti življenja ljudi, ki so z družbo 
neposredno in posredno povezani. 

 
V PV v povprečju letno nakopljemo okoli 3,3 milijone ton lignita, ki se v celoti porablja v TEŠ za 

proizvodnjo električne in toplotne energije. PV ostaja še naprej pomemben energetski steber Slovenije, 
saj skupaj s TEŠ zagotavlja več kot tretjino doma proizvedene električne energije in predstavlja 

pomemben in zanesljiv člen v oskrbi Slovenije z električno energijo. 

 
Kriza v poslovanju, s katero se je družba PV srečevala v zadnjih letih, je predstavljala velik izziv in 

zahtevala korenite spremembe v delovanju in razvoju družbe. V letu 2014 je družba pristopila k izdelavi 
načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja (v nadaljevanju NFPP), tako za PV kot tudi za vse 

odvisne družbe v Skupini. Usmerjen je bil v ukrepe, nujno potrebne za stabiliziranje poslovanja, ki so v  

izvajanju vse od leta 2014 (stroškovna racionalizacija, poslovno in finančno prestrukturiranje, 
dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev). V pretežni meri je bilo poslovno in finančno 

prestrukturiranje izvedeno v letih 2014-2019. Ob koncu leta 2019 je bila realizirana še prodaja 
poslovnega deleža PV v družbi RGP, družbi DEM.  

 
Prestrukturiranje Skupine PV se trenutno nanaša predvsem na reorganizacijo osnovnih procesov, 

spremembo organizacije dela in dezinvestiranje še preostalega dela poslovno nepotrebnih nepremičnin, 

ki ne predstavljajo strateškega pomena pri osnovnem procesu pridobivanja premoga, vse z namenom 
pridobiti nekaj dodatne likvidnosti za poplačila dobaviteljev in kreditov ter zagotavljanja stabilne 

proizvodnje premoga po konkurenčni ceni ob stabilnem poslovanju. 
 

Dolgoročno gledano se bo prestrukturiranje Skupine PV nanašalo predvsem na odločitev o zapiranju 

premogovnika in prehodu v brezogljično družbo. V ta namen intenzivno sodelujemo pri pripravi 
strokovnih podlag za potrebe priprave nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje 

premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki bo ena izmed ključnih strokovnih podlag za 
sprejemanje odločitev o nadaljnji rabi premoga na nacionalni ravni. Pravočasna oziroma čim prej 

sprejeta odločitev je za premogovnik bistvenega pomena, saj je dejavnost premogovništva dokaj 
specifična dejavnost, ki potrebuje bistveno več časa za prilagoditev na spremembe in nove usmeritve.  

Vzporedno že pripravljamo novo strategijo obratovanja premogovnika, usmerjeno v novi koncept 

odkopavanja, ki bo upošteval visoko stopnjo zanesljivosti doseganja proizvodnje. Za dolgoročno vzdržno 
poslovanje pa sta potrebna še dva izpolnjena pogoja: nova koncesijska pogodba in čimprejšnje sprejetje 

zakona o postopnem zapiranju PV, s čimer bo jasno določeno, do kdaj bo družba PV delovala in vir za 
zagotovitev dodatnih sredstev za zapiranje.   

 

Skupino PV sestavljajo družbe PV, HTZ, Sipoteh in PLP, ki so vse vezane na osnovni proces pridobivanja 
premoga. Navedena strateška usmeritev ne pomeni, da se (tudi) v prihodnje ne bodo iskale nove 

poslovne priložnosti/programi. Nasprotno, še aktivneje se bomo posvetili iskanju novih poslovnih 
priložnosti, vendar le tistih z visoko dodano vrednostjo, kjer smo lahko konkurenčni. Veliko pozornost 

bomo tudi v prihodnje namenili trženju znanja in opreme na področju podzemne eksploatacije premoga 

ter podobnih delih. Pri tem bo pomembna razvojna usmeritev ponujanje celovitih rešitev »na ključ«, ki 
bodo temeljile na našem znanju in izkušnjah ter bodo prilagojene potrebam kupca. 

 
Družba bo še naprej usmerjena predvsem v stabiliziranje in racionalizacijo poslovanja, zagotavljanje 

kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti ter pogojev za proizvodnjo premoga, v skladu s plani. V 
ta namen tečejo številni projekti, povezani z avtomatizacijo določenih procesov v jami, organizacijo dela, 

zmanjšanjem procesnih zastojev ter optimizacijo poslovnih procesov in organiziranostjo poslovanja na 

področju internih storitev in poslovnih odnosov med družbama PV in HTZ. 
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Družba želi ostati tudi v prihodnje zgled premogovnika s podzemno eksploatacijo premoga in zagotavljati 

predvidene količine premoga pod konkurenčnimi pogoji do konca obratovanja nadomestnega bloka 6 v 
TEŠ, kar je povezano tudi s koncem obratovanja PV. Razvojno in raziskovalno delo, tako pri procesu 

pridobivanja premoga kot tudi na področju razogljičenja proizvodnje in pravične tranzicije premogovnih 

regij, bomo v naslednjem obdobju še intenzivirali, saj strateških ciljev družbe ni možno realizirati brez 
nenehnega razvoja. Zaradi opuščanja rabe premoga je dejavnost premogovništva v upadu, kar se vse 

bolj občuti tudi na področju razvoja, predvsem v smislu vse večjega pomanjkanja razvojnih rešitev na 
svetovnem trgu, oziroma le-teh po konkurenčnih cenah. Posledično se bo družba PV še naprej vse bolj 

osredotočala na lasten razvoj, v sodelovanju z odvisnimi družbami v Skupini PV, s čimer se bo do samega 
zapiranja premogovnika skušalo zagotoviti čim bolj optimalne rešitve ob čim bolj optimalnih stroških.  

 

Vizija 
 

Družba PV bo s prestrukturiranjem in reorganizacijo postavila temelje zaupanja vrednega podjetja in 
dobavitelja ključnega energenta v strateškem energetskem objektu RS. Družba bo poslovala stabilno,  

dejavnosti in aktivnosti pa bodo usmerjene v osnovni proces pridobivanja premoga. Temelj nadaljnje 

racionalizacije procesov bodo naše lastne razvojne aktivnosti.   
 

Poslanstvo 
 

Poslanstvo PV je dolgoročno in konkurenčno pridobivanje glavnega energenta v strateškem objektu RS 
- TEŠ v skladu z načeli trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi ohranjanje, razvoj in trženje znanj na 

podzemnih pridobivalnih delih in opremi. 

 
Vrednote 

 
 Delavnost; trdo in vztrajno delo za doseganje zastavljenih ciljev. 

 Gospodarnost; varčnost in previdnost pri porabi virov in sredstev. 

 Varnost in zdravje zaposlenih in širše. 
 Previdnost; previdno ravnanje in izogibanje tveganjem. 

 Prilagodljivost; prožnost, zmožnost spreminjati svoje odzive glede na nove okoliščine. 
 Sodelovanje; pomen sodelovanja in vzajemne delitve odgovornosti za opravljeno delo. 

 Vljudnost; vljudnost, prijaznost in spoštovanje osebnega dostojanstva drugih. 

 Ustvarjalnost; razvijanje novih zamisli in uporaba inovativnih pristopov. 
 Razvoj; skrb za osebno rast, učenje in razvoj. 

 
Strateški cilji 

 Proizvodnjo premoga prilagajati razmeram na konkurenčnem trgu ob zagotavljanju ekonomsko 
vzdržne in okoljsko sprejemljive proizvodnje. 

 Stalna optimizacija procesa proizvodnje premoga. 

 Zagotavljati varnost in humanost pri izvajanju delovnega procesa. 
 Zagotavljati družbeno odgovorno ravnanje PV v skladu z okoljskimi zahtevami. 

 Zagotavljati strateški razvoj kadrov kot ključne komparativne prednosti PV. 
 Ostati globalno prepoznaven ponudnik znanja na področju podzemnega pridobivanja premoga 

skozi aktivno trženje Velenjske odkopne metode ter zagotavljati rast Skupine PV s prodajo znanj 

in storitev na drugih trgih. 
 

2.3 POLITIKA SISTEMA VODENJA 
 

2.3.1 DOSEGANJE CILJEV PO ZAHTEVAH SISTEMOV VODENJA 
 

Aktivnosti sistema vodenja izhajajo iz razvojnih usmeritev podjetja, poslovne vizije in poslovnika sistema 
vodenja. Aktivnosti se nanašajo na spremljanje in obvladovanje procesov podjetja po zahtevah sistema 

vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter sistema upravljanja z energijo. 
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Stalne aktivnosti sistema vodenja so: 

 spremljanje, merjenje in izboljševanje procesov v sistemih vodenja, 

 vzdrževanje in optimiranje dokumentacije po zahtevah sistemov vodenja, 

 spremljanje zakonodajnih in drugih zahtev po odgovornih osebah, 

 izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih zahtev do kupcev, 

 spremljanje izvajanja ukrepov/sklepov vodstvenega pregleda in presoj sistema vodenja. 

 
Poročilo po zahtevah sistema vodenja 

 
Spremembe pri notranjih in zunanjih vprašanjih, relevantnih za sisteme vodenja: 

 Spremembe, ki lahko vplivajo na sistem vodenja, se obvladujejo preko kolegijev, inovacijske 

dejavnosti, programskih nalog, raportov, presoj sistema vodenja in strateške konference PV.  

 Sistemi vodenja se dopolnjujejo skladno s spremembami procesov in novimi zahtevami za sisteme 

vodenja. 
 Na osnovi zahtev lastnika je bilo potrebno v družbo implementirati dokumente s področja 

korporativnega upravljanja, družbene odgovornosti, upravljanja tveganj, kontrolinga, vzdrževanja 

in investiranja. Na osnovi dokumentacije lastnika so bili dopolnjeni procesi v družbi. 
 Implementacija zahtev novega standarda ISO 45001:2018 skladno s programsko nalogo PN-05-

2019 Prehod na zahteve standarda ISO 45001:2018 (PV in HTZ). 

 

Zadovoljstvo odjemalcev in povratne informacije relevantnih zainteresiranih strani: 
 pogodbeno dogovorjene zahteve do kupcev se izpolnjujejo, 

 sprotne aktualne tematike se obravnavajo na koordinacijskih sestankih tehničnih vodjih družb 

HSE, 

 interno in eksterno komuniciranje se izvaja v skladu s Poslovnikom o komuniciranju z javnostmi 

(komunikacijskim načrtom), Poslovnikom o komuniciranju v primeru izrednih dogodkov in 
nevarnih razmer ter Pravili o komuniciranju med upravo sindikatom in svetom delavcev (zapisi 

sestankov). 
 

Doseganje ciljev sistema vodenja (izpolnjevanje ciljev kakovosti, izpolnjevanje okvirnih in izvedbenih 

ciljev SRO, izpolnjevanje ciljev VZD, izpolnjevanje ciljev sistema SUE): 
 izveden vodstveni pregled PV 

o Potrjeni so registri sistema vodenja: 

 Register sistema vodenja za leto 2020 - TB 120-30-1 
 Register sistema ravnanja z okoljem za leto 2020 - TB 340-1 

 Register sistema upravljanja z energijo za leto 2020 - TB 340-20-1 

 
Izvajanje procesov ter skladnost izdelkov in storitev (kazalniki procesov, pregled dogodkov - nevarnih 

pojavov, izrednih razmer in simulacij, stanje programov): 
 izvedeno je bilo usposabljanje lastnikov procesov ter notranjih presojevalcev, 

 izdelana so bila letna poročila sistemov vodenja po organizacijskih enotah, cilji sistemov vodenja 

se v večini primerov dosegajo, 

 izvaja se spremljava dogodkov v PV (zabeleženo 175 nevarnih dogodkov, 3 izredne razmere), 

 izvajajo se simulacije izrednih razmer v okolju (20 simulacij po PUIR), 

 izvajajo se poizkusni umiki po NOR (Načrt obrambe in reševanja) in požarnem načrtu, 

o izveden pregled programskih nalog sistemov vodenja. Na dan 31. 12. 2020 je v 
izvajanju 12 programskih nalog PV. 

 

Delovanje, nadzor procesov in skladnost proizvodov (stanje monitoringov, učinek SRO, učinek VZD, 
energetska učinkovitost): 

 Monitoringi se izvajajo skladno s SZ 340-10-1 Register monitoringov. 

 Za izpolnjevanje ciljev procesov so definirani ukrepi in programi. Doseganje ciljev po 

posameznih procesih in komentarji na morebitna odstopanja so razvidni v poročilih odgovornih 
oseb za procese oziroma vodij organizacijskih enot (mesečna poročila, letna poročila, obdobna 

poročila). 

 
Rezultati presoj (notranja presoja, zunanja presoja), zakonodajnih in drugih zahtev: 

 Izvedena je bila notranja presoja v družbi PV (februar-marec 2020). 
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 Izvedeni sta bili zunanji presoji sistemov vodenja v PV (april in september): 

o obnovitvena presoja ISO 9001:2015, 

o redna presoja ISO 14001:2015, 
o obnovitvena presoja OHSAS 18001:2007, 

o Prehodna presoja ISO 45001:2018. 

 Zaznane spremembe zakonodajnih in drugih zahtev, ki so relevantne za družbo so vpeljane v 
procese. 

 

Ukrepi, stanje ukrepov in učinkovitost izvedbe ukrepov so razvidni iz poročil odgovornih oseb, zapisov 
presoj, registra ukrepov in izboljšav ter sistema ODOS (modul ISO Ukrepi/Izboljšave). 

 
Obvladovanje tveganj in priložnosti ter priložnosti za izboljševanje: 

 Tveganja se obvladujejo v skladu z dokumentom SP 140 Upravljanje tveganj. Tveganja in 

priložnosti se obravnavajo kot procesna tveganja in krovna tveganja družbe. Spremljava, 

obravnavanje tveganj in priložnosti ter ukrepi za obvladovanje tveganj se obravnavajo v okviru 
rednih kolegijev, odbora za tveganja in na vodstvenem pregledu. 

 Tveganja in priložnosti na področju sistema varnosti in zdravja pri delu so opredeljena skozi 

Izjavo o varnosti z oceno tveganj, NOR ter spremno dokumentacijo. 
 Na področju sistema ravnanja z okoljem so tveganja in priložnosti opredeljena v navodilih za 

prepoznavanje in ocenjevanje okoljskih vidikov in PUIR-jih. 

 Rezultati inovacijske dejavnosti PV v obdobju januar-december 2020 (44 prejetih koristnih 

predlogov, 50 realiziranih koristnih predlogov). 

 

2.3.2 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER POŽARNA VARNOST 
 

Poškodbe pri delu (nezgode in nevarni dogodki) 
 

Glede na statistične podatke Inšpektorata Republike Slovenije za delo po svetu izvira 85 % vzrokov 
nezgod iz človeške narave, ostalih 15 % pa je pripisano tehnologiji in okolju. V Sloveniji človeškemu 

dejavniku pripisujejo 65 %, 22 % tehnologiji in okolju ter 23 % drugim dejavnikom. Stalna predhodnika 

in spremljevalca nezgod sta pri posamezniku tako tvegano vedenje in neprevidnost oz. nepazljivost pri 
delu. 

 
Tudi v PV je najpogostejši vzrok nastanka nezgode nepazljivo delo. Pri 109 nezgodah v letu 2020 je bilo 

šifriranih 176 vzrokov nastanka, ker imajo nekatere nezgode lahko več vzrokov nastanka (to je osebni 
faktor, delovno okolje, organizacija dela, ostali vzroki). Osebni faktor (16 vzrokov) in organizacija dela 

(101 vzrokov), tj. predvsem nepazljivo delo ter slabo pripravljeno in organizirano delo, predstavljata 

skupaj kar 66 % vzrokov za vse nezgode. To preprečujemo predvsem z osveščanjem o pravilih varnega 
dela preko izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, z manjšim podcenjevanjem nevarnosti, doslednim 

upoštevanjem navodil za pravilno in varno delo ter z bolj koordiniranim in organiziranim delom. 
 

V letu 2020 je bilo z dela zaradi nezgod pri delu odsotnih 109 zaposlenih oz. 1 zaposleni manj kakor v 

enakem obdobju leta 2019 (indeks 99,09). Glede na vrsto poškodbe je bilo 107 nezgod opredeljenih kot 
lažje, 2 nezgodi pa kot hujša nezgoda.  

 
Pripetilo se je tudi 41 lažjih poškodb, pri katerih delavec ni koristil bolniške odsotnosti in so ovrednotene 

kot nevarni dogodek. V letu 2019 je bilo takšnih dogodkov 60 (indeks 68,33). 
 

Pripetili sta se dve skupinski nezgodi. Pri obeh skupinskih nezgodah sta se lažje poškodovala dva 

zaposlena.  
 

V letu 2020 je bilo izgubljenih 10.483 dnin zaradi nezgode pri delu, kar je 1.187 izgubljenih dnin več kot 
v letu 2019 (prirast +12,77 %). Pri izgubljenih dninah so upoštevane vse tiste dnine, ki so bile izgubljene 

zaradi nezgod v letu 2020, recidiv iz preteklih let in 4-urnega dela. Povečanje števila izgubljenih dnin 

pove, da je bila resnost poškodb v letu 2020 večja, ker so bili zaposleni zaradi koriščenja bolniškega 
staleža dlje časa odsotni, kljub temu, da je bila v letu 2020 ena nezgoda manj kot v letu 2019. 

 



Letno poročilo 2020   

Premogovnik Velenje, d. o. o.            33 

Bolniška odsotnost 

 
V družbi veliko pozornosti namenjamo skrbi za zdravje zaposlenih in iz tega razloga tudi skrbno 

spremljamo stanje na področju bolniške odsotnosti. Vendar je za nastanek bolniške odsotnosti potrebno 

upoštevati več dejavnikov: naravo dela, težke delovne pogoje v jami, število zaposlenih po posameznih 
organizacijskih enotah, organizacijo dela, organizacijsko klimo, vrste obolenj, pojav novih oblik virusov, 

zakonodajo itd.  
 

Skupna bolniška odsotnost (vključene nezgode pri delu, nezgode izven dela, bolezen, nega) je v letu 
2020 znašala 12,00 %, kar je več kot v letu 2019, ko je znašala 10,13 %.  

 

Bolniška odsotnost do 30 dni se je v letu 2020 glede na leto 2019 povečala s 4,29 % na 5,00 %. Bolniška 
odsotnost nad 30 dni se je v letu 2020 glede na leto 2019 povečala s 5,84 % na 7,00 %. 

 
Porast bolniške odsotnosti opažamo pri vseh vzrokih - tako do 30 dni kot nad 30 dni. Najvišji porast % 

bolniške odsotnosti leta 2020 glede na leto 2019 predstavljajo ostala obolenja nad 30 dni, kamor so 

vštete tudi boleznine iz naslova Covid-19. 
 

Požarna varnost 

 
V jamah PV zagotavljamo požarno varnost s preventivnimi in z aktivnimi ukrepi, s katerimi poskušamo 

v najvišji možni meri zagotoviti, da ne bi prihajalo do pogojev, ki bi lahko povzročili jamske ognje.  
 

V letu 2020 nismo imeli jamskih ognjev, smo pa evidentirali 31 ogrevov. Vsi so bili pravočasno odkriti in 
uspešno sanirani.  

 

Tudi na zunanjih objektih in v okolici skrbimo za požarno varnost s številnimi preventivnimi ukrepi. Da 
bi se proizvodni procesi lahko kvalitetno in varno izvajali, nenehno izboljšujemo preventivno delovanje. 

 
V letu 2020 tudi na površini nismo evidentirali požara.  

  

Preventivni pregledi površinskih objektov po predhodno izdelanem planu s strani pooblaščene osebe za 
izvajanje ukrepov varstva pred požarom in PIGD PV se v letu 2020 zaradi ukrepov Covid-19 niso izvajali. 

Pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je izvajala samostojne preglede 
površinskih objektov. 

 
Zaradi Covid-19 v letu 2020 ni bila organizirana gasilska reševalna vaja širšega obsega in tudi ni bil 

izveden nenapovedan sklica PIGD PV. 

 
PIGD je v mesecu decembru izvajala gasilsko in požarno stražo pri delih v bunkerju B3, kjer so menjavali 

jeklene obložne plošče v notranjosti bunkerja. 
 

Epidemija Covid-19 
 

Revizija ocene tveganja v PV, zaradi epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid-19), je podjetju 

predstavljena v dokumentu POR-0T-DR/20. O vseh sprejetih ukrepih za zaščito zdravja pred okužbo 

smo se sproti posvetovali s pooblaščenim izvajalcem medicine dela in tudi obveščali rudarsko inšpekcijo, 
ki je redno izvajala nadzore preverbe predpisanih ukrepov. 

 
Od začetka razglašene epidemije Covid-19 v Sloveniji 12. 3. 2020 pa do 31. 12. 2020 je bilo v Skupini 

PV okuženih 310 zaposlenih (203 PV, 104 HTZ, 2 PLP, 3 Sipoteh). 

 
Pri 70 zaposlenih (50 v PV, 20 na HTZ) je bila velika verjetnost, da je prišlo do okužbe na delovnem 

mestu. Za te zaposlene se je izvedla prijava okužbe na delovnem mestu z ER-8 obrazcem in sporočanje 
bolniške odsotnosti zaradi okužbe na delovnem mestu osebnemu zdravniku zaposlenega. 
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2.4 PROIZVODNJA 
 

V letu 2020 je bila dosežena proizvodnja v višini 3.174.567 ton premoga, v letu 2019 pa v višini 
3.131.791 ton premoga. Višina proizvodnje v 2020, merjena v tonah, ne odstopa bistveno od višine leta 

2019. 
 

Povprečna proizvodnja v letu 2020 je znašala 12.257 ton na dan, v letu 2019 je znašala 11.999 ton na 

dan.  
 

Dosežena je bila odkopna fronta v dolžini 289,7 metra, v predhodnem letu 251 metrov. 
 

V letu 2020 so obratovali štirje odkopi oziroma povprečno 1,93 odkopa, v letu 2019 štirje odkopi oz. 
povprečno 1,78 odkopa.  

 

Izdelali smo 5.788 metrov jamskih prog, v predhodnem letu 6.509 metrov. 
 

Glavna razloga za nižjo dinamiko izdelave jamskih prog v letu 2020 sta predvsem dva. Prvi je zatesnitev 

trase traku CD1 do te mere, da smo bili primorani ustaviti več pripravskih delovišč, ki zaradi odvoza niso 
mogla napredovati. V tem vmesnem času so bila moštva prerazporejena na druga nujna delovišča. Drugi 

razlog pa je vpliv Covid-19. V določenem trenutku smo bili primorani zaradi povečanega razhoda 
ustavljati manj pomembna delovišča za zagotavljanje proizvodnje v letu 2020. Zaradi tega je bilo na 

letni ravni izdelanih cca 300 metrov manj prog (etaža G4/C). 
 

Zahtevni montan-geološki pogoji v jami so v letu 2020 (zatesnitve dostavnih in odvoznih prog na 

odkopih) povzročali kasnejše montaže in zagon odkopov. Številni zastoji so bili posledica nedelovanja 

odkopne/transportne opreme. V zadnjih dveh mesecih je na proizvodnjo delno vplivala tudi epidemija 
Covid-19 (manko zaposlenih). 
 

 
 

 

Prikaz proizvodnje v 2020 po odkopih: 
 

 
 
 

  

v tonah

Obrat 2019 2020 Indeks 20/19

Proizvodnja 2.965.045 3.024.866 102,0

Priprave 166.746 149.701 89,8

PV skupaj 3.131.791 3.174.567 101,4

v tonah v metrih

ODKOP
Proizvodnja - 

doseženo

Odkopna fronta - 

doseženo

Obratovalni 

dnevi

 - CD3/J 37.369 7 18

 - 95/C 1.613.924 121 207

 - 110/E 847.547 112 191

 - 110/A 526.026 51 84

 - 110/D 0 0 0

   G4/B 0 0 0

SKUPAJ 3.024.866 290 259
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2.5 VZDRŽEVANJE 
 

Za vzdrževanje smo v letu 2020 namenili 9.944.023 EUR, kar pomeni 1,4 % manj kot leta 2019, ko so 
stroški vzdrževanja znašali 10.080.825 EUR.  

 
Stroški vzdrževanja zajemajo tako material za vzdrževanje (v višini 3.652.161 EUR) kot tudi storitve 

vzdrževanja (v višini 6.291.862 EUR). 

 
Glavnina sredstev je porabljena za remonte in vzdrževanje elektro-strojne opreme, v zadnjem obdobju 

leta pa smo izvedli delno sanacijo na enem izmed objektov klasirnice ter odseka talnega tira v jami. 
 

Največ sredstev je bilo namenjenih za vzdrževanje opreme za odkope, večji postavki po posameznih 
skupinah vzdrževanja sta tudi vzdrževanje opreme za pripravska delovišča in opreme za infrastrukturo.  

Opravljeni so bili večji remontni posegi, predvsem na hidravličnem podporju, odkopni in transportni 

opremi ter napredovalnih strojih za izdelavo prog na pripravskih deloviščih. 
 

V letu 2020 so obratovali štirje odkopi, in sicer CD3/J, E k. -110, C k. -95 in A k. -110. Povečan obseg 
del ter posledično stroškov vzdrževanja je bil vezan na demontaži odkopov CD3/J ter E k. -110 in na 

dela za pripravo opreme za montažo opreme na odkopih C k. -95 in A k. -110. Ob koncu leta je bil 

izvršen obsežen remont odkopne in odvozne opreme za odkop G4/B, na katerem smo z odkopavanjem 
začeli v začetku februarja 2021. 

 
Skozi vse leto 2020 so bili potrebni remonti opreme za pripravska delovišča (napredovalni stroji, odvozna 

oprema, podajalniki lokov, nakladalci, vrtalne garniture), na katerih je kljub rekapitulaciji plana v smislu 
zmanjšane skupne količine prog potekalo vzdrževanje opreme za pripravo etažnih jamskih prog, 

nadaljevanje izdelave navezav na novo ventilatorsko postajo NOP II in nadaljevanje izgradnje vodne 

proge.  
 

V zmernem obsegu so bile prisotne tudi pretesarbe jamskih objektov. Zaradi večkratne zatesnitve profila 
in deformacij podporja smo v sredini leta začeli s pretesarbo glavne odvozne proge CD, v zadnjih 

mesecih leta pa še v glavnem odvoznem prečniku CD. Zaradi navedenih pretesarb se je povečal obseg 

vzdrževanja opreme za napredovanje in odvoz izkopanine, saj so pogoji dela ob pretesarbi vedno slabši 
v primerjavi s pripavskimi delovišči.  

 

2.6 TRŽNI POLOŽAJ  
 

2.6.1 ZNAČILNOSTI GOSPODARSKEGA OKOLJA1 
 

Cene in inflacija 

Letna rast cen v letu 2020 je bila v povrečju -1,1-odstotna (v letu 2019 1,8-odstotna). Povprečna letna 
inflacija je bila -0,1-odstotna (v letu 2019 1,6-odstotna). 

Cene blaga so se v enem letu v povprečju znižale, in sicer za 1,7 %. Cene storitev so se v enem letu v 

povprečju zvišale za 0,2 %.  

K letni deflaciji so največ, 1,0-odstotno točko, prispevale nižje cene naftnih derivatov (cene goriv in 

maziv za osebna vozila so se znižale za 18,8 %, cene tekočih goriv pa za 14,6 %). Po 0,4-odstotne točke 
so k letni deflaciji prispevale še nižje cene počitniških paketov (za 9,8 %) ter nižje cene oblačil in obutve 

(za 5,4 %). 

Povprečna 12-mesečna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 
-0,3-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,7-odstotna). 

 

                                                
1 Vir: SURS 
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Cene industrijskih proizvodov 

Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2020 znižale za 0,2 % (v letu 2019 so se glede na prejšnje 

leto zvišale za 0,6 %).  

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v letu 2020 glede na 2019 

znižale cene surovin (za 1,5 %), medtem ko so se cene energentov zvišale (za 3,0 %), cene proizvodov 
za široko porabo (za 0,5 %) in cene proizvodov za investicije (za 0,9 %). 

V letu 2020 so se najizraziteje zvišale cene v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 11,3 %), 

opazneje znižale pa v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 3,4 %) ter v proizvodnji koksa in 
naftnih derivatov (za 3,3 %). 

 

Plače in stroški dela 

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 je znašala 1.856,20 EUR; od povprečne mesečne bruto 
plače za leto 2019 je bila višja, nominalno za 5,8 %, realno pa za 5,9 %.  

 
Tudi povprečna mesečna neto plača za leto 2020 je bila višja od povprečne mesečne neto plače za leto 

2019, nominalno za 6,6 % oz. realno za 6,7 %; znašala je 1.208,65 EUR. 

 
V povprečju najvišjo mesečno bruto plačo za 2020 so imeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno 

energijo, plinom in paro (znašala je 2.628,55 EUR). 
  

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 je bila od povprečne mesečne bruto plače za leto 2019 
višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 4,4 %, v javnem sektorju pa za 7,8 %. Tolikšno zvišanje 

plač v javnem sektorju je bilo med drugim posledica izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo 

Covid-19. 

 
Industrijska proizvodnja 

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v celem letu 2020 za 6,2 % nižja kot v celem letu 2019. To je 

bilo prvo znižanje po šestih zaporednih letih rasti. Vrednost industrijske proizvodnje se je v dejavnosti 

oskrba z električno energijo, plinom in paro znižala za 9,6 %, v predelovalnih dejavnostih za 6,0 % in v 
rudarstvu za 3,0 %.  

 

2.6.2 TRŽNO OKOLJE 
 

Edini kupec premoga iz PV je TEŠ. Struktura količinske prodaje nam kaže, da smo v letu 2020 v TEŠ 

prodali 97,4 % premoga za proizvodnjo električne energije in 2,6 % premoga za proizvodnjo toplotne 

energije.  
 

Prodaja premoga in s tem tudi proizvodnja premoga sta v veliki meri odvisni od dogajanj na trgu 
električne energije. 
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2.6.3 PRODAJA IN KUPCI 
 

Premog 

PV je v letu 2020 s prodajo premoga dosegel 89,6 % vseh prihodkov, oziroma 93,1 % vseh čistih 
prihodkov od prodaje. 
 

V spodnji tabeli so prikazani proizvodnja in prodaja ter stanje zaloge premoga: 
                                                                                                   

 
 

 
 
 

Prodaja premoga je bila dosežena v višini 35.658.312 GJ, kar je 571.615 GJ manj od proizvodnje. V 
primerjavi z letom 2019 je bila prodaja v GJ nižja za 2,5 %.  

 
Zaloga premoga na 31. 12. 2020 se je glede na stanje 31. 12. 2019 povečala za 77.364 GJ. Njena 

količina na dan 31. 12. 2020 je znašala 1.787.660 GJ. V stanju zaloge je upoštevana meritev zaloge ob 

koncu leta, manko v višini -494 TJ. 
 

Višina proizvodnje v 2020, merjena v GJ, je od predhodnega leta nižja za 883 TJ, oz. za 2,4 %, predvsem 
zaradi nižje dosežene kurilne vrednosti proizvedenega premoga v letu 2020 glede na 2019. Dosežena 

povprečna kurilna vrednost proizvedenega premoga je v 2020 znašala 11,41 GJ/t, medtem ko je za leto 

2019 znašala 11,85 GJ/t. 
 

Storitve in material 

Z opravljanjem storitev smo v letu 2020 dosegli 5,5 % vseh prihodkov. Največji delež predstavljajo 
prihodki, doseženi z opravljanjem storitev na področju sanacij ugreznin in vzdrževanja deponije. Gre za 

posel, ki ga je družba v celoti prevzela ob koncu leta 2017. Sledijo storitve poslovnega sodelovanja s 

povezanimi družbami ter dajanje poslovnih prostorov v najem povezanim in drugim družbam.  
 

S prodajo trgovskega blaga in materiala (predvsem odpadno železo) smo dosegli 1,1 % vseh prihodkov. 
 

  

1 2 3 4=3/2

      Zaloga na začetku obdobja GJ 1.431.640 1.710.296 119,5

Proizvodnja premoga : GJ 37.112.956 36.229.927 97,6

Prodaja premoga: 36.589.929 35.658.312 97,5

TEŠ - za el.energijo GJ 35.626.766 34.725.384 97,5

TEŠ - za toplotno energijo GJ 963.163 932.928 96,9

Meritev zaloge GJ -244.371 -494.251

zaloga ob koncu obdobja GJ 1.710.296 1.787.660 104,5

Sprememba zaloge GJ 278.656 77.364

KURILNA VREDNOST GJ/t 11,85 11,41 96,3

enota 2019 2020 Indeks

1 2 3 4=3/2

Proizvodnja premoga: tone 3.131.791 3.174.567 101,4

enota 2019 2020 Indeks
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2.6.4 NABAVA IN DOBAVITELJI 
 

Osnovne značilnosti procesa nabave 
 

PV je pri nabavi opreme, materiala in storitev zavezan Zakonu o javnem naročanju. Proces nabave vseh 
resursov se izvaja po postopkih, predpisanih v internih aktih v skladu z ISO standardi. PV stremi k 

učinkovitemu procesu nabave v smislu širjenja kroga ponudnikov, zniževanja cen in izboljšanja ostalih 
nabavnih pogojev. Nabavne strategije za glavne strateške nabavne kategorije se tako redno 

dopolnjujejo in prilagajajo razmeram na trgu. Vsi postopki nabave, naročanja in likvidacije knjigovodskih 

listin se izvajajo s pomočjo elektronskega dokumentacijskega sistema ODOS. Na ta način je zagotovljena 
preglednost, dokumentarnost in transparentnost celotnega procesa nabave.  

 
Tuji trg 

 

Naravne geološke razmere, rudarska tehnologija in posebne varnostne zahteve v veliki meri vplivajo na 
izbiro opreme in rezervnih delov. Razen nekaj manjših izjem, v Sloveniji proizvajalcev rudarske opreme 

skoraj ni, zato smo v veliki meri vezani na tuje proizvajalce oziroma dobavitelje, s katerimi poslujemo 
neposredno ali preko njihovih pooblaščenih zastopnikov. Dinamika uvožene opreme se tekom leta zelo 

spreminja. Odvisna je predvsem od potreb po nabavi strateške opreme, kot je oprema za odkopno 
podporje in verižne transporterje, pridobivalni stroji, napredovalni stroji, električna oprema in oprema 

za transport in odvoz premoga. Nabava opreme za osnovne procese, kot so proizvodnja, izdelava 

jamskih objektov, jamski transport in še nekateri, se ciklično ponavlja. Praviloma gre za nadomeščanje 
iztrošene opreme. Investicije v jamsko infrastrukturo so odvisne predvsem od razvoja jame in so 

pogojene z odpiranjem odkopnih etaž na nižjih nivojih ali v drugih področjih jame.  
 

Domači trg 

 
Blago splošnega značaja dobavljajo domači dobavitelji, ki so konkurenčni, sprejemajo naše plačilne 

pogoje, pogoje dobave in roke. Pri storitvah je dejavnost v večinskem delu vezana na oskrbo in urejanje 
transportnih naprav ter na vzdrževanje strojne in električne opreme, ki jo opravlja povezana družba 

HTZ, ki je za to specializirana in izpolnjuje vse zakonodajne zahteve s tega področja. Pri izdelavi in 

dobavi ključnih sestavnih delov rudarske opreme sodeluje povezana družba SIPOTEH. Pomemben del 
storitev izvaja tudi povezana družba RGP, pri kateri gre za sanacijska dela na področju sanacij ugreznin 

(PSU) ter urejanje deponije premoga.  

 
Postopki skupnega javnega naročanja v Skupini HSE 

 
Namen skupnih postopkov naročanja je: 

• da se dosežejo nižje cene na osnovi večjih količin, 

• standardizacija opreme in materiala v Skupini, 
• nižje zaloge zaradi morebitnih premestitev materiala in  

• nižji stroški postopkov naročanja, ker se izvede samo en postopek. 
 

Nabava poteka skladno s sprejeto politiko skupnega naročanja družb Skupine HSE. Na osnovi tega 

dogovora smo izvedli oz. sodelovali pri naslednjih javnih naročilih: 
 

Izvajalec HSE: Dobava računalniške opreme za obdobje za poslovna leta 2020-2024; 
Izvajalec HSE: Storitve revidiranja Skupine HSE za poslovna leta 2019, 2020 in 2021; 

Izvajalec DEM: Dobava strežniške in omrežne opreme za poslovna leta 2020-2024; 
Izvajalec HSE: Nadgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja v družbah Skupine HSE za 2020;  

Izvajalec HSE: Oprema za zaščito pred virusnimi obolenji 2021-2024;  

Izvajalec HSE: Zunanje presoje. 
 

V okviru Skupine HSE imamo vzpostavljen Portal notranjih naročil, na katerem objavljamo potencialna 
naročila za izvedbo znotraj Skupine HSE. 
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2.7 NALOŽBE 
 

V letu 2020 smo za investicije namenili 25.760.994 EUR, v letu 2019 pa 25.024.524 EUR. V realiziranih 
investicijah je vključena razgradnja jamskih objektov (gre za nedenarno postavko), in sicer v letu 2020 

v višini 9.359.000 EUR in v letu 2019 v višini 6.927.000 EUR. 
 

V obeh letih evidentiramo vlaganja iz naslova rudarskih škod – na podlagi sklenjene kupne namesto 

razlastitvene pogodbe je PV odkupil nepremičnine v območju, ki je razglašeno za rudarski prostor. 
 

 
 

Največje naložbe so se izvedle za namen posodobitve odkopne opreme ter v opremo za izdelavo jamskih 

prog in objektov. Za potrebe investicijskega vzdrževanja in zagotavljanja obratovalne zanesljivosti so se 
nabavljali predvsem elektro-strojni nadomestni deli za potrebe vzdrževanja hidravličnega odkopnega 

podporja, verižnih transporterjev, pridobivalnih strojev, napredovalnih strojev, opreme za transport 
materiala in premoga ter za infrastrukturno opremo.  

 

Večja realizacija v obdobju je pri izdelavi jamskih objektov, kjer smo dokončali z izdelavo vodne proge, 
pristopnih prog na G področje in jamske črpalne postaje. Jamske objekte smo izdelali v lastni režiji.  

 
Največje nedoseganje plana je na projektu IZJN (projekt izgradnje izstopnega zračilnega jaška NOP) na 

lokaciji jaška NOP II. Izvedba nakupa ventilatorske postaje in zdelava preostanka jamskih pristopnih 
prog se zamika v prihodnja leta. 

 

Pri opremi za odkope se je večino sredstev porabilo predvsem za nabavo sestavnih delov novega 
hidravličnega odkopnega podporja, ki ga izdelujemo v lastni režiji, in elektro-strojne nadomestne dele 

za potrebe vzdrževanja in izdelave verižnih transporterjev, vzdrževanja pridobivalnih strojev, 
transporterjev s trakom in ostale opreme odkopov. Del sredstev se je namenil za nabavo infrastrukturne 

opreme odkopov.  

 
Pri opremi za pripravska delovišča se je nabavljala predvsem elektro oprema, oprema za napredovalne 

stroje, oprema za zapolnjevanje ter nadomestni deli za transporterje. 
 

Do večje realizacije je prišlo pri opremi za infrastrukturo, kjer so se zamenjali cevovodi v jami zaradi 
dotrajanosti oz. okvar, nabavljale črpalke in oprema za VTIS.  

 

Pri opremi za prezračevanje smo nabavili opremo za vzdrževanje glavnih ventilatorskih postaj in 
merilnike plinov. Projekt zmanjšanje izpustov vonjav na VP Šoštanj je bil realiziran v manjšem obsegu 

in se zamika v prihodnja leta. 
  

Na področju opreme za transport materiala so se nabavljali ranžirni vlaki oz. pripadajoča oprema za 
potrebe transportiranja in ranžiranja materiala in opreme po jami. Manjši del sredstev se je namenil za 

vzdrževanje sedežnice za prevoz ljudi in za potrebe izvoznih strojev.   
 

Del sredstev se je namenil za investicijsko vzdrževanje glavnega odvoza premoga v jami in opremo za 

separacijo, klasiranje in drobljenje premoga na površini. 
 

v EUR 2019 2020
IND 

2020/2019

VLAGANJA V OPREMO IN OBJEKTE 17.377.048 16.290.459 93,7

DODATNE PRIDOBITVE:

Rudarske škode - zemljišča 720.476 111.535 15,5

Razgradnja jamskih gradbenih objektov 6.927.000 9.359.000 135,1

SKUPAJ VLAGANJA 25.024.524 25.760.994 102,9
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Zaradi dotrajanosti in iztrošenosti opreme smo v določenih investicijskih skupinah imeli večjo realizacijo. 

Največji zamiki oz. prenosi iz leta 2019 so na področju izdelave jamskih objektov. 
 

Investicije po skupinah (klasifikacija PV) 

 
RUDARSKE ŠKODE: na podlagi sklenjene kupne namesto razlastitvene pogodbe je PV odkupil 

nepremičnine v območju, ki je razglašeno za rudarski prostor. 
 

RAZGRADNJA JAMSKIH GRADBENIH OBJEKTOV: Vrednost vračunanih sredstev za razgradnjo se je 

glede na leto 2019 povečala v skupni višini za 9,359 mio EUR. Znesek vračunane razgradnje v največji 
meri izhaja zaradi spremembe (nižjega) diskontnega faktorja (9,2 mio EUR), uporabljenega pri izračunu, 

ter v manjši meri (150 T EUR) iz naslova posodobljene ocene vrednosti zapiralnih del. 
 

Skupina A – gradbeni objekti – jamski 

Nadaljevali smo z deli izgradnje jamskih objektov, ki so se izvajala v lastni izvedbi. Izdelali smo 
nadomestno vodno progo, ki bo služila za potrebe odvodnjavanja severnega dela jame, jamsko črpalno 

postajo JČP3 in stabilne jamske proge, »navezave na G-področje« v območju jame Preloge.  

 
Skupina B – gradbeni objekti – zunanji 

Največje naložbe so se izvedle za potrebe menjave talnih tirov in za posodobitev toplotne postaje NOP. 
Izvajale so se tudi manjše investicije v okviru investicijskih vzdrževalnih del zunanjih objektov v 

industrijskem območju NOP, območju DIK, ventilatorskih postaj in na drugih objektih.  
 

Skupina C – oprema za odkope 

Največje naložbe so se izvedle za namen posodobitve odkopne opreme. V tej skupini smo nabavljali 
sestavne dele novega hidravličnega podporja, ki ga izdelujemo v lastni režiji, in elektro-strojne 

nadomestne dele za potrebe vzdrževanja in izdelave verižnih transporterjev, vzdrževanja pridobivalnih 
strojev, transporterjev s trakom in druge opreme odkopov. Del sredstev se je namenil za nabavo 

infrastrukturne opreme odkopov (kabli, kompaktne postaje, krmilne enote ipd.). 

 
Skupina D – oprema za pripravska delovišča 

Vključuje elektro strojno opremo za pripravska delovišča ter posodobitev odvoza premoga iz pripravskih 
delovišč oziroma procesa izdelave jamskih prog. Največji del sredstev se je porabil za nabavo opreme 

in sestavnih delov za napredovalne stroje, transporterje, opremo za zapolnjevanje in za infrastrukturno 
elektro opremo. Nabavili so se žlebovi, stranice in pogoni za verižne transporterje, reduktorji, 

transporterji s trakom ter elektro-krmilna in signalna oprema.  

 
Skupina E – oprema za infrastrukturo 

Vključuje infrastrukturno elektro strojno opremo za potrebe črpališč odpadne in tehnološke vode, 
visokotlačnega črpališča, vodovodnih omrežij in ostalih jamskih objektov. V omenjenem obdobju so se 

za potrebe odvodnjavanja in napajanja s tehnološko vodo nabavljali cevovodi, potopne črpalke in 

nadomestni deli za črpališča.  Del sredstev se je namenil za potrebe jamske elektro infrastrukture oz. za 
potrebe Varnostno tehnološkega informacijskega sistema, izvoznih strojev in za posodobitev čiščenja 

sedimentov v odpadni jamski vodi. Sem spadajo jamske postaje, kabli, napajalniki, vezni členi, merilniki 
ipd.  

 
Skupina F – oprema za prezračevanje 

Vključuje nabavo opreme za potrebe prezračevanja jame ter za vzdrževanje glavnih ventilatorjev. V 

obdobju smo nabavili potrebno opremo za vzdrževanje glavnih ventilatorskih postaj in merilnike plinov.  
 

Skupina G – oprema za transport materiala in ljudi 
Vključuje investicije za posodobitev transportnih naprav in opremo potrebno za izvajanje procesa 

logistike. Nabavljali so se ranžirni vlaki oz. pripadajoča oprema za potrebe transportiranja in ranžiranja 

materiala ter opreme po deloviščih v jami. Za izvajanje transporta z visečimi in talnimi lokomotivami so 
se nabavljali tiri in vozne enote. Manjši del sredstev se je porabil za vzdrževanje sedežnice za prevoz 

ljudi. Za potrebe izvoznega stroja GHH na lokaciji NOP II in STT na lokaciji jaška Škale, so se nabavljale 
jeklene vrvi in oprema za diagnostiko.   
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Skupina H – oprema za transport premoga in klasiranje 

Vključuje nabavo elektro strojnih rezervnih in nadomestnih delov za potrebe glavnega odvoza v jami in 
opremo za separacijo, klasiranje in drobljenje premoga na površini. V omenjenem obdobju so se 

nabavljali sestavni deli drobilnikov premoga, elektromotorji, sklopke, separatorji, valjčki, valji, elektro 

oprema, programska oprema ipd.  
 

Skupina I – oprema na področju informatike 
Nabavljala se je strojna oprema, aktivna omrežna oprema in programska oprema za potrebe 

informacijskega sistema, projektiranja in spremljanja procesov.  
 

Skupina K – druga oprema 

Največji del sredstev se je porabil za nabavo naglavnih svetilk, poteznikov, hidrogeološke in geološke 
opreme in za nakup osebnih vozil. Del sredstev se je porabil za pisarniško opremo in obnovo stanovanj. 

 
 

2.8 INFORMATIKA 
 

Družba PV nima organizirane lastne službe informatike, ampak koristi te storitve preko družbe HTZ. 

 
Implementacija poenotenih programskih rešitev v družbah Skupine PV 

Družba PV je pristopila k uvajanju ERP sistema SAP, dokumentnega sistema BC in sistema za vodenje 
delovnega časa KOS. V prvi polovici leta so se izvedle delavnice za popis obstoječih poslovnih procesov.  

 
Delo od doma v času epidemije Covid-19  

Z zaostrovanjem razmer zaradi epidemije je znaten del zaposlenih začel z delom od doma. V ta namen 

je bilo potrebno uporabnikom zagotoviti ustrezne varne in zanesljive dostope do lokalnega IT-okolja 
podjetja. Poleg obstoječe infrastrukture za VPN-dostope, ki je omejena s številom sočasnih povezav, je 

bil na ravni HSE vzpostavljen sistem varnega dostopa do uporabniških naprav v podjetju Remote 
Desktop Gateway (RDGW). Hkrati je bilo potrebno uporabnike usposobiti za takšen način dela in jim 

zagotoviti ustrezno osebno računalniško opremo. 

 
Komunikacijsko omrežje 

Izvedli smo širitev lokalnega omrežja na področje deponije premoga za zagotovitev informacijskih 
storitev zunanjim izvajalcem, ki delujejo na tem področju, in širitev centralnega video-nadzornega 

sistema. V sklopu rednega vzdrževanja smo nadgradili posamezna komunikacijska vozlišča lokalnega 
omrežja in na teh lokacijah zagotovili dodatne storitve, predvsem IP-telefonijo. 

 

Prenova sistemske računalniške infrastrukture varnostno-tehnološkega informacijskega 
sistema za družbo PV 

V začetku leta smo prenovili sistemsko računalniško infrastrukturo varnostno–tehnološkega 
informacijskega sistema. S prenovo smo zamenjali opremo, ki ni več podprta s strani proizvajalca, hkrati 

pa prenovili arhitekturo sistema ter povečali shranjevalne in računske kapacitete sistema.   

 
Nadgradnja informacijskega sistema za vzdrževanje naprav Maxima 

Izvedel se je prehod EAM rešitve Maximo na zadnjo izdano verzijo Maximo 7.6. Sistem je v uporabi v 
družbah HTZ in PV. Nova verzija prinaša nove funkcionalnosti in izboljšano uporabniško izkušnjo. Hkrati 

se je uvedla mobilna aplikacija Maximo AnyWhere, s katero spremljamo premike in beležimo stanje 

sredstev podjetja. 
 

Izvajanje IT-storitev za družbe Skupine HSE 
Informatika HTZ izvaja storitev klicnega centra za naročnika podjetje HSE. S to storitvijo se zagotavlja 

vstopna točka prijave zahtev za uporabnike HSE, DEM, SENG, HSE Invest, TEŠ ter Skupino PV. 
Kompletno informacijsko podporo pa nudi za družbe PV, RGP, PLP in Sipoteh.  
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2.9 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA  
 

2.9.1 POSLOVANJE V LETU 2020 
 
Dosežen ČISTI POSLOVNI IZID je negativen v višini -9.664.140 EUR. POSLOVNI IZID IZ 

POSLOVANJA je negativen v višini -8.538.471 EUR. 
 

Prihodki 

Skupni prihodki v višini 109.436.286 EUR so glede na 2019 nižji za 3.289.403 EUR oz. 2,9 %. 
 

V letu 2020 smo realizirali čiste prihodke od prodaje v višini 105.271.970 EUR, kar je 0,6 % manj v 
primerjavi z realiziranimi v predhodnem letu, ko so znašali 105.881.017 EUR. Največje odstopanje v 

2020 glede na 2019 je pri prodaji premoga, ki je vrednostno nižje za 2.561.947 EUR (oz. 2,5 %), 

predvsem zaradi nenačrtovanih preventivnih vzdrževalnih del na bloku TEŠ 6, zaradi česar je bila poraba 
premoga s strani TEŠ nekoliko nižja. Po drugi strani je višji obseg prodaje materiala (odpadno železo), 

in sicer za 642.921 EUR oz. 127,1 %. Prav tako je višja prodaja storitev, in sicer za 1.310.070 EUR oz. 
27,6 %, predvsem iz naslova interventnih del na PSU (prevoz in vgradnja zemljine), ki se v polovični 

vrednosti zaračunajo družbi TEŠ. 
 

Prihodki na tujih trgih so realizirani v minimalni višini, 1.938 EUR. 

 
Drugi poslovni prihodki znašajo 4.164.289 EUR in so glede na 2019 višji za 120,1 %.  

Največji delež predstavljajo subvencije iz naslova obračuna državne pomoči, v višini 2.790.750 EUR. Od 
tega je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) - PKP1 družba prejela skupno 1.975.818 EUR, kot 

oprostitev plačila prispevkov ZPIZ za obdobje od meseca marca do meseca maja 2020; na podlagi 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in 

omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) - PKP2 je družba prejela skupno 
603.806 EUR vračila prispevka ODPZ, in sicer za enako obdobje kot oprostitev plačila prispevkov ZPIZ; 

na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) - PKP5 pa je 
družba upravičena do državnih pomoči v skupni vrednosti 207.203 EUR zaradi odsotnosti zaposlencev 

(karantena, višja sila, kratkotrajni bolniški stalež brez bolniškega lista); na podlagi Zakona o interventnih 

ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUPOPDVE) - PKP7 je družba 
evidentirala državno pomoč za izplačilo kriznega dodatka v skupni vrednosti 3.923 EUR. 

 
V zvezi z naložbenimi nepremičninami ter prihodki iz naslova dezinvestiranja so realizirani prihodki v 

skupni višini 571.283 EUR.  

 
Sledijo prihodki iz naslova odškodnin, v višini 519.874 EUR in se nanašajo na odškodnine za požar v 

marcu (demontažna komora na odkopu CD3/J), odškodnino RCE ter ostale odškodnine.  
 

Prihodki od subvencij iz naslova razvojnih projektov so doseženi v višini 95.445 EUR, drugi prihodki, 

povezani s poslovnimi učinki, so doseženi v višini 186.937 EUR. 
 

Finančni prihodki so doseženi v višini 27 EUR. V letu 2019 so bili finančni prihodki realizirani v višini 
4.952.916 EUR. Pretežni del (4.952.880 EUR) so predstavljali finančni prihodki iz naslova prodaje 56,9 

% deleža v povezani družbi RGP.  
 

Odhodki 

Skupni odhodki so doseženi v višini 119.100.426 EUR in so glede na 2019 nižji za 0,2 %. 
 

Poslovni odhodki v letu 2020 so doseženi v višini 117.974.703 EUR in so glede na 2019 nižji za 0,3 
% oz. za 413.584 EUR.  

 

Stroški materiala znašajo 18.593.792 EUR in so glede na 2019 nižji za 14,2 % oz. za 3.088.537 EUR  
predvsem zaradi nižje dinamike izdelave prog glede na leto 2019 in manjše porabe novega jeklenega 

ločnega podporja v primerjavi z obnovljenim. V letih 2018 in 2019 je namreč intenzivno potekala 
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menjava tipa ločnega podporja z novim, močnejšim tipom. Material pri podporju je v letu 2020 realiziran 

v višini 5.449.516 EUR, v letu 2019 v višini 8.267.959 EUR. 

Stroški storitev so doseženi v višini 33.018.449 EUR in so glede na 2019 višji za 7,2 %, oz. 2.206.202 

EUR, predvsem zaradi višjih stroškov rudarskih škod (interventna dela na PSU - prevoz in vgradnja 
zemljine). Glede na leto 2019 so iz naslova nižje porabe toplotne energije in manjšega obsega 

komunalno-vzdrževalnih del nižji stroški komunalnih storitev. 
 

Stroški dela so doseženi v višini 51.835.038 EUR in so glede na 2019 nižji za 7,2 %, oz. 3.997.276 EUR. 

Stroški dela so v letu 2020 glede na predhodno leto nižji predvsem zaradi nižjih dodatno oblikovanih 
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, ki so bile v letu 2020 oblikovane v skupni 

višini 677.151 EUR, v letu 2019 pa v skupni višini 4.148.982 EUR. Družba je med stroške dela dodatno 
vračunala variabilni del poslovne uspešnosti za leto 2020 v višini 537.183 EUR. V letu 2020 je družba 

dosegla nižji povprečni stalež in nižji odstotek opravljenega nadurnega dela kot v letu 2019.  
 

Med odpisi znaša vrednost amortizacije 14.782.998 EUR in je višja glede na leto 2019 za 10,9 % oz. za 

1.449.605 EUR predvsem zaradi novih investicij in vračunane razgradnje jamskih objektov, vezane na 
preračun rezervacij za zapiralna dela ob koncu leta 2019. Odhodkov iz naslova slabitev/odpisov sredstev, 

terjatev in zalog je v skupni višini za 120.964 EUR, kar je več od leta 2019, ko so odhodki iz tega naslova 
znašali 27.411 EUR. 

 

Iz naslova usredstvenih lastnih proizvodov in storitev je izkazan učinek na odhodke v višini 
2.429.988 EUR (izločanje), kar pomeni 47,7 % manj glede na leto 2019. Vsebinsko se nanašajo na 

izdelavo vodne proge za odvodnjavanje triade, izdelavo odvozne navezave G4-G6 ter izdelavo jamske 
črpalne postaje JČP 3. 

 
Drugi poslovni odhodki znašajo 2.097.121 EUR in so doseženi na ravni preteklega leta. V letu 2020 

je bilo izkazano oblikovanje rezervacij za rente v višini 226.550 EUR, medtem ko v letu 2019 tega ni 

bilo. 
 

Finančni odhodki, ki v letu 2020 znašajo 1.125.696 EUR, so višji kot v letu 2019, ko so znašali 921.765 
EUR. Od tega so finančni odhodki iz prejetih posojil višji za 302.768 EUR, medtem ko so drugi finančni 

odhodki nižji za 98.866 EUR. 
 

2.9.2 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 2020 
 
Sredstva družbe so na dan 31. 12. 2020 znašala 153.611.813 EUR in so se glede na stanje 31. 12. 

2019 zvišala za 9,8 %, predvsem zaradi zvišanja na postavki Nepremičnine, napreve in oprema, ki je 
posledica doseženih investicij in vračunane razgradnje jamskih gradbenih objektov (v letu 2020 v višini 

9.359.000 EUR) ter zaradi višjih zalog materiala in kratkoročnih poslovnih terjatev do družb v Skupini. 
 

Kapital in obveznosti – kapital je na dan 31. 12. 2020 znašal 71.502.364 EUR. V primerjavi s koncem 

leta 2019 se je povišal za 96,9 %. Z dnem 9. 11. 2020 so bile izvedene aktivnosti za naknadna vplačila 
HSE v višini 46,225 mio EUR (konverzija obstoječih dolgoročnih kreditov HSE in novega kratkoročnega 

kredita HSE v kapitalske rezerve). 
 

Obveznosti so na dan 31. 12. 2020 znašale 82.109.449 EUR in so se glede na 31. 12. 2019 znižale za 

20,8 %. Znižanje je tako na dolgoročnih kot tudi kratkoročnih obveznostih, v največji meri zaradi 
znižanja finančnih obveznosti iz naslova konverzije obstoječih dolgoročnih kreditov HSE in novega 

kratkoročnega kredita HSE v kapitalske rezerve. 
 

2.9.3 ZAGOTAVLJANJE PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
 

PV posluje v skladu s poslovno-finančnimi standardi in v skladu s pravili Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter z Zakonom o preprečevanju zamud pri 

plačilih. Temeljna naloga finančnega upravljanja je zagotavljanje dolgoročne in kratkoročne plačilne 

sposobnosti, ki posledično omogoča nemoteno poslovanje drugih poslovnih funkcij. 
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Družba PV je v skladu s 14. členom ZFPPIPP solventna, torej ni trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno 

nesposobna. 
 

Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti je ena pomembnejših funkcij družbe. V PV 

je zgrajen učinkovit sistem dolgoročnega in kratkoročnega finančnega planiranja. Temeljna dokumenta 
finančnega planiranja sta Planiran izkaz denarnega toka kot računovodski izkaz in operativni plan 

denarnega toka. Iz prvega je razvidna razlika med prejemki in izdatki pri poslovanju, pri naložbenju in 
financiranju, z drugim dokumentom pa sta operativno načrtovana in spremljana plačilna sposobnost in 

tekoča likvidnost na letni, mesečni in dnevni ravni.  
 

Glede na obseg in vrste poslov, ki jih družba opravlja, ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri 
opravljanju teh poslov, smo v letu 2020 koristili predčasna in avansna plačila znotraj Skupine HSE ter s 

tem zagotavljali financiranje. 
 

V oktobru 2020 smo s strani lastnika uspeli pridobiti kratkoročno posojilo v višini 30 mio EUR, s katerim 

smo v enaki višini poračunali ves odprti avans za premog. 
 

2.9.4 ZAGOTAVLJANJE POTREBNIH FINANČNIH VIROV 
 

V letu 2020 so se v družbi dolgoročni viri glede na stanje 31. 12. 2019 povišali za 27,1 %, njihov delež 

v vseh virih znaša 84 % in se je v primerjavi z letom 2019 povišal za 11 odstotnih točk. Dolgoročna 
sredstva so se v letu 2020, glede na 31. 12. 2019, povečala za 9,2 %, njihov delež v vseh sredstvih 

znaša 83 % in se v primerjavi z letom prej ni spremenil. 
 

Družba še vedno razpolaga z ustreznimi viri za financiranje svoje dejavnosti. 
 

 

 

 
 

2.9.5 KAPITALSKA USTREZNOST 
 

Namen zagotavljanja kapitalske ustreznosti je, poleg spoštovanja določil Zakona o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, predvsem v zmanjševanju finančnih 
tveganj. PV pri načrtovanju in spremljavi realizacije finančne politike upošteva poslovno-finančna načela 

in standarde, med katerimi je najpomembnejše financiranje dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri. 

 
Decembra 2019 je bilo, z namenom obvladovanja tveganja kapitalske ustreznosti, izvršeno 

poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe PV, ki je namenjeno celotnemu pokritju 
prenesene izgube iz prejšnjih let in celotnemu pokritju čiste izgube v poslovnem letu. V oktobru in 

novembru 2020 so bile izvedene aktivnosti za dodatno izboljšanje finančne situacije. S strani HSE smo 
dne 29. 10. 2020 prejeli nov kratkoročni kredit v višini 30 mio EUR, z namenom zagotavljanja tekoče 

likvidnosti družbe. S tem je bil v letu 2020 pridobljeni avans s strani TEŠ, v skupni višini 30 mio EUR, v 

celoti odplačan. Z dnem 9. 11. 2020 so bile izvedene aktivnosti za naknadna vplačila HSE v višini 46,225 
mio EUR (konverzija obstoječih dolgoročnih kreditov HSE in novega kratkoročnega kredita HSE v 

kapitalske rezerve). 
 

Na dan 31. 12. 2020 je družba kapitalsko ustrezna, saj razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg 

in vrste poslov, ki jih opravlja, ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh poslov.  

17% 16%

83% 84%

SREDSTVA 31.12.2020 VIRI SREDSTEV 31.12.2020

Kratkoročna Dolgoročna

17%
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2.9.6 STANJE ZADOLŽENOSTI 
 

Po stanju na dan 31. 12. 2020 znašajo finančne obveznosti (kratkoročni in dolgoročni del) skupaj 
5.135.789 EUR in pomenijo 3,3 % vseh obveznosti do virov sredstev. 

 
Osnovni pokazatelj zadolženosti je razmerje med tujimi viri (finančnim dolgom) in vsemi obveznostmi 

oz. stopnjo lastniškosti financiranja. PV je poslovno leto 2020 zaključil s stopnjo lastniškosti financiranja 
26 %. Če med lastna sredstva prištevamo tudi dolgoročne rezervacije, znaša stopnja lastniškosti 82,8 

%, medtem ko je v letu 2019 znašala 57,8 %.  
 

Celotna višina finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2020 se nanaša na zadolženost do bank. Finančne 

obveznosti iz najemov znašajo 327.446 EUR in se evidentirajo skladno z MSRP 16. 
 

Z upoštevanjem najemov znaša dolgoročna zadolženost na dan 31. 12. 2020 1.718.711 EUR, 

kratkoročna zadolženost znaša 3.417.078 EUR. 

 

2.9.7 KAZALNIKI DRUŽBE 

 
A. Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja) 

 
 

Stopnja lastniškosti financiranja – konec leta 2020 je kapital družbe predstavljal 46,55 % vseh 
obveznosti do virov sredstev. Stopnja lastniškosti financiranja se je v letu 2020 v primerjavi z letom 

2019 zvišala za 79,4 %. 
 

Stopnja dolgoročnosti financiranja – družba je 83,98 % svojih sredstev financirala z dolgoročnimi 
viri in 15,86 % s kratkoročnimi viri. Stopnja dolgoročnosti financiranja se je v primerjavi s stanjem konec 

leta 2019 zvišala za 15,9 %. 

 
Pri obeh kazalnikih je zvišanje predvsem posledica konverzije dolgoročnih in kratkoročnih posojil HSE v 

kapitalske rezerve. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

v EUR

STOPNJA LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Kapital in obveznosti 139.920.428 153.611.813 109,8

2. Kapital 36.309.737 71.502.364 196,9

Stopnja lastniškosti financiranja = 2 / 1 25,95 46,55 179,4

v EUR

STOPNJA DOLGOROČNOSTI FINANCIRANJA RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Kapital 36.309.737 71.502.364 196,9

2. Dolgoročne obveznosti 65.110.981 57.499.497 88,3

3. Skupaj ( 1 + 2 ) 101.420.718 129.001.861 127,2

4. Kapital in obveznosti 139.920.428 153.611.813 109,8

Stopnja dolgoročnosti financiranja = 3 / 4 72,48 83,98 115,9
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B. Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja) 

 
Stopnja osnovnosti investiranja znaša 68,69 % in se je v primerjavi z letom 2019 povišala za 1,5 
%. Povišanje sredstev je predvsem posledica doseženih investicij. 

 
 
Stopnja dolgoročnosti investiranja prikazuje delež vseh dolgoročnih sredstev med vsemi sredstvi. 

Družba je 31. 12. 2020 imela 82,64 % dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih. Delež se je glede na 

predhodno obdobje znižal za 0,4 %. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

v EUR

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Nepremičnine, naprave in oprema 94.548.285 105.424.789 111,5

2. Neopredmetena sredstva 120.260 97.604 81,2

3. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 1 + 2 ) 94.668.545 105.522.393 111,5

4. Sredstva 139.920.428 153.611.813 109,8

Stopnja osnovnosti investiranja = 3 / 4 67,66 68,69 101,5

v EUR

STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Nepremičnine, naprave in oprema 94.548.285 105.424.789 111,5

2. Neopredmetena sredstva 120.260 97.604 81,2

3. Naložbene nepremičnine 15.775.740 15.772.720 100,0

4. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 5.208.506 5.208.506 100,0

5. Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila 136.880 136.880 100,0

6. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0,0

7. Druga dolgoročna sredstva 303.941 308.078 101,4

8. Skupaj ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 ) 116.093.612 126.948.577 109,4

9. Sredstva 139.920.428 153.611.813 109,8

Stopnja dolgoročnosti investiranja = 8 / 9 82,97 82,64 99,6



Letno poročilo 2020   

Premogovnik Velenje, d. o. o.            47 

C. Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 

 
 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev pokaže, kolikšen je delež lastniškega 
financiranja osnovnih sredstev. V obravnavanem obdobju je koeficient manj kot 1, kar pomeni, da vsa 

osnovna sredstva niso v celoti financirana s kapitalom.  
 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) znaša manj kot 1, 

kar pomeni, da družba z likvidnimi sredstvi ni pokrivala svojih kratkoročnih obveznosti. Vrednost 
kazalnika se je glede na stanje 2019 znižala zaradi nižjega stanja denarja in denarnih ustreznikov ob 

koncu leta. Kazalnik je treba spremljati skupaj z naslednjima kazalnikoma: pospešeni koeficient je 
razmerje med kratkoročnimi sredstvi brez zalog in kratkoročnimi obveznostmi. Vrednost kazalnika je 

prav tako nižja od 1 in se je glede na predhodno obdobje izboljšala. Vrednost na 31. 12. 2020 znaša 
0,56, kar pomeni, da lahko družba s kratkoročnimi sredstvi pokrije 56 % kratkoročnih obveznosti. 

Kratkoročni koeficient je kazalnik, ki glede na pospešeni koeficient upošteva tudi zaloge, torej vsa 

kratkoročna sredstva. Koeficient se je izboljšal in je večji kot 1, kar pomeni, da družba s svojimi 
kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriva svojie kratkoročnie obveznosti.  

 
Vrednosti kazalnikov vodoravnega finančnega ustroja so se v letu 2020 izboljšali, predvsem zaradi 

izvedenih aktivnosti za dodatno izboljšanje finančne situacije v zadnjem kvartalu leta. 
 

 

v EUR

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Kapital 36.309.737 71.502.364 196,9

2. Nepremičnine, naprave in oprema 94.548.285 105.424.789 111,5

3. Neopredmetena sredstva 120.260 97.604 81,2

4. Skupaj stalna sredstva po neodpisani vrednosti ( 2 + 3 ) 94.668.545 105.522.393 111,5

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev = 1 / 4 0,38 0,68 176,7

v EUR

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATK. OBV. 

(HITRI KOEFICIENT)
RE 2019 RE 2020

RE 2020 

/ RE 2019

1. Denar in denarni ustrezniki 1.852.932 227.627 12,3

2. Kratkoročne finančne naložbe 45.000 45.000 100,0

3. Skupaj likvidna sredstva ( 1 + 2 ) 1.897.932 272.627 14,4

4. Kratkoročne obveznosti 38.499.710 24.609.952 63,9

Koef. neposredne pokritosti kratk. obv. (hitri koef.) = 3 / 4 0,05 0,01 22,5

v EUR

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATK. OBV. 

(POSPEŠENI KOEFICIENT)
RE 2019 RE 2020

RE 2020 
/ RE 2019

1. Denar in denarni ustrezniki 1.852.932 227.627 12,3

2. Kratkoročne finančne naložbe 45.000 45.000 100,0

3. Kratkoročne poslovne terjatve 11.319.612 13.621.875 120,3

4. Skupaj ( 1 + 2 + 3 ) 13.217.544 13.894.502 105,1

5. Kratkoročne obveznosti 38.499.710 24.609.952 63,9

Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti= 4 / 5 0,34 0,56 164,5

v EUR

KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATK. OBV. 

(KRATKOROČNI KOEF.)
RE 2019 RE 2020

RE 2020 

/ RE 2019

1. Kratkoročna sredstva 23.395.210 26.339.532 112,6

2. Kratkoročne obveznosti 38.499.710 24.609.952 63,9

Koeficient kratk. pokritosti kratk. obv. (kratk. obv.) = 1 / 2 0,61 1,07 176,1
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D. Temeljni kazalnik gospodarnosti 

 
 
Koeficient gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi 

odhodki. Koeficient gospodarnosti poslovanja je nižji od 1, kar nakazuje, da doseženi poslovni odhodki 

presegajo poslovne prihodke. Kazalnik se je glede na 2019 zvišal za 1,9 %. 
 

E. Temeljni kazalniki dobičkonosnosti 

 
 
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) je razmerje med čistim poslovnim izidom in 

povprečnim kapitalom oz. prikazuje dobičkonosnost kapitala. Kazalnik se je glede na 2019 poslabšal 
zaradi slabšega poslovnega izida. 

 
Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) prikazuje razmerje med čistim poslovnim izidom 

in povprečnimi sredstvi oz. prikazuje uspešnost družbe pri upravljanju s sredstvi. Kazalnik se je glede 

na 2019 poslabšal iz istega razloga kot ROE. 
 

F. Ostali kazalniki 

 
 
Dodana vrednost znaša 57.992.394 EUR in je glede na leto 2019 višja za 0,5 %. Razlog je v zvišanju 

poslovnih prihodkov, ob hkratnem znižanju stroškov blaga, materiala in storitev. 

v EUR

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Poslovni prihodki 107.772.773 109.436.259 101,5

2. Poslovni odhodki 118.388.314 117.974.730 99,7

Koeficient gospodarnosti poslovanja = 1 / 2 0,91 0,93 101,9

v EUR

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA (ROE)
- na letnem nivoju

RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Čisti poslovni izid -6.584.420 -9.664.140 0,0

2. Povprečni kapital 39.574.413 53.906.051 136,2

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala = 1 / 2 -0,166 -0,179 0,0

v EUR

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI SREDSTEV (ROA)
- na letnem nivoju

RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Čisti poslovni izid -6.584.420 -9.664.140 0,0

2. Povprečna sredstva 132.303.172 146.766.121 110,9

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev = 1 / 2 -0,050 -0,066 0,0

v EUR

DODANA VREDNOST
- na letnem nivoju

RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Poslovni prihodki 107.772.773 109.436.259 101,5

2. Stroški blaga, materiala in storitev 52.616.527 51.776.732 98,4

3. Drugi poslovni odhodki 2.095.384 2.097.121 100,1

4. Usredstveni stroški -4.642.380 -2.429.988 0,0

Dodana vrednost = 1-2-3+4 57.703.242 57.992.394 100,5

v EUR

DODANA VREDNOST / ZAPOSLENEGA
- na letnem nivoju

RE 2019 RE 2020
RE 2020 

/ RE 2019

1. Dodana vrednost 57.703.242 57.992.394 100,5

2. Povprečno število zaposlenih 1.212 1.179 97,3

Dodana vrednost/zaposlenega = 1/2 47.610 49.188 103,3
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Dodana vrednost na zaposlenega se je v primerjavi z letom 2019 zvišala za 3,3 % in znaša 49.188 

EUR. Razlog je v zvišanju dodane vrednosti in znižanju povprečnega stanja zaposlenih v 2020 glede na  
leto 2019. 

 

Opomba k izračunu dodane vrednosti: Pri izračunu je dodana nova kategorija »Usredstveni stroški«, ki 
zmanjšuje poslovne odhodke, kar je skladno z novo strukturo Izkaza poslovnega izida. 

 
Opomba k izračunu dodane vrednosti/zaposlenega: Pri izračunu je uporabljen povprečni stalež, izračunan 
na podlagi stanj ob koncu aktualnega in preteklega leta. 

 

G. Kazalniki finančnega položaja (financiranja) 
 

 
 
Namen zagotavljanja kapitalske ustreznosti je poleg spoštovanja določil ZFPPIPP predvsem v 

zagotavljanju likvidnosti in obvladovanju oziroma minimiziranju stroškov. Kazalnik se je glede na 
preteklo leto izboljšal zaradi izvedenih aktivnosti za naknadna vplačila HSE v višini 46,225 mio EUR 

(konverzija obstoječih dolgoročnih kreditov HSE in novega kratkoročnega kredita HSE v kapitalske 

rezerve). 
 

 
 

Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja se je znižal za 91,3 %, kar je posledica konverzije 
dolgoročnih in kratkoročnih posojil HSE v kapitalske rezerve. 

 

 
 

Kazalnik celotne finančne obveznosti/EBITDA pove, v koliko letih je družba sposobna pokriti svoje 

celotne finančne obveznosti iz naslova EBITDA. Vrednost kazalnika se je izboljšala zaradi nižjega stanja 
zadolženosti ob koncu leta 2020 glede na 2019. 
 

v EUR

KAPITALSKA USTREZNOST RE 2019 RE 2020
RE 2020 / 
RE 2019

1. Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0 0,0

2. Preneseni čisti poslovni izid 0 0 0,0

3. Zadržani poslovni izid ( 1 + 2 ) 0 0 0,0

4. Kapitalske rezerve 35.317.492 71.802.516 203,3

5. Rezerve iz dobička 0 0 0,0

6. Skupaj ( 3 + 4 + 5 ) 35.317.492 71.802.516 203,3

7. Osnovni kapital 1.000.000 1.000.000 100,0

Kapitalska ustreznost = 6/7 35,32 71,80 203,3

v EUR

KOEFICIENT DOLGOVNO - KAPITALSKEGA RAZMERJA RE 2019 RE 2020
RE 2020 / 
RE 2019

1. Kratkoročne finančne obveznosti 9.403.865 3.417.078 36,3

2. Dolgoročne finančne obveznosti 20.467.997 1.718.711 8,4

3. Celotne finančne obveznosti ( 1+2 ) 29.871.862 5.135.789 17,2

4. Kapital 36.309.737 71.502.364 196,9

Koeficient dolgovno - kapitalskega razmerja = 3/4 0,82 0,07 8,7

v EUR

CELOTNE FINANČNE OBVEZNOSTI / EBITDA
- na letnem nivoju

RE 2019 RE 2020
RE 2020 / 
RE 2019

1. Kratkoročne finančne obveznosti 9.403.865 3.417.078 36,3

2. Dolgoročne finančne obveznosti 20.467.997 1.718.711 8,4

3. Celotne finančne obveznosti ( 1+2 ) 29.871.862 5.135.789 17,2

4. EBIT - Poslovni izid iz poslovanja -10.615.541 -8.538.471 0,0

5. Odpisi vrednosti 13.360.804 14.903.962 111,5

6. EBITDA ( 4+5 ) 2.745.263 6.365.491 231,9

Celotne finančne obveznosti / EBITDA = 3/6 10,88 0,81 7,4
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Kazalnik EBITDA/Finančni odhodki iz prejetih posojil pove, ali je družba sposobna odplačevati 
obresti iz rednega poslovanja. Vrednost kazalnika se je izboljšala. 

 

  
 
Delež celotnih finančnih obveznosti glede na sredstva se je znižal. 
 

2.10 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 

Skupina PV ima vzpostavljen celovit sistem upravljanja tveganj kot del korporativnega upravljanja 
Skupine HSE. V skladu s sprejetim sistemskim predpisom upravljanja tveganj Skupine HSE in Skupine 

PV so vzpostavljeni registri tveganj po procesih in register ključnih tveganj. Poudarek je na izgradnji 
kulture, ki bo zagotavljala izvajanje aktivnosti procesa upravljanja tveganj in omogočala celovito 

obvladovanje tveganj. Zavedamo se, da je prevzemanje tveganj ključnega pomena pri ustvarjanju 

vrednosti Skupine PV. 
 

Z namenom celovitega in učinkovitega upravljanja vseh ključnih tveganj se celoten proces upravljanja 
tveganj vzpostavlja na dva načina, ki se vzajemno dopolnjujeta in preverjata: 
 

 »Top down« - Opredelitev in ocenjevanje ključnih tveganj glede na sprejete strateške in 

poslovne cilje družbe. 
 »Bottom up« - Opredelitev in ocenjevanje tveganj glede na sprejete cilje po posameznih 

procesih družbe. 

 
Ključni cilj upravljanja tveganj je proaktivno obvladovanje tveganj, ki vplivajo na doseganje ciljev, 

opredeljenih v strateških in poslovnih načrtih družbe PV in posameznih družb v Skupini PV.  

 
V okviru procesa upravljanja tveganj se uporablja programsko orodje MS Excel, ki hkrati predstavlja tudi 

register tveganj za posamezne procese (register tveganj po procesih) in posamezne družbe kot celote 
(register ključnih tveganj). V registru tveganj so na enem mestu zavedeni podatki, kot so vpliv, 

pojavnost, notranje kontrole, ukrepi za obvladovanje tveganj in skrbniki oz. lastniki tveganj ter drugi 

pomembni podatki, kar omogoča preglednost ter večjo učinkovitost pri obvladovanju tveganj. 
 

 

 

 

 

v EUR

EBITDA / Finančni odhodki iz prejetih posojil RE 2019 RE 2020
RE 2020 / 
RE 2019

1. EBIT - Poslovni izid iz poslovanja -10.615.541 -8.538.471 0,0

2. Odpisi vrednosti 13.360.804 14.903.962 111,5

3. EBITDA ( 1+2 ) 2.745.263 6.365.491 231,9

4. Finančni odhodki iz prejetih posojil 519.852 822.620 158,2

EBITDA / Finančni odhodki iz posojil = 3/4 5,28 7,74 146,5

v EUR

Celotne finančne obveznosti / Sredstva RE 2019 RE 2020
RE 2020 / 

RE 2019

1. Dolgoročne finančne obveznosti 20.467.997 1.718.711 8,4

2. Kratkoročne finančne obveznosti 9.403.865 3.417.078 36,3

3. Celotne finančne obveznosti ( 1+2 ) 29.871.862 5.135.789 17,2

4. Sredstva 139.920.428 153.611.813 109,8

Celotne finančne obveznosti / Sredstva = 3/4 0,21 0,03 15,7
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Profil tveganosti Skupine PV:  

 
 
Tvegana mera na ravni Skupine PV, ob stopnji zaupanja 95 %, je bila za leto 2020 ocenjena v višini 

9,69 mio EUR in predstavlja doprinos posameznega ključnega tveganja k celotnemu profilu tveganj 

Skupine PV. 
 

KLJUČNA TVEGANJA  
 

Iz profila tveganosti Skupine PV je razbrati ključna tveganja, ki jih lahko uvrstimo med proizvodna oz. 
količinska tveganja, ter strateška in operativna tveganja. Med proizvodnimi/količinskimi tveganji, ki v 

primeru realizacije tveganj pomenijo nedoseganje proizvodnje, delimo tveganja na t. i. endogene in 

eksogene dejavnike tveganja oz. dejavnike tveganja, ki izhajajo iz sloja premoga, in dejavnike tveganja, 
ki v jami ne izhajajo iz sloja premoga. Tveganja v jami se nanašajo na nedoseganje proizvodnje zaradi 

spremenljivih geomehanskih pogojev v sloju premoga, kot so zatesnitve oz. prekomerne deformacije 
jamskih objektov, stebrni udari, pretesarbe, vdori vode, mulja ter plinov, požar v sloju premoga … 

Naslednje ključno tveganje je tveganje prekinitve dobav premoga zaradi dejavnikov tveganja, kot so 

okvare ključne opreme, izpadi napajanja, zastoji, požar v jamskih objektih, eksplozija v jami … Našteti 
dejavniki predstavljajo tveganja, ki jih lahko s tehničnimi ukrepi zmanjšamo. Učinkovitost posameznega 

ukrepa je, zaradi raznolikih naravnih pogojev, zelo spremenljiva. 
 

Med strateškimi tveganji še posebej izpostavljamo tveganje pravočasnega podaljšanja rudarske pravice 
za raziskovanje oz. izkoriščane mineralnih surovin v povezavi s spremembami in dopolnitvami Zakona o 

rudarstvu, ki je bil 23. 12. 2020 dan v javno obravnavo. V začetku leta 2022 namreč poteče koncesijska 

pogodba PV.  
 

Med operativnimi tveganji so posebej izpostavljena kadrovska tveganja v smislu zagotavljanja ustrezne 
strukture kadra, obvladovanja bolniške odsotnosti, obvladovanja stroška dela in v povezavi z izrednimi 

dogodki, kot npr. situacija Covid-19, ki posledično vpliva na celotno poslovanje.  

 
Skupina HSE je že februarja 2020, in sicer ob prvi informaciji, da se je epidemija Covid-19 v večjem 

obsegu začela v neposredni bližini Slovenije, v Italiji, nemudoma pristopila k pripravi in vzpostavitvi 

preventivnih ukrepov za zagotavljanje nemotene nadaljnje proizvodnje in prodaje električne ter toplotne 
energije. Posledično smo postopoma in v skladu z aktualnim stanjem razmer v državi pričeli z izvajanjem 

ukrepov v skladu z načrtom neprekinjenega poslovanja in z namenom zavarovanja premoženja in 

varovanja zdravja zaposlenih tudi v Skupini PV.  
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Ključno tveganje v Skupini PV je likvidnostno tveganje in tveganje solventnosti, in sicer v povezavi z 

realizacijo ostalih tveganj. 
 

V Skupini PV predstavlja večje tveganje tudi tveganje družbe HTZ, in sicer izguba statusa invalidskega 

podjetja oz. sprememba zakonodaje s tega področja, kar lahko pomeni zmanjšanje ali izgubo državnih 
pomoči.  

 

Količinska/proizvodna tveganja 
 
Količinska/proizvodna tveganja 

 

Endogeno tveganje doseganja proizvodnje premoga, ki je posledica spremenljivih geomehanskih 
razmer, kot so pojavi stebrnih udarov, povečani pritiski na jamske objekte ter prekomerna deformacija 

oz. zatesnjenost in povečanja medsebojnih vplivov posameznih objektov zaradi intenzitete in dinamike 
odkopavanja, je bilo močno prisotno. Sloj premoga ni homogen, odkopavanje poteka v sloju po principu 

od vrha do dna, torej je izpostavljenost vedno večje globine in relativne bližine aktivnih jamskih objektov 

in starih del. Zaradi nepričakovanih vplivov se pojavljajo zastoji na odkopih in z njimi povezanimi objekti, 
ogrožena je tudi pravočasna priprava odkopnih polj. V obdobju poročanja je bilo tveganje izdelave 

zadostnega obsega prog za odkopavanje premoga močno prisotno. Uvedeni so bili organizacijski ukrepi 
in dodatne tehnične rešitve. Nedoseganje plana je odraz izredno zahtevnih pogojev pri izdelavi nekaterih 

objektov in tudi neizvedba del zaradi povečane bolniške odsotnosti zaposlenih. Tveganja obvladujemo 

s pripravo dolgoročnih planov ter preventivnimi in korektivnimi ukrepi. Kljub sprejetju dodatnih 
organizacijskih ukrepov ter ostalih strokovnih rešitev tveganj ni moč v celoti obvladati.  

 
Eksogeno tveganje  proizvodnje premoga spada v t. i. kategorijo obratovalne zanesljivosti. Pridobivanje 

premoga je odvisno od načrtovanja, projektiranja, organizacije, priprave in izvedbe delovnega procesa, 
od neposredne proizvodnje pa vse do podpornih dejavnosti, nenazadnje tudi od naravnih danosti, kako 

jih obvladujemo oziroma se jim znamo prilagajati. Obratovalna zanesljivost je poleg skrbne rabe opreme 

povezana s tehnološkim nadzorom in z rednim vzdrževanjem opreme. S periodičnimi pregledi in 
sprotnimi vzdrževalnimi deli se zmanjša tveganje večjih okvar, ki bi pomenile daljša obdobja prekinjene 

dobave premoga. PV ima vpeljan sistem predpisanih časovnih razmejitev za servisne posege na opremi. 
Vzpostavljen je informacijski sistem za vzdrževanje naprav, izgrajen je sodoben komunikacijski nadzorni 

sistem v jami, izvaja se monitoring, kontinuirano vzdrževanje opreme in naprav, vse v smeri 

obvladovanja zastojev. Tveganje za doseganje proizvodnje zaradi zanesljivosti delovanja opreme in 
naprav, merjeno z obsegom zastojev, je bilo prisotno. Strojni in elektro zastoji so bili v posameznih 

mesecih nekoliko preseženi, vendar v povprečju še v načrtovanih okvirih in obvladljivi. Gre predvsem za 
elektro-strojne okvare na pridobivalnem stroju, na napredovalnih strojih GPK, na smernih in odkopnih 

transporterjih ter transporterjih s trakom ter okvare na krmilni opremi.  
 

PV ima izdelan in implementiran »Načrt obrambe in reševanja za preprečevanje potencialnih 
nevarnosti«, ki sistematično opredeljuje vse ukrepe za preprečevanje pred nastanki le-teh ter reševanje 
zaposlenih in jame PV v primeru nastopa izrednih dogodkov. 

 
Strateška in poslovna tveganja 

 

Regulatorno tveganje obnovitve rudarske pravice za izkop premoga, ki poteče 21. 1. 2022, je prisotno. 
Predvideno je, da se problematika podaljšanja koncesije rešuje z novelo obstoječega ZRud, vendar so 

postopki dolgotrajni. Širša skupina strokovnjakov, ki dela pri spremembi zakonodaje, je z Ministrstvom 
za infrastrukturo sprejela dogovor, da se obstoječi ZRud dopolni in preoblikuje. Ključni razlog za 

spremembe in dopolnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1) je 

podaljšanje obstoječih rudarskih pravic. V letih 2021 in 2022 se bodo iztekle rudarske pravice za 
izkoriščanje mineralnih surovin 130 koncesionarjem, ki so bile pridobljene v letih 2001 in 2002, med 

njimi tudi PV. Aktivnosti za obvladovanje tveganja ustreznega gospodarjenja s pridobivalnim prostorom 
PV in pridobitev podaljšanja koncesije za izkoriščanje mineralne surovine so v teku. Vsa druga 

regulatorna tveganja obvladujemo predvsem z nenehnim funkcionalnim in strokovnim usposabljanjem 
preko ustreznih institucij in ažurnim informiranjem o spremembah zakonodaje ter implementacijo le-te 

v delovne procese. 
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Skupina PV je izpostavljena tveganju doseganja prihrankov stroškov dela, saj je pretežni del ukrepov 

odvisen od dogovorov s socialnimi partnerji. V letu 2020 dogovori, ki bi imeli pomemben vpliv na strošek 
dela, niso bili doseženi. Kot ukrepi so se izvajali optimizacije in reorganizacije poslovnih procesov, 

ustrezna zasedba in združevanje delovnih mest ter zmanjšanje števila zaposlenih s spodbujanjem 

upokojevanja in nižjim številom nadomeščanja z novo zaposlenimi. 
 

V družbi HTZ je prisotno tveganje spremembe invalidske zakonodaje oz. tveganje nedoseganja deleža 
50 % invalidov v celotnem številu zaposlenih, kar lahko vpliva na pravice pridobljene s statusom 

invalidskega podjetja. HTZ tveganja uspešno obvladuje z aktivnim sodelovanjem z Zavodom invalidskih 
podjetij Slovenije in dolgoročnim načrtovanjem doseganja ustreznega deleža. 

 

Tržni položaj družb v Skupini PV je dokaj stabilen. Družba PLP je izpostavljena nihanjem nabavnih cen 
lesne surovine, ki so odvisne od posledic vremenskih vplivov, gozdarskih načrtov in tržnih dejavnikov. 

Tveganja na tržnem področju so bila prepoznana pri nabavi, predvsem pri pomanjkanju lesne surovine 
in posledično zviševanju cen. Tveganje družba obvladuje z iskanjem novih dobaviteljev, z direktnimi 

odkupi, z modelom razpršene nabavne politike, s sklepanjem letnih pogodb z večjimi dobavitelji in s 

trimesečnim in mesečnim usklajevanjem tako z vidika količin kot ustreznosti cen. Družba Sipoteh kot 
ključno tveganje izpostavlja tveganje neizpolnitve obveznosti poslovnih partnerjev.  

 
Tveganje solventnosti in kapitalske ustreznosti je močno prisotno. Zaradi poslovanja z izgubami, tudi 

kot posledica slabitve sredstev v preteklosti, zaradi tveganja za izpolnitev proizvodnih načrtov ter 
nedoseganja ukrepov pri stroških dela, ki so odvisni tudi od dogovorov s socialnimi partnerji, je 

izpostavljenost za nastop insolventnosti v družbah PV in HTZ močno prisotna. Zmanjšanje oz. 

sprejemanje tveganja je možno samo ob pogoju pozitivnega poslovanja v prihodnjih letih, ob izvedbi 
ukrepov racionalizacije in zmanjševanja vseh stroškov. Družba redno spremlja kazalnike solventnosti po 

ZFPPIPP. Kazalniki kratkoročne plačilne sposobnosti družbe so še vedno slabi kljub njihovemu izboljšanju 
v zadnjem kvartalu leta. Družba je vseskozi dolgoročno plačilno sposobna, saj ima zadosten obseg 

dolgoročnih sredstev (z vidika vrednosti premoženja), ki presega vrednost obveznosti. Poleg tega družba 

ni trajneje nelikvidna, ne zamuja več kot dva meseca z izpolnjevanjem obveznosti, ki bi predstavljale 
več kot 20 % obveznosti prejšnjega leta, ne zamuja z izplačilom plač delavcem ter ne zamuja s plačilom 

davkov in prispevkov vezanih na plače. 
 

Investicijsko tveganje obvladujemo z optimizacijo nabavnih postopkov, rednim spremljanjem dogajanja 

na trgu, vključevanjem instrumentov zavarovanja. V sklopu enotnega nadzora v Skupini HSE so  
vzpostavljene notranje kontrole in verifikacije ter stalni nadzor nad investicijami. Ključna tveganja na 

področju investicij so neučinkovita izvedba investicije oz. projekta (nepravočasnost, slaba kakovost, 
previsoki stroški), neuspešna izvedba investicije oz. projekta (projekt ne dosega planiranega učinka). 

Tveganje zadostnega obsega investicij in posledično nezmožnost kvalitetnega nadomeščanja in 
vzdrževanja naprav in opreme za zagotavljanje nemotenega procesa proizvodnje oz. obratovalne 

pripravljenosti izhaja iz nezmožnosti pravočasnega pridobivanja dolgoročnih virov za investicije. 

 
Varnostna tveganja 

 
Ključno varnostno tveganje v Skupini PV je tveganje s področja varstva in zdravja pri delu. Delavci PV 

in delno HTZ so izpostavljeni težkim pogojem dela v jami (stebrni udari, izrivi - vdor plinov, vdor vode, 

mulja, blata, požar, izpad električne energije, eksplozija metana in premogovega prahu). Na te 
potencialne nevarnosti v jami nimamo vpliva, so pa vzpostavljeni mehanizmi obvladovanja, tako 

zaznavanja nevarnih dogodkov kot tudi načrti ukrepanja. Vzpostavljen je varnostno-tehnični 
informacijski sistem, ki omogoča stalno spremljavo in nadzor določenih tehničnih in varnostnih 

parametrov, daje informacije o delovanju določenih strojev in naprav ter omogoča spremljanje mreže 
seizmičnih senzorjev na daljavo.  

 

Poleg vzpostavljenega sistema varstva in zdravja pri delu družbi PV in HTZ stalno nadzorujeta gibanje 
nesreč in nevarnih dogodkov ter v skladu s politiko VZD ustrezno ukrepata. Družbe izvajajo vse ukrepe, 

potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, 
obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi 

sredstvi.  

 



Letno poročilo 2020   

Premogovnik Velenje, d. o. o.            54 

V Skupini PV so bili sprejeti številni ukrepi proti širjenju virusnih okužb SARS-CoV-2 (Covid-19). Izdelan 

je varnostni protokol za primere izrednih razmer (pandemija virusa) in karantene. Poskrbljeno je bilo za 
zaščitna sredstva (maske, razkužila, rokavice), pri vstopu v podjetje se izvajajo kontrole telesne 

temperature, spremenjen je bil režim vstopa v jamo, del zaposlenih je opravljal delo od doma, sestanki 

so potekali preko videokonferenc ... Velik poudarek je bil na komunikaciji. Zaposleni so bili redno 
obveščeni o stanju, priporočilih in ukrepih, ki se izvajajo v družbi, preko različnih internih medijev. Hkrati 

smo zaposlene seznanjali še z drugimi vsebinami (različne vaje, nasveti, brezplačna spletna predavanja 
in drugo), ki pozitivno vplivajo na počutje. Kot dodaten ukrep je bila začasno ukinjena topla prehrana 

in s tem manjša možnost zbiranja in širjenja okužb v jedilnici. V zvezi z epidemijo Covid-19 so se v 
Skupini PV izvajali ukrepi in kontrole za preprečitev širjenja okužb v skladu z aktualnimi izdanimi odloki 

Vlade RS, priporočili NIJZ, zahtevami Službe za korporativno varnost HSE ter izdanimi navodili s strani 

poslovodstev družb Skupine PV. Tveganje zdravja zaposlenih zaradi Covid-19 je v podjetju prepoznano 
in z ukrepi vključeno v reviziji ocene tveganja. Vsi preventivni ukrepi so se dnevno usklajevali na ravni 

HSE in skladno z usmeritvami NIJZ. Prav tako na zahtevo Ministrstva za infrastrukturo dnevno poročamo 
o vseh posebnostih glede ukrepov, stanja zaposlenih, stanja proizvodnje. Vrh okužb drugega vala je bil 

v Skupini PV dosežen v prvem tednu novembra, do konca leta se je število aktivno okuženih zmanjšalo.  

 
Za obvladovanje požarne varnosti je sprejet Požarni red PV. Za reševanje v jami je ustanovljena in 

organizirana Jamska reševalna služba, za ukrepanje v primeru skupinskih nevarnosti in nesreč v jami je 
izdelan Načrt obrambe in reševanja (NOR), za ukrepanje ob izrednih dogodkih na površini so izdelani 

plani ukrepanja v izrednih razmerah (PUIR), za vsako nevarnost posebej. Požar in vsi ogrevi so bili 
pravočasno odkriti in sanirani. 

 

Za obvladovanje tveganj varovanja informacij imajo družbe vzpostavljeno politiko varovanja informacij, 
ki zajema varovanje podatkov, sredstev, dokumentov, informacijskega sistema ter oddaljenih dostopov 

do podatkov. 
 

Finančna tveganja 

 
Finančno tveganje opredeljujemo kot tveganje neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi do 

virov sredstev oziroma možnost pomanjkanja denarnih sredstev za poplačilo zapadlih obveznosti. Ker je 
likvidnostno tveganje skupni imenovalec drugim tveganjem, je obvladovanje tega tveganja težka, a zelo 

pomembna naloga, ki se ne more izvajati posamično, temveč skupaj z obvladovanjem drugih tveganj. 

 
V Skupini PV je prisotno likvidnostno tveganje, ki je sicer odraz realizacije vseh drugih povezanih tveganj 

in ga bo moč obvladovati z načrtovanjem in spremljanjem denarnih tokov, ob učinkovitem »cash 
managementu« v okviru Skupine HSE.  

 
V družbi HTZ je pomanjkanje likvidnih sredstev v letu 2020 še prisotno, vendar v bistveno manjšem 

obsegu kot v preteklih letih.  

 
Družbe v Skupini PV se z načrtovanim preverjanjem kupcev in zavarovanju terjatev izogibajo kreditnemu 

tveganju. 
 

Operativna tveganja 

 
PV ima prepoznano okoljsko tveganje na področju sanacije ugreznin PSU. Zaradi primanjkljaja materiala 

za zasip in odkopavanja neposredno pod nasipom med Velenjskim in Družmirskim jezerom so se pojavila 
območja večjega pogrezanja, ki jih je zalila voda. Nastajajo plitva jezera. V primeru nepravilne sanacije 

obstaja nevarnost popuščanja nasipa med jezeroma in prelivanje Velenjskega v Družmirsko (Šoštanjsko) 
jezero. Tveganja so obvladana z doslednim nadzorom zapolnjevanja ugreznin, navozom zemljin iz drugih 

delov pridobivalnega prostora in drugimi ukrepi (npr. med pogoje vnosa dodatnih zemljin vključiti 

zavarovanje ali bančno garancijo za izvedbo morebitnih dodatnih kontrol materialov ob sumu 
neustreznosti. Površine depresije, zalite z vodo, so se zmanjšale iz 3,48 hektarja od konca avgusta na 

1,87 hektarjev konec novembra. Zaradi zmanjšanja najmanjše razdalje med Družmirskim in Velenjskim 
jezerom je bil izdelan tesnilni nasip severnega dela zahodne strani PSU.  
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Okoljska tveganja so vezana na izpolnjevanje predpisanih okoljskih zahtev (npr. okoljska dovoljenja) in 

so povezana z vplivi na okolje pri pridobivanju premoga ter podpornih procesih PV in HTZ. Pri okoljskih 
tveganjih lahko privede do situacije izgube okoljevarstvenih dovoljenj ali nepravočasne pridobitve 

okoljskih dovoljenj. Tveganje predstavljajo tudi vplivi zaradi prekoračitve vsebnosti okoljskih 

parametrov, neustreznega ravnanja z odpadki in nevarnimi snovmi, pomanjkanja primernega materiala 
za sanacijo na površini ali v jamskih prostorih. PV in HTZ imata vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem 

po standardu ISO 14001, ki omogoča prepoznavanje tveganj. 
 

Družbi PV in HTZ imata vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, sistem vodenja kakovosti ravnanja z 
okoljem, sistem kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter sistem upravljanja z energijo. Postavljeni so 

pooblaščenci za sisteme vodenja, uspešno se izvajajo notranje in zunanje presoje sistemov. 

 
Informacijska tveganja delimo na tveganja prekinitev IT-sistemov v jami in zunaj. V jami uporabljamo 

varnostno-tehnološki informacijski sistem VTIS, ki omogoča nadzor nad varnostnimi parametri (merilniki 
plina, hitrosti zraka, nivoja vode, video nadzor itd.), kot tudi obvladovanje tehnoloških procesov 

(krmiljenje odkopne mehanizacije, avtomatizacija trakov, črpališč, glavnih ventilatorskih postaj, 

energetskih stikališč …). Na sistem so vezani vsi varnostno-tehnološki parametri, ki so ključni pri 
doseganju varnosti zaposlenih na posameznem delovišču. Vsakršna motnja v delovanju sistema VTIS 

predstavlja neposredno grožnjo varnosti zaposlenih v jami in ogroža proces pridobivanja premoga. 
Tveganje predstavlja razpoložljivosti oz. izpad delovanja poslovnih informacijskih sistemov, izpad 

strežniške in komunikacijske infrastrukture, ki jo lahko povzroči požar, napake na strojni in programski 
opremi, zlonamerna programska koda, vdor v sistem preko svetovnega spleta, nepooblaščen dostop do 

podatkov, izpad električnega napajanja ali okvara sistema tehničnega hlajenja računalniškega centra 

(podatkovni center). Za zmanjševanje tveganja informacijske tehnologije smo infrastrukturo stalno 
vzdrževali, redno smo uporabljali programsko opremo za odstranjevanje škodljivih vpadov, trase 

komunikacijskih povezav smo vzpostavili na način, da se lahko takoj nadomestijo, posodabljali smo 
okolje strežniške infrastrukture. Skupno upravljanje IT-storitev (HSE, TEŠ in PV) smo nadgradili s 

katalogi in skrbništvi storitev. 

 
Med kadrovskimi tveganji zaznavamo možna tveganja zagotavljanja zadostnega števila zaposlenih glede 

na kadrovske potrebe in redno upokojevanje, ter tveganja povezana s kompetentnostjo in motivacijo 
zaposlenih (neustrezna izobrazbena struktura, tveganje razvoja ključnih kadrov in zagotavljanja rednega 

in sistematičnega usposabljanja vseh zaposlenih, zagotavljanja nasledstev in prenosa ključnega 

specifičnega znanja, tveganje neustreznega nagrajevanja in možnosti napredovanja ključnih kadrov). 
Zaznavamo povečanje absentizma in možna tveganja delovno-pravnih sodnih sporov.  

 
Ključni vzvodi aktiviranja pozitivne in proaktivne energije med zaposlenimi zahtevajo določen stil 

vodenja, poznavanje in uporabo strategije HRM – ravnanja s človeškimi viri ter odgovoren in celosten 
pristop na področju ravnanja z zaposlenimi. Za pravočasno zagotavljanje ustreznega števila in kvalitetno 

usposobljenega kadra izvajamo aktivnosti usposabljanja in izobraževanja zaposlenih ter promocijo 

rudarskega poklica, ohranjamo politiko štipendiranja in opravljanja obvezne prakse v proizvodnji, kar 
nam omogoča vzgajanje lastnega kadra, glede na potrebe delovnega procesa, ter preprečitev odliva 

specifičnega znanja z odhodi zaposlenih. 
 

Obvladovanje tveganja skladnosti poslovanja, kot skladnosti z zakonodajo in notranjimi predpisi ter 

drugimi veljavnimi akti družbe v vseh poslovnih procesih, pomaga poslovodstvu izvajati dolžno 
nadzorstvo in posledično spodbuja varovanje družbe pred odgovornostjo zaradi neskladnosti z 

zakonodajo ali drugimi neskladnostmi. Družbe so zavezane k revidiranju računovodskih izkazov. Družba 
PV ima skladno z rudarsko zakonodajo vzpostavljene sisteme izvajanja dejavnosti po rudarski zakonodaji 

in je pod stalnim inšpekcijskim nadzorstvom.  
 

Poleg tega imajo družbe v Skupini PV sprejeto politiko varovanja informacij ter etični kodeks družbe. 

 
Družbe imajo vzpostavljena pravila komuniciranja z javnostmi, sprejet je poslovnik o komuniciranju v 

primeru izrednih dogodkov in nevarnih razmer ter izdelan komunikacijski načrt. Ni pa moč v celoti 
obvladati tveganja zlonamernih in netočnih objav. 
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2.11 KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI 
 

Za komuniciranje celotne Skupine PV je pristojna Služba za odnose z javnostmi (v nadaljevanju SZOJ), 
v okviru katere o dogodkih in novostih, povezanih s celotno Skupino, redno in sproti obveščamo tako 

interno kot tudi zunanjo javnost. Komuniciranje poteka skladno z določbami Komunikacijskega pravilnika 
Skupine HSE, interno pa je opredeljeno v Poslovniku o komuniciranju z javnostmi v PV in HTZ, Pravilih 

o komuniciranju med upravo, sindikatom in svetom delavcev v PV in HTZ ter v Poslovniku o 

komuniciranju v primeru izrednih dogodkov in nevarnih razmer. 
 

Poglavitna naloga Službe za odnose z javnostmi je priprava in oblikovanje komunikacijskih sporočil, s 
katerimi želimo doseči ciljne javnosti (zaposlene, medije, lokalno skupnost, strokovno, splošno javnost 

in druge) ter dvigniti oziroma ohraniti ugled Skupine PV, in priprava odgovorov na vprašanja s strani 
različnih javnosti, predvsem medijev. 

 

Komuniciranje z zunanjimi javnostmi poteka samo preko pooblaščenih oseb in SZOJ. Za izjave za medije 
in druge kontakte z novinarji je odgovorno poslovodstvo PV ter vodja Službe za odnose z javnostmi in 

po potrebi tudi s strani poslovodstva pooblaščena oseba.  
 

Komuniciranje z notranjimi javnostmi (zaposleni, sindikat, svet delavcev) vpliva na organizacijsko klimo 
v podjetju, kulturo, motiviranost in zavzetost ljudi ter s tem tudi na poslovne rezultate, zato zaposlene 

pravočasno in konstantno obveščamo o aktivnostih v podjetju, ki so pomembne za njihovo delo. Na 

pobudo HSE smo konec leta 2019 vse družbe v Skupini PV izvedle merjenje organizacijske klime in 
zavzetosti zaposlenih. Rezultati merjenja so bili s strani izvajalcev predstavljeni direktorjem družb 

Skupine PV, socialnim partnerjem in članom širšega kolegija generalnega direktorja; s pomočjo 
kadrovske službe pa smo jih v internem glasilu Rudar predstavili tudi vsem zaposlenim. Mnenja 

zaposlenih so dobra povratna informacija pri pripravi nadaljnjih aktivnosti. 

 
Interno in zunanjo javnost nagovarjamo s pomočjo različnih medijev, ki so namenjeni posameznim 

ciljnim skupinam. Ob tradicionalnem časopisu Rudar in internem radiu uporabljamo tudi sodobne 
elektronske in socialne medije, kot so Facebook, Twiter, YouTube, Instagram, LinkedIn in Youtube. 

Zaposleni, ki pri svojem delu uporabljajo računalnike, najdejo različne informacije na spletnem mestu 

družbe ali na intranetu. Zaposleni, ki delajo v jami, pa lahko najaktualnejša obvestila prebirajo tudi na 
velikem platnu na videostraneh, ki se nahaja v prezivnici – prostoru, kjer se zbirajo pred odhodom v 

jamo. 
 

V letu 2020 je bila pravočasna in ustrezna komunikacija zaradi epidemije novega koronavirusa SARS-
CoV-2, s katerim smo se spopadali tudi v Skupini PV, še pomembnejša. Zaposlene smo vseskozi redno 

obveščali o vseh pomembnih informacijah tako znotraj podjetja kot tudi na ravni države. Skozi navedene 

komunikacijske kanale smo jih seznanjali z vsemi priporočili, navodili, službenimi nalogi in drugimi ukrepi 
za zajezitev širjenja virusa v naši delovni sredini, ki so bili sprejeti v družbah Skupine PV ali širše. 

Zaposlenim je bilo posredovanih 107 obvestil v času od sredine marca 2020 do začetka januarja 2021. 
Neposredno komunikacijo z zaposlenimi smo vzpostavili tudi preko e-poštnega naslova info@rlv.si, preko 

katerega so lahko vsi zaposleni v Skupini PV posredovali vprašanja, ki so neposredno ali posredno 

povezana s koronavirusom. Teh je bilo v času od marca do decembra več kot 200. 
 

V letu 2020 smo v SZOJ pripravili 5 rednih številk internega časopisa Rudar v nakladi 2.500 izvodov za 
posamezno številko, kar je zneslo 228 strani, 236 rednih oddaj za interni radio, prav toliko smo pripravili 

tudi obvestil za videostrani, pomembna obvestila smo objavljali na portalu (354) in na spletu (113 
sporočil, 4 fotogalerije), pripravili smo 32 sporočil za javnost, 82 odgovorov medijem, 32 odgovorov 

javnostim, sodelovali smo tudi pri pripravi 2 številk sindikalnih novic. Obvestila smo objavljali še na 

največjih svetovnih družbenih omrežjih Facebook (157 objav), Twitter (82 tvitov), Instagram (54 objav), 
LinkedIn (46 objav). 

 
V letu 2020 smo v SZOJ pripravili 4 dogodke, večja sta bila Srečanje delovnih jubilantov in jubilantov 

Rudarske reševalne službe ter prireditev Inovator leta. Največjih prireditev, jubilejnega, 60. Skoka čez 

kožo in slovesnosti ob godu sv. Barbare, zaradi epidemije nismo mogli izvesti. Sodelovali smo v 
pogovornih oddajah Studio ob 17h na temo prestrukturiranja Savinjsko-šaleške regije in v VTV Aktualno 

mailto:info@rlv.si
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ter se udeležili strateške energetske konference EN.odmev 020 s podnaslovom »Prožnost v novi 

energetski krajini«. Udeležili smo se še sej sveta Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj. 
 

2.12 RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 

Pod pojmom raziskave in razvoj v družbi PV razumemo nenehno izboljševanje procesa pridobivanja 

premoga ob zagotavljanju najvišje stopnje varnosti. Razvojno in raziskovalno delo, tako pri procesu 

pridobivanja premoga kot tudi na področju razogljičenja proizvodnje in pravične tranzicije premogovnih 

regij, bomo v prihodnjem obdobju še intenzivirali. Pri tem bo obstoječo raven razvojnega dela potrebno 

dvigniti še višje in v te aktivnosti vključiti čim večje število zaposlenih, še posebej je potrebno vključiti 

v razvojne aktivnosti mlade in nove kadre. V projektnih skupinah sodeluje različno število zaposlenih, 

glede na potrebe projekta. Največkrat so to mešane skupine, ki vključujejo strokovnjake/inženirje s 

področja rudarstva, ekonomije, strojništva, elektrotehnike in IT. Primarni namen raziskav in razvoja v 

PV ni iskanje in uvajanje visokotehnoloških in znanstvenih rezultatov, temveč zagotavljanje optimalne 

proizvodnje, maksimalne varnosti za zaposlene ter rešitev, ki bodo pripomogle k pravičnejši tranziciji v 

brezogljično družbo. 

 

Po dolgih letih odkopavanja in izkoriščanja vzhodnega dela premogovega sloja se zadnja leta aktivni del 

jame koncentrira na vse manjši površini zahodnega dela. Jama Pesje, jama Preloge jug in jama Preloge 
sever so se praktično združile, kar pomeni, da imajo odkopna polja medsebojen vpliv oziroma 

soodvisnost. Vmesni varnostni stebri, v katerih je nameščena vitalna rudniška infrastruktura, skozi 
katere potekajo glavne transportne poti in zračilne povezave, je izpostavljena velikim hribinskim 

pritiskom, zato se pojavljajo stebrni udari in posledično deformacije jamskih objektov. Obseg 

obnovitvenih del – pretesarb se nam v zadnjih letih občutno povečuje. Vsled tega ima omenjeno 
področje prioriteto pri izvajanju razvojnih aktivnosti. 

 

V letu 2020 je bilo področje raziskav in razvoja osredotočeno na: 

o avtomatizacijo procesov, 

o čiste premogovne tehnologije (CCT), 

o reševanje problematike stebrnih udarov, 

o sanacijo ugrezninskega področja z različnimi materiali, 

o zmanjševanje vplivov emisij na okolje, 

o proces tranzicije premogovnih regij in prehod v nizkoogljično družbo. 

 

PODROČJE ŠTUDIJ IN PROGRAMSKIH NALOG 
 

Na področju študij in programskih nalog so v družbi potekale aktivnosti na sledečih segmentih: 

 
Avtomatizacija procesov 

Pri procesu izdelave jamskih prog transportiramo premog z odvoznim sistemom do glavnih odvoznih 
poti in od tam na površino. Odvozne poti so dolge in razčlenjene na posamezne transportne sklope. Za 

zagotavljanje zanesljivega obratovanja so na posameznih presipih stacionirani delavci, ki skrbijo za 

vklapljanje sklopov transportne opreme. Z uvedbo tehnično-operativnih rešitev želimo nadomeščati 
posamezna stikalna mesta in tako pripomoči k ekonomski optimizaciji delovnega procesa izdelave 

jamskih prog. 
 

Pod sklop avtomatizacije procesov sodi tudi avtomatizacija črpanja vode v jamskih črpališčih, kjer smo 
s tehnično-operativnimi rešitvami iz procesa odstranili fizično prisotnost zaposlenih v črpališčih. 

 

Optimizacija transporta in logistike 
Proces transporta in logistike je eden ključnih procesov, ki povezuje aktivnosti vseh deležnikov pri 

procesu odkopavanja premoga. Cilj naloge je identificirati ozka grla in jih odpraviti ter tako omogočiti 
optimalno dostavo opreme in materiala.  
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Reševanje problematike stebrnih udarov 

Odkopavanje premoga poteka v zelo zahtevnem področju, kar povzroča večjo število in intenziteto 
stebrnih udarov, ki predstavljajo nevarnost za zaposlene in opremo, kot tudi proizvodne zastoje. 

Trenutno se že izvaja monitoring v okviru zmožnosti in z določeni ukrepi. V zadnjih letih smo imeli na 

PV več stebrnih udarov, pri čemer je mnogokrat nastala materialna škoda (zatesnitve prog, porušitve 
stropa, popuščanje/dvig lokov, poškodba infrastrukture). Nujno je potrebno zmanjšati število in 

intenziteto stebrnih udarov tudi z vidika varnosti. Cilj je tudi zagotavljati kontinuirano proizvodnjo z 
zmanjšanjem izpadov in tveganj. 

 
Ukrepi na področju zagotavljanja varnejšega dela na pripravskih deloviščih 

Sestavni del procesa izdelave jamskih prog je izvajanje potrebnih opravil v nepodprtem delu jamske 

proge, kjer obstaja verjetnost padajočih kosov hribine v delovni prostor rudarjev. Aktivnosti zajemajo 
testiranje in uporabo varovalne mreže na pripravskih deloviščih, analizo sidranja čelne stene in obrizgov 

ostenja proge s polimeri ter procesnih mehanskih rešitev. Namen ukrepov je zmanjšanje števila nezgod 
zaradi padca kosov premoga/prihribine na zaposlene na pripravskih deloviščih. 

 

Zmanjšanje vplivov emisij na okolje iz ventilatorskih postaj Pesje in Šoštanj 
Ciljema študije je poiskati eventualne tehnične rešitve, ki bi zmanjšale vpliv vonjav v okolici mesta 

Šoštanj, ter z izvajanjem meritev zraka oz. eshaliranih plinov iz ventilatorske postaje Šoštanj ugotoviti 
dejanske vrednosti koncentracij plinov in intenziteto ter pogostost pojavljanja vonjav. 

 
Scenarij obratovanja PV v prihodnje 

Za podaljšanje obratovanja PV do leta 2054 je bilo potrebno pripraviti nov koncept razvoja jam PV. Cilj 

naloge je, glede na določene scenarije roka obratovanja PV, ki bodo definirani v Nacionalni strategiji za 
izstop iz premoga, optimalno vključevanje proizvodnje iz posameznih področij jam PV, z upoštevanjem 

vidikov rentabilnega poslovanja.  
 

Tranzicija premogovnih regij in prehod v nizkoogljično družbo 

Prehod premogovnih regij v brezogljično družbo predstavlja več razsežnostni izziv za Evropo z 
gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi vplivi, ki lahko prizadenejo ogromno regij v državah članicah. 

Glede na dogovor, sprejet v Parizu decembra 2015, bo potrebno z najboljšimi razpoložljivimi znanji in 
tehnologijami soustvariti nizkoogljično družbo v Republiki Sloveniji. Tranzicija v brezogljično družbo bo 

izziv tudi za slovensko elektrogospodarstvo, saj 1/3 električne energije, proizvedene v Sloveniji, pridobi 

iz TEŠ in s tem bo velik izziv seveda tudi za PV. 
 

a) Priprava strateškega načrta prehoda v brezogljično družbo PV 
Priprava strateškega načrta je potekala v okviru programske naloge PN-02-2018 »Prehod v nizkoogljično 

družbo«, ki je bila zaključena z internim poročilom decembra 2018. Cilj Strateškega načrta prehoda v 

brezogljično družbo PV je predstaviti trenutno stanje PV v regiji skupaj s socialno-ekonomsko analizo 
Saša regije in kadrovsko-socialnimi vidiki in planiranjem v podjetju. Za ta namen je potrebno določiti 

dolgoročne usmeritve proizvodnje premoga v PV, fluktuacijo zaposlenih ter vire financiranj podjetja, da 
bo prehod v brezogljično družbo uspešen. Strateški načrt prehoda v brezogljično družbo PV tako podaja 

usmeritve in vizijo politike podjetja. Določa strateške cilje in aktivnosti do leta 2040 in cilje po letu 2054. 

Aktivnosti so bile izbrane na podlagi trenutnih usmeritev po Evropi in na podlagi zmožnosti, ki jih imamo 
v Šaleški dolini. Poročilo predstavlja osnovna izhodišča za nadaljnje aktivnosti, ki so podane v 

nadaljevanju. V letu 2020 smo začeli s pripravo scenarijev obratovanja PV do zaključka odkopavanja, 
kjer optimiziramo procese odkopavanja. 
 

b) Priprava ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij 
Ministrstvo za infrastrukturo je oblikovalo medresorsko delovno skupino za pripravo ukrepov 

prestrukturiranja premogovnih regij (sklep ministrice mag. A. Bratušek z dne 17. 6. 2019), kjer je aktivni 

član tudi PV. V juniju 2019 je potekala priprava SRSP vloge za tehnično pomoč EK pri pripravi nacionalne 
strategije za prestrukturiranje premogovnih regij, meseca novembra pa je bila poslana na EK. Nato je 

Slovenija pristopila k pripravi Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje 
premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda ter akcijskega načrta za prestrukturiranje 

premogovnih regij, Savinjsko-šaleške in Zasavske, v skladu z načelom pravične tranzicije«. Oktobra 
2020 je bil objavljen osnutek strategije, ki temelji na podrobni analizi ključnih izzivov in priložnosti obeh 

regij, ki je predmet ločenega analitičnega poročila. Pri pripravi tega je bil uporabljen pristop »od spodaj 
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navzgor«, ki je aktivno vključeval ključne deležnike obeh regij. Prek intervjujev, terenskih obiskov, 

fokusne skupine in individualnih posvetovanj so svoje poglede, podatke in mnenja delili predstavniki 
sindikatov, občin, nevladnih organizacij, regionalnih in območnih razvojnih agencij, formalnega in 

neformalnega izobraževanja, energetske družbe, gospodarstva, ministrstev, državnih agencij, inštitutov 

in evropskih institucij. Zbrani podatki so bili uporabljeni za pripravo strateške ocene zrelosti regij, ki je 
pokazala, kje so ključne prednosti, slabosti, izzivi in priložnosti regij. V sklopu sodelovanja s pripravljalci 

strategije je PV pripravil »Gradivo za pripravljalca nacionalne strategije opuščanja premoga družbo 
Deloitte«, julij 2020. 

 
Izvajalec projekta »Priprava nacionalne strategije in akcijskih načrtov za izstop iz premoga v slovenskih 

premogovnih regijah« Deloitte je v mesecu oktobru začel s pripravo predlogov Območnih načrtov za 

pravični prehod za SAŠA regijo in Zasavje. Do konca novembra 2020 je bilo skupno prijavljenih 93 
projektov iz obeh premogovnih regij, v 8 sodeluje tudi PV. 

 
PV je aktivno sodeloval pri zagotavljanju podatkov za potrebe priprave strategije, pri vsebinjenju tako 

strategije kot tudi CPVO, ter je aktivno pripravljal projekte za akcijske načrte. 

 
Dogovorjeno je, da po sprejeti nacionalni strategiji sledi priprava Zakona o zapiranju PV, ki mora zajeti: 

1. strategijo delovanja PV do zapiranja (proizvodne zmogljivosti, kadrovski vidiki, vplivi na okolje 
in sprotne sanacije, sodelovanje z lokalno skupnostjo) in 

2. strategijo podjetja za obdobje zapiranja - zapiranje premogovnika poteka daljši čas (vplivi na 
okolje in končna sanacija ter rekultivacija, prestrukturiranje delovne sile, ohranjanje delovnih 

mest, ustvarjanje novih zelenih delovnih mest, sodelovanje z lokalno skupnostjo, določitev 

višine in načina zagotavljanja sredstev za izvajanje programa zapiranja, vključujoč nadomestilo 
za degradacijo prostora in omejeno rabo prostora do končnega zaprtja ter sredstva za razvojno 

prestrukturiranje celotne Šaleške doline). 
 

Zakon o zapiranju PV mora poleg zaprtja omogočiti tudi pravično tranzicijo v brezogljično družbo. 

 
c) Priprava predloga sprememb in dopolnitev Zakona o rudarstvu 

V okviru DTVPO je bila konec leta 2018 prepoznana skupna problematika koncesij oz. njihovega poteka 
v prihodnjih letih. Vsled navedenega se je imenovala delovna skupina predstavnikov nosilcev rudarske 

pravice, ki sodelovali na delovnih sestankih z MzI. V tem času je bilo izvedenih nekaj sestankov na MzI, 

problematika je bila predstavljena, dopolnitve ZRud so bile predstavljene do konca leta 2020. 
 

PODROČJE RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH PROJEKTOV 
 

V okviru razvojno-raziskovalnega dela iščemo primerne centralizirane in decentralizirane razpise, pri 
čemer sodelujemo s številnimi mednarodnimi univerzami, inštituti, premogovniki in ostalimi podjetji. 

Družba PV kot partner sodeluje v raziskovalno-razvojnih projektih, sofinanciranih s strani Raziskovalnega 

sklada za premog in jeklo (RFCS) Evropske komisije.  
 

V družbi se izvajajo naslednji, s strani EU sofinancirani projekti: 
• Zajem metana iz jamskega zraka s pomočjo nanomembran oziroma katalizatorjev 

(METHENERGY PLUS). Projekt obravnava emisije metana iz premogovnikov kot potencialni 

vir za proizvodnjo energije in kemikalij. Trajanje: 2017–2020, projekt je zaključen in v fazi 
finančnega poročanja. 

• Premogov prah – preventiva in kurativa (ROCD). Predvidene aktivnosti bodo pregled 
stanja in analiza nevarnosti premogovega prahu v EU, vzorčenje, razvoj optičnega merilnega 

real-time inštrumenta za koncentracije prahu (in-situ testi, analize), analiza in 
simulacije/modeliranje usedanja premogovega prahu z zaščitnimi ukrepi, avtomatizacija 

odpraševanja glede na fazo delovnega procesa, analiza in testiranje zaščitne opreme ter 

izdelava e-aplikacije za učenje in trening. Trajanje: 2017–2020, projekt je zaključen in v fazi 
finančnega poročanja. 

• Jamsko reševanje – razvoj tehnologij in zagotavljanje informacij (INDIRES). Projekt 
zajema med drugim razvoj senzorjev, robotov/dronov za preglede, mehanskih strojev za 

reševanje, avtomatiziranih sistemov in komunikacijo skozi hribino. Trajanje: 2017–2020, projekt 

je zaključen in v fazi finančnega poročanja. 
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• Razvoj ekspertnega sistema NOR in sistem optimizacije logistike (INESI). Večplastni 

projekt na temo varnosti pri transportu in logističnih procesih – naš del je predvsem razvoj 
ekspertnega sistema NOR ter testiranje detekcije, razvoj optimalnega logističnega sistema za 

pravočasni/optimalni (JIT) transport opreme in materiala v jamo, po jami, iz jame in na površini. 

Trajanje: 2017–2020, projekt zaključen in v fazi finančnega poročanja. 
• Zmanjšanje tveganj delovnega okolja na odkopih v rudnikih premoga (PICTO). 

Projekt zajema spremljavo zračilnih parametrov na odkopih in modeliranje stanja, izvedbo 
razplinjevanja in spremljavo parametrov ter razvoj modelnih rešitev za optimizacijo plinskih 

stanj med odkopavanjem. Partnerji v projektu so IMG PAN, GIG, PGG (Poljska), Imperial College 
(VB), Eickhoff (Nemčija). Trajanje: 2018–2021. 

 

V septembru 2020 smo se prijavili na 6 novih projektov preko RFCS-sklada, in sicer DASMIN (razvoj 
nove tehnologije akustičnega zaznavanja za seizmično spremljavo, prepoznavanje virov in oceno 

nevarnosti izbruhov premoga v premogovnikih), MINE GRID (razvoj lokacij nekdanjih premogovnikov 
v smeri poslovnih modelov obnovljivih virov energije), OASIS (optimizacija in avtomatizacija procesov 

upravljanja in nadzora infrastrukture v premogovnikih v zapiranju), GREEN MINE METHANE 

(izkoriščanje z metanom bogatih emisij iz opuščenih premogovnikov kot učinkovito orodje pri prehodu 
v brezogljično energijo), GRAVPOWER (inovativna gravitacijska elektrarna) in SEMS (strategija 

podpore zaposlovanju in mobilnosti zaposlenih v gospodarskem sektorju z visokimi emisijami v času 
programov »Evropski zeleni dogovor« in »Pravičen prehod«). Trajanje projektov je predvideno od 2021 

do 2024. 
 

Ključna področja raziskovalnih-razvojnih projektov v PV: 

 
 
 

PODROČJE INOVACIJSKE DEJAVNOSTI 
 

Inovacije so gonilo napredka in steber vsakega uspešnega podjetja. Ustvarjanje kakovostnih inovacij je 

dolgotrajen proces, ki je tesno povezan z razvojno naravnanostjo in s kulturo podjetja. V obdobju I-XII 
2020 smo zabeležili skupno 44 prijavljenih koristnih predlogov ter realiziranih 50 koristnih predlogov. 

 

2.13 NAČRTI ZA PRIHODNOST 
 
Družba PV, povezana družba HSE, je kljub trendom po prehodu v nizko- oz. ogljično nevtralno družbo, 

ki se nakazujejo v svetu ter doma, še vedno pomemben in nepogrešljiv steber slovenske energetike. 
Skupaj s TEŠ že desetletja zagotavlja nemoteno in zanesljivo oskrbo z domačo električno energijo tretjini 

Slovenije, v sušnih obdobjih tudi več. Verjamemo, da bo, zaradi večje energetske neodvisnosti Slovenije 
od uvoza električne energije, proizvodnja elektrike iz našega premoga v sodobnem in okoljsko 

sprejemljivem bloku 6 potekala še nekaj časa. 

raziskave 
in razvoj

področje 
procesov 
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Prestrukturiranje Skupine PV se trenutno nanaša predvsem na reorganizacijo osnovnih procesov, 

spremembo organizacije dela in dezinvestiranje še preostalega dela poslovno nepotrebnih nepremičnin, 
ki ne predstavljajo strateškega pomena pri osnovnem procesu pridobivanja premoga, vse z namenom 

zagotavljanja stabilne proizvodnje premoga po konkurenčni ceni ob stabilnem poslovanju. Dolgoročno 

pa se bo prestrukturiranje nanašalo predvsem na odločitev o zapiranju premogovnika in prehodu v 
brezogljično družbo. Sledimo usmeritvam EU in Slovenije ter podpiramo pravičen prehod, a hkrati 

zagovarjamo stališče, da se moramo tega lotiti preudarno in zasledovati realne cilje.  
 

Družba PV je aktivno vključena v vse operativne delovne odbore za pripravo ukrepov prestrukturiranja 
premogovnih regij – tako na državni kot regionalni SAŠA regiji. Ko bo potrjen in sprejet eden od 

scenarijev, bomo tudi v družbi PV lahko lažje sprejeli dolgoročno dinamiko odkopavanja premoga, na 

kateri bo temeljilo načrtovanje potrebnih kadrov in investicij, vse s ciljem zagotavljanja visoke stopnje 
zanesljivosti doseganja zastavljene proizvodnje. Vzporedno že pripravljamo novo strategijo obratovanja 

premogovnika, usmerjeno k novemu koncept odkopavanja. Za dolgoročno vzdržno poslovanje pa sta 
potrebna še dva izpolnjena pogoja, nova koncesijska pogodba in čimprejšnje sprejetje zakona o 

zapiranju PV, s čimer bo jasno določeno, do kdaj bo družba delovala in vir za zagotovitev dodatnih 

sredstev za zapiranje.   
 

V letu 2021 načrtujemo proizvodnjo premoga v višini 3,3 mio ton; v prvi polovici leta načrtujemo 45 
odstotkov letne proizvodnje, v drugi polovici, ko bo odkopna fronta bistveno ugodnejša in bosta v 

proizvodnjo vključena nekoliko izdatnejša odkopa, pa načrtujemo preostalih 55 odstotkov proizvodnje. 
Na pripravskih deloviščih načrtujemo okoli 4,9 kilometra novih etažnih prog (od tega 400 metrov 

stabilnih objektov) ter približno 600 metrov pretesarb. Odkopne zaloge na podlagi Elaborata o 

klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v PV znašajo pbl. 104,4 mio ton premoga, 
kar glede na predvideno dinamiko odkopavanja zadošča do konca obratovanja bloka 6. 

 
Med pomembnejšimi usmeritvami družbe ostajajo trajnostni vidik proizvodnje premoga ter skrb za okolje 

in ohranjanje kakovosti življenja ljudi, ki so z družbo neposredno in posredno povezani. 

 
Svoje sodelavce smo že od nekdaj skrbno izbirali in tudi v prihodnosti jih bomo, saj bomo za uresničitev 

jasne vizije potrebovali usposobljene, inovativne in zavzete zaposlene. Na področju rudarstva, 
strojništva in elektrotehnike smo v letu 2020 skupno zaposlili preko 100 novih sodelavcev. Trend 

zaposlovanja oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj za 

zagotavljanje stabilne proizvodnje potrebujemo ustrezen kader. V šolskem letu 2020/2021 imamo v 
Skupini PV 72 štipendistov v rudarskih, strojnih in elektroprogramih. Trenutno usposabljamo tudi 12 

vajencev v programih strojni mehanik in elektrikar, z novim šolskim letom bomo nabor razširili še na 
programa mehatronik operater in oblikovalec kovin – orodjar. Obstoječa znanja bomo oblikovali v nove 

programe z visoko dodano vrednostjo, veliko pozornost bomo tudi v prihodnje namenili trženju znanja 
in opreme na področju podzemne eksploatacije premoga ter podobnih delih z osredotočanjem na lasten 

razvoj. 

 
V družbi PV imamo pred seboj jasen cilj in to je uspešno poslovanje družb v Skupini PV še nekaj 

desetletij. V tem času pa se bomo vsi skupaj pripravili na prestrukturiranje delovnih mest, ki bodo v tej 
dolini ostala tudi po tem, ko premog ne bo več glavno gonilo razvoja Šaleške doline. 

 

2.14 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 
 
Do sestave računovodskega poročila ni bilo pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na 

računovodske izkaze in razkritja v računovodskem poročilu za poslovno leto 2020. 
 

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je 15. marca 2021 začelo z javno razgrnitvijo in javno obravnavo 

osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z 
načeli pravičnega prehoda in dopolnjenega okoljskega poročila. Za Savinjsko-šaleško regijo je predlagan 

najbolj ambiciozen scenarij izstopa iz premoga (najkasneje leta 2033). Premogovnik Velenje zagovarja 
stališče, da pri zapiranju premogovnika ni ključna letnica zaprtja, ampak mora za optimizacijo procesa 

izkopavanja in v korist lokalni skupnosti zakonodajalec s partnerji uskladiti, kateri postopki morajo biti 
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izvedeni do leta, ko lahko govorimo o zaprtju premogovnika, pri čemer se zapiralna dela opravljajo še 

vsaj 15 let. Javna obravnava bo potekala do 15. 4. 2021. 
 

Po koncu javne razgrnitve in javne obravnave bo MZI pregledalo vse prejete pripombe in mnenja, jih v 

čim večji meri upoštevalo pri posodobitvi osnutka Strategije in okoljskega poročila ter ju poslalo v 
potrditev Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Po potrditvi sprejemljivosti s strani MOP bo Strategija 

predložena v sprejem Vladi Republike Slovenije s ciljem, da se sprejme pred začetkom predsedovanja 

Slovenije Svetu EU. 
 

2.15 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 
 

Družbi PV so bila v letu 2020 dodeljena nepovratna sredstva (subvencije) v višini 2.886.195 EUR. 
 

Največji del se nanaša na obračun državne pomoči (v višini 2.790.750 EUR). Od tega je na podlagi 
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane 

in gospodarstvo (ZIUZEOP) - PKP1 družba prejela skupno 1.975.818 EUR kot oprostitev plačila 

prispevkov ZPIZ za obdobje od meseca marca do meseca maja 2020; na podlagi Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic 

za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) - PKP2 je družba prejela skupno 603.806 EUR vračila 
prispevka ODPZ, in sicer za enako obdobje kot oprostitev plačila prispevkov ZPIZ; na podlagi Zakona o 

začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) - PKP5 pa je družba upravičena do 

državnih pomoči v skupni vrednosti 207.203 EUR zaradi odsotnosti zaposlencev (karantena, višja sila, 
kratkotrajni bolniški stalež brez bolniškega lista); na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč 

pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUPOPDVE) - PKP7 je družba evidentirala 
državno pomoč za izplačilo kriznega dodatka v skupni vrednosti 3.923 EUR. 

 
Preostali del je za spodbujanje in izvajanje praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja z delom za 
dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol, za spodbujanje vajeništva 

ter za sofinanciranje raziskovalno-razvojne dejavnosti. 

 
Sredstva družba razkriva na osnovi Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja 
različnih dejavnosti – ZPFOLERD-1. 
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2.16 TRAJNOSTNO POROČILO 
 

2.16.1 IZJAVA O NEFINANČNEM POSLOVANJU 
 

To področje ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki v 1. odstavku 70.c člena določa, da so k 

pripravi izjave o nefinančnem poslovanju zavezane samo velike družbe, ki so subjekti javnega interesa 
in katerih povprečno število zaposlenih je večje od 500. Zavezanci so tudi družbe, ki so zavezane k 

pripravi konsolidiranega letnega poročila in katerih povprečno število zaposlenih na konsolidirani ravni 

je 500. 
 

Odvisne družbe ureja 6. odstavek istega člena: »Odvisni družbi, ki je vključena v konsolidirano poslovno 
poročilo obvladujoče družbe ali ločeno poročilo te obvladujoče ali druge družbe, ni treba izpolniti 

obveznosti iz prvega odstavka tega člena.« 

 
Ker smo v odvisni družbi PV, ki je opredeljena kot subjekt javnega interesa, zavezani k trajnostnemu 

poslovanju in trajnostnemu razvoju družbe, smo v svojem letnem poročilu razkrili tudi ekonomske, 
okoljske in družbeno-socialne vidike našega delovanja. Dodatne informacije so na voljo v konsolidiranem 

letnem poročilu Skupine in družbe HSE za leto 2020. 
 

2.16.2 ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH 

 

KADROVSKA POLITIKA 
 

Osnova kadrovske politike v letu 2020 je bila pravočasno zagotavljanje ustreznih kadrov za obvladovanje 

procesov v podjetju. Usmerjeni smo bili v optimizacijo procesov povezanih s stroški dela, pri čemer smo 
posebno pozornost namenili spremembi organizacije dela, boljšemu obvladovanju procesov in 

kontinuiranemu socialnemu dialogu. Sledili smo zastavljenemu cilju intenzivnega upokojevanja in 
stremeli k pravočasnemu zagotavljanju ustreznih kadrov. Izvajali smo selektivno zaposlovalno politiko, 

ki je temeljila na ustreznem nadomeščanju ključnih delovnih mest (delovna mesta, ki so deficitarna in 

težje nadomestljiva znotraj podjetja) ter prilagajanju zaposlitvenih postopkov, skladno s potrebami 
delovnega procesa. 

 
Konec decembra 2020 je bilo v PV zaposlenih 1.164 delavcev, kar je 29 manj kakor konec decembra 

2019 in 19 več od plana za leto 2020.  

 
Povprečno število zaposlenih v letu 2020 je bilo 1.166, kar je 53 manj kot decembra 2019 in 7 manj od 

plana za leto 2020.   
 

Za leto 2020 smo načrtovali konstanten upad števila zaposlenih po mesecih, kar smo do konca avgusta 
tudi uresničevali. V mesecu septembru smo zaradi povečanih potreb proizvodnega procesa in večjega 

deleža odhodov na zahtevo delavcev začeli zaposlovati, zaradi česar smo v zadnjem trimesečju presegli 

plan. 
 

(Opomba: V kazalnikih poslovanja – izračun dodane vrednosti/zaposlenega in v računovodskem delu je 
povprečje računano iz stanj zaposlenih konec let in po tem izračunu znaša za 2020 1.179 zaposlenih, za 
2019 1.212 zaposlenih). 
 

 
 

BREZ PRIPR. / PRIPR. 31.12.2019 31.12.2020

Brez pripravnikov 1.180 1.145

Pripravniki 13 19

SKUPAJ 1.193 1.164
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V skladu z reorganizacijo družbe v septembru 2020 se dejavnost družbe deli na 5 področij. Največji 

delež zaposlenih sodi pod Proizvodno področje. Poleg proizvodnih enot (Proizvodnja, Priprave, Zračenje 

in sanacija, Jamska elektro-služba, Jamska strojna služba, Transport in logistika) sodi v okvir 
Proizvodnega področja tudi Priprava dela.  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

DOL. / NEDOL. ČAS 31.12.2019 31.12.2020

Določen čas 105 95

Nedoločen čas 1.088 1.069

SKUPAJ 1.193 1.164

KP / IP 31.12.2019 31.12.2020

Zaposleni po kolektivni pogodbi 1.190 1.161

Zaposleni po individualni pogodbi 3 3

   '- od tega: št. članov uprave oz. poslovodstva 2 2

SKUPAJ 1.193 1.164

STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE 31.12.2019 31.12.2020

8/2 6 6

8/1 14 15

7 60 58

6/2 50 47

6/1 119 117

5 340 324

4 557 550

3 0 0

2 13 14

1 34 33

SKUPAJ 1.193 1.164

POVPREČNA STAROST ZAPOSLENIH
31.12.2019 31.12.2020

39,7 39,9

4,4% 2,1% 2,7% 4,4%

86,4%
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Realiziranih je bilo 73 odhodov, med njimi največ upokojitev, in 44 prihodov, med njimi 31 novih 

zaposlitev.  
 

 
 

 
 

Med 31 novimi zaposlitvami je bilo 29 zaposlitev vezanih na Proizvodno področje, 2 zaposlitvi pa na 
področje Štabnih služb. 
 
 

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020: 
 

Delež zaposlenih za določen in nedoločen čas: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Struktura zaposlenih po spolu: 
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Delež zaposlenih po starostnih kategorijah: 

 

 
 
Povprečna starost zaposlenih po področjih: 
 

 
 

Skupna povprečna starost zaposlenih na PV je 39,9 let. 

 

Izobrazbena struktura na dan 31. 12. 2020: 

Največji delež zaposlenih ima zaključeno poklicno šolo, sledi delež zaposlenih s tehniško stopnjo 

izobrazbe. 

 
 

Glede na osnovno dejavnost PV prednjačijo poklici rudarske in geotehnološke, strojne in elektro-smeri 
(skupaj dobrih 83 %).  
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Na delovnih mestih z dodano dobo je bilo 1.040 delavcev oz. 89,3 % vseh zaposlenih.  

 
 

V primerjavi z letom 2019 smo beležili v letu 2020 porast bolniške odsotnosti, in sicer iz skupnih 10,13 
% na skupnih 12,00 %. Največji porast je bil značilen za odsotnosti v kategoriji »nad 30 dni« (izolacija 

iz razloga Covid-19) v jesenskih mesecih leta 2020.  
 

 
 

USPOSABLJANJE IN RAZVOJ KADROV 
 
Z razvojem kadrov ter izvedbo številnih internih in eksternih usposabljanj podpiramo strateške cilje 

podjetja, pri čemer želimo dvigniti raven kompetenc zaposlenih, nadgrajevati strokovno znanje 
zaposlenih in dodatno usposobiti naše zaposlene.  
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 Ključni poudarki v letu 2020: 

• spodbujanje zaposlenih za vključitev v projekte KOC in POLET 
• usmerjanje zaposlenih v pridobivanje nove izobrazbe 

• razvijanje vodstvenih veščin in kompetenc za vodilni in vodstveni kader 
 
 

V letu 2020 smo za razvoj in usposabljanje sodelavcev namenili 20.960 ur. Zaradi specifične situacije 

Covid-19, ki je v letu 2020 močno vplivala na izvedbo vseh oblik usposabljanj, je število ur usposabljanj 
in izobraževanj v tem letu precej upadlo glede na prejšnja leta. V povprečju se je vsak zaposlen 

izobraževal 18 ur, kar je 40 % manj kot v letu 2019. 
 

 
 
Kljub izzivom izvedbe izobraževanj zaradi ukrepov Covid-19 smo v letu 2020 uspešno izvedli vsa 

zakonsko obvezna usposabljanja ter nudili zaposlenim možnost udeležbe na internih in eksternih 
usposabljanjih s področja pridobivanja strokovnih znanj, razvoja veščin in kompetenc ter uvajanja v delo 

preko sistema pripravništva. Največji delež internih usposabljanj predstavljajo vsebine s področja 

proizvodnih procesov in VZD, pri eksternih usposabljanjih pa je bilo v letu 2020 največ vsebin s področja 
vodenja in komuniciranja. 
 
 

ŠTIPENDIRANJE IN VAJENIŠTVO 
 
Štipendijska politika ima pomembno vlogo pri pridobivanju ustreznih kadrov s področja rudarstva, 
strojništva in elektrotehnike, zato štipendisti predstavljajo pomemben vir bazena talentov za podjetje. 

Glavne usmeritve štipendistov so s področja rudarstva, strojništva in elektrotehnike. Število štipendistov 
je v zadnjih letih v porastu. V letu 2020 je podjetje štipendiralo skupno 49 dijakov in študentov.  
 

 
 

Spreminja se razmerje dijakov štipendistov po usmeritvah, saj zadnja leta zaznavamo naraščanje dijakov 
strojništva in padec dijakov na rudarski smeri. Čeprav še vedno prevladuje število štipendistov v 

rudarskih programih, se je to v zadnjih petih letih zmanjšalo za skoraj 40 %. 
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PV se je v letu 2018 pridružil uvedbi vajeniškega sistema v podjetju in v treh letih potrojil začetno število 

vajencev. V letu 2020 je vajeniško obliko opravljalo 7 vajencev, večina v programu strojni mehanik. 
 
 

 
 

 

ŠTUDIJ OB DELU 

S študijem in šolanjem ob delu želimo omogočiti našim zaposlenim možnost pridobitve višje stopnje 

izobrazbe ali prekvalifikacijo v drug poklic. Za šolanje ob delu spodbujamo predvsem zaposlene z 
osnovnošolsko izobrazbo oz. zaposlene na nekvalificiranih delih, ki jih usmerjamo v pridobitev rudarske 

izobrazbe. V letu 2020 je bilo v izobraževanje skupno vključenih 35 zaposlenih v PV. Študij oz. šolanje 

ob delu je v letu 2020 uspešno zaključilo 10 sodelavcev. 
 

Največ vpisov na srednješolski ravni je v programih rudarstva (geostrojnik rudar, geotehnik), prav tako 
tudi na višješolski oz. univerzitetni ravni prevladujejo rudarske usmeritve študija zaposlenih. V primerjavi 

z letom 2019 se je povečalo število vpisanih zaposlenih v univerzitetne programe (1 vpis na magisterij 

geotehnologije, 1 vpis na prvo bolonjsko stopnjo prava, 1 vpis na doktorat znanosti). 
 

 
 

IZVAJANJE OBVEZNE PRAKSE 

V letu 2020 smo kljub izrednim razmeram zaradi Covid-19 omogočili opravljanje praktičnega 
usposabljanja z delom in strokovne prakse za 112 dijakov in študentov. Razne oblike praktičnega 

usposabljanja smo omogočili dijakom in študentom na področju rudarstva, strojništva, elektrotehnike, 

ekonomije in računalništva. Število opravljenih praks se v zadnjih treh letih povečalo za 15 %. Največji 
porast je opazen pri praksah dijakov, kar je posledica vpliva situacije taradi Covid-19 na prosta mesta 

za izvajanje PUD-a v podjetjih. Veliko podjetij zaradi strogih ukrepov ni nudilo možnosti opravljanja 
prakse, zato je veliko dijakov prosta mesta poiskalo v PV, ki je prakse nemoteno izvajal. 

 
Izvajali smo postopke pridobivanja sredstev preko javnih razpisov za sofinanciranje praktičnega 

usposabljanja dijakov in študentov na obveznih praksah ter izvajanje vajeništva. Iz tega naslova smo v 

letu 2020 prejeli 19.887,75 EUR. 
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2.16.3 ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA 

 

Ohranjanje narave in zadovoljstvo lokalnega okolja predstavlja našo pomembno vrednoto, odnosi z 
lokalnim okoljem pa morajo biti urejeni in naravnani po načelih trajnostnega razvoja.  

 
Področje dela pristojnih služb zajema aktivnosti v zvezi s pripravo, vzdrževanjem in sanacijo 

pridobivalnega prostora PV. Površina pridobivalnega prostora znaša po veljavni koncesijski pogodbi 
1.104 ha. Od tega se na območju občine Velenje nahaja 532 ha (48,3 %) in na območju občine Šoštanj 

572 ha (51,7 %) ozemlja.  

 
Dela so se izvajala na osnovi letnega delovnega načrta, ki je bil izdelan na osnovi projektov in prognoz: 

 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. 

 
 Pridobivalni prostor delimo na tri območja: 

 območje priprave na odkopavanje, 

 območje neposrednih vplivov odkopavanja v času odkopavanja in 

 območje, na katerem je odkopavanje zaključeno in se izvajajo sanacije in rekultivacije po 

odkopavanju 
 

Na posameznem območju smo v letu 2019 izvajali naslednje aktivnosti: 
 

- priprava na odkopavanje 

Pred začetkom odkopavanja smo na območjih, kjer so bili prognozirani premiki površine (območje 
Gaberk in Goric), izvajali aktivnosti za izvedbo odkupov nepremičnin (zemljišč in objektov), izvajali 

postopke priprave terena v smislu čiščenja površin - poseki dreves (Ležen in Gorice).    
 

- sanacija v času odkopavanja  

Največ aktivnosti v času odkopavanja je na področju sanacije ugreznin med Velenjskim in Družmirskim 
jezerom, ki je nad območjem jame Pesje in severozahodnem delu jame Preloge. Na tem območju so 

proizvodne aktivnosti in s tem ugrezanje površine izredno intenzivne. Na ugrezninskem območju smo 
izvedli postopke zavarovanja območja vzdrževanje vodotokov in cest, sanacijo in vzdrževanje 

komunalnih vodov in naprav, na predelih, ki nekaj let ne bodo pod neposrednimi vplivi odkopavanja, pa 
začasno rekultivacijo. Zaradi izpada pridelkov smo na tem območju izvedli cenitev in upravičencem na 

osnovi cenitev izplačali odškodnine ali odškodnino poračunali z nadomestilom za uporabo nadomestnega 

zemljišča. 
 

- sanacija in rekultivacija po odkopavanju  
Na območjih, ki so trajno izven vplivov rudarjenja, smo v smislu vzpostavitve ponovne rabe prostora 

izvedli vzdrževanje gozdov in nasadov, dokončno sanacijo degradiranih površin in poškodovanih 

objektov ter s tem omogočili uporabo površin za novo dejavnost. 
 

Za sanacijo v času odkopavanja ter sanacijo in rekultivacijo po odkopavanju smo v zadnjih dveh letih 
povprečno namenili 3,49 mio EUR letno.  

 

2.16.4 ODGOVORNOST DO ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI 

 

Premogovništvo v Šaleški dolini poteka že več kot 145 let in s svojo dejavnostjo podzemnega 
pridobivanja premoga povzroča vpliv na kakovost okolja in življenja v dolini. V tem času se je zaradi 

posledic rudarjenja močno spremenila celotna površina pridobivalnega prostora, zaradi česar so nastala 
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tudi jezera. Področje sanacije ugreznin se bo spreminjalo vse do konca odkopavanja premoga, v družbi 

PV pa si vseskozi prizadevamo, da ga sproti urejamo in saniramo. Del območja je urejen do te mere, da 
danes omogoča različne prostočasne in športne aktivnosti.  

 

Družbeno odgovorno ravnanje je – kljub zahtevnemu položaju, v katerem se nahaja družba PV – del 
strateške usmeritve podjetja. Naša okoljska politika izhaja iz strateških ciljev, ki se nanašajo na skrb za 

zdravo delovno in bivalno okolje, na zdravje zaposlenih in prebivalcev Šaleške doline ter na 
preprečevanje nastajanja obremenitev v okolju in odpravljanje negativnih vplivov posledic odkopavanja 

premoga. Vseskozi sodelujemo z lokalno skupnostjo, v okviru rednega monitoringa vplivov odkopavanja 
na površino širše območje pridobivalnega prostora PV z geodetskimi meritvami spremljamo spremembe 

površja, dosledno spremljamo in upoštevamo zahteve zakonodaje ter notranje in okoljevarstvene 

predpise.  
 

Pred več kot desetletjem smo se aktivno vključili v občinski program izboljšanja stanja voda, tal in zraka 
v Šaleški dolini. Leta 1998 smo pridobili certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 za proces 

pridobivanja premoga. Z namenom, da svoje znanje in sposobnosti za kakovostno tehnično, tehnološko, 

ekonomsko in varnostno upravljanje podjetja nadgradimo tudi z odgovornim ravnanjem do okolja, smo 
leta 2000 pridobili certifikat ISO 14001 in se s tem zavezali, da bomo odgovoren odnos do okolja vključili 

v vse svoje delovne procese. Sistem ravnanja z okoljem smo nadgradili s standardom ISO 45001. 
 

Aktivno smo bili vključeni tudi v umeščanje 3. razvojne osi v prostor in smo sodelovali tako z načrtovalci 
trase kot z lokalno skupnostjo in državo. Glede na dejstvo, da trasa ne bo potekala po območju, ki bi 

bilo pod vplivi odkopavanja premoga in da na tem območju ne pričakujemo več premikov terena zaradi 

odkopavanja premoga, smo zadovoljni, da je v letu 2020 vendarle prišlo do začetka izgradnje 3. razvojne 
poti, ki je ključna za nadaljnji razvoj Šaleške doline. 

 
Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo novega koronavirusa SARS-CoV-2, nismo mogli obeležiti dveh 

naših največjih praznikov – jubilejnega, 60. Skoka čez kožo, ko v rudarski stan sprejmemo novince, in 

slovesnosti, s katero počastimo god sv. Barbare, zavetnice rudarjev. Skok čez kožo je praznik celotne 
Šaleške doline, zato smo sprejeli odločitev, da ga kljub temu obeležimo, seveda v skladu z veljavnimi 

ukrepi. V ta namen smo 3. julij – dan rudarjev zaznamovali s kanonado in budnicami rudarske godbe, 
v Velenju in Šoštanju smo postavili tudi t. i. cimpre, to so leseni podboji, ki simbolizirajo rov. Prebivalci 

so se lahko ob njih fotografirali in tako sta tudi obe mesti kljub izrednim razmeram začutili utrip tradicije 

premogovništva v Šaleški dolini. 
 

Zaradi zahtevne likvidnostne situacije zmanjšujemo vse stroške – med drugim smo omejili in znatno 
zmanjšali vsa sponzorska in donatorska sredstva, vendar po svojih močeh društvom in organizacijam še 

vedno pomagamo. Razdeljevanje omenjenih sredstev poteka v skladu s potrjenim Letnim načrtom in 
Pravilnikom o dodeljevanju donacij in sponzorskih sredstev v Skupini PV. Prejemniki in višina sredstev, 

predvidenih v te namene, so na podlagi Sporazuma o ureditvi razmerij družb Skupine HSE usklajeni s 

Centrom za družbeno odgovornost družbe HSE.  
 
Sponzorstva in donacije po vrsti namena: 

 

 
 

V družbah Skupine PV za nemoteno delovanje potrebujemo ustrezen kader, zato kljub težkih časom 

zaposlujemo in štipendiramo. V letu 2020 smo zaposlili več kot 100 oseb in podelili 33 štipendij, izvajamo 
tudi program vajeništva – opravljalo ga je 7 vajencev. Delovna mesta bomo zagotovili tudi po prehodu 

v brezogljično družbo oz. ko bo PV prenehal z odkopavanjem, saj bomo obstoječa znanja oblikovali v 
nove programe z visoko dodano vrednostjo. 
 
 

 

v EUR

Humanitarni 

namen

Izobraževanje 

in znanost

Šport in 

rekreacija
Kultura

Varovanje 

okolja
SKUPAJ

Humanitarni 

namen

Izobraževanje 

in znanost

Šport in 

rekreacija
Kultura

Varovanje 

okolja
SKUPAJ

SPONZORSTVA 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 10.000 0 0 10.000

DONACIJE 9.200 1.300 26.941 5.000 0 42.441 8.000 0 16.550 5.700 0 30.250

SKUPAJ 9.200 1.300 46.941 5.000 0 62.441 8.000 0 26.550 5.700 0 40.250

2019 2020
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
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3.1 REVIZORJEVO POROČILO 
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3.2 UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKIH 
IZKAZOV  
 
Računovodski del letnega poročila predstavlja računovodske izkaze s pojasnili družbe PV. 

 

Na podlagi sklepa 17. redne seje Skupščine PV z dne 30. 8. 2010, družba od 1. 1. 2011 pripravlja 
računovodske izkaze in pojasnila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v 

nadaljevanju MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija.  
 

Letno poročilo PV za poslovno leto 2020 se nahaja na sedežu družbe (Partizanska cesta 78, Velenje) in 
je objavljeno na spletni strani www.rlv.si.  

 

Na podlagi sklepa družbe HSE z dne 4. 12. 2017, kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe PV, se  
konsolidirani računovodski izkazi za leto 2017 in naprej sestavijo na ravni obvladujoče družbe HSE v 

okviru konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine HSE. Sklep temelji na izpolnjevanju pogojev, 
navedenih v Mednarodnih računovodskih standardih, MRS 27.10, in izpolnjevanju pogojev, navedenih v 

Zakonu o gospodarskih družbah, ZGD 56. člen, 6. odstavek. 

 
Konsolidirano letno poročilo Skupine HSE je mogoče pridobiti na sedežu družbe, Koprska ulica 92 v 

Ljubljani. 
 

3.3 IZJAVA POSLOVODSTVA 
 

Poslovodstvo je odgovorno, da za vsako posamezno poslovno leto pripravi računovodske izkaze v skladu  

z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela 
Evropska unija, in to tako, da ti predstavljajo resnično in pošteno sliko poslovanja družbe Premogovnik 

Velenje, d. o. o. 
 

Poslovodstvo upravičeno pričakuje, da bo družba v dogledni prihodnosti razpolagala z ustreznimi viri za 
nadaljevanje poslovanja, zato so računovodski izkazi pripravljeni na osnovi predpostavke o časovni 

neomejenosti delovanja družbe. 

 
Odgovornost poslovodstva pri izdelavi računovodskih izkazov zajema: 

- računovodske politike so ustrezno izbrane in dosledno uporabljene, 
- presoje in ocene so razumne in preudarne, 

- računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z MSRP, sprejetimi v Evropski uniji; vsa morebitna 

pomembna odstopanja so razkrita in pojasnjena v poročilu. 
 

Poslovodstvo je odgovorno za vodenje ustreznih evidenc, ki v vsakem trenutku z razumljivo natančnostjo 
prikazujejo finančni položaj družbe, ter za to, da so računovodski izkazi družbe v skladu z MSRP, 

sprejetimi v Evropski uniji. Poslovodstvo je prav tako odgovorno za varovanje premoženja družbe ter za 
preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti. 

 

Poslovodstvo potrjuje celotno letno poročilo, ki vsebuje poslovni in računovodski del s prilogami.   
 

Poslovodstvo je računovodske izkaze družbe Premogovnik Velenje, d. o. o., za poslovno leto, ki se je 
končalo 31. 12. 2020, sprejelo 9. 4. 2021. 

 

 
Velenje, 9. 4. 2021 

 
 

Direktor:       Generalni direktor:      
Aleš Logar       dr. Janez Rošer 

  

http://www.rlv.si/
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3.4 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

3.4.1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
 

 
  

v EUR

Pojasnilo 31.12.2020 31.12.2019

SREDSTVA 153.611.813 139.920.428

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 127.272.281 116.525.218

I. Neopredmetena sredstva 3.5.10.1 97.604 120.260

II. Nepremičnine, naprave in oprema 3.5.10.2 105.424.789 94.548.285

III. Pravica do uporabe najetih sredstev 3.5.10.3 323.704 431.606

IV. Naložbene nepremičnine 3.5.10.4 15.772.720 15.775.740

V. Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 3.5.10.5 5.208.506 5.208.506

VI. Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila 3.5.10.6 136.880 136.880

VIII. Druga dolgoročna sredstva 3.5.10.8 308.078 303.941

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 26.339.532 23.395.210

II. Zaloge 3.5.10.10 12.337.508 10.064.539

III. Kratkoročne finančne naložbe in posojila 3.5.10.11 45.000 45.000

IV. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 3.5.10.12 11.501.035 8.273.289

VII. Druga kratkoročna sredstva 3.5.10.14 2.228.362 3.159.450

VIII. Denar in denarni ustrezniki 3.5.10.15 227.627 1.852.932

KAPITAL IN OBVEZNOSTI 153.611.813 139.920.428

A. KAPITAL 3.5.10.16 71.502.364 36.309.737

I. Vpoklicani kapital 1.000.000 1.000.000

II. Kapitalske rezerve 71.802.516 35.317.492

V. Rezerva za pošteno vrednost (1.300.152) (7.755)

B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 57.499.497 65.110.981

I. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 3.5.10.17 7.930.514 6.420.693

II. Druge rezervacije 3.5.10.18 47.708.157 38.093.479

III. Druge dolgoročne obveznosti 3.5.10.19 75.926 65.083

IV. Dolgoročne finančne obveznosti 3.5.10.20 1.500.000 20.142.234

V. Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov 3.5.10.21 218.711 325.763

VI. Dolgoročne poslovne obveznosti 3.5.10.22 66.189 63.729

C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 24.609.952 38.499.710

II. Kratkoročne finančne obveznosti 3.5.10.23 3.308.343 9.297.238

III. Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 3.5.10.24 108.735 106.627

IV. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.5.10.25 13.993.229 21.075.248

VII. Druge kratkoročne obveznosti 3.5.10.26 7.199.645 8.020.597

* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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3.4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
 

 
 

3.4.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 
 

 
  

v EUR

Pojasnilo 2020 2019

POSLOVNI PRIHODKI 109.436.259 107.772.773
1. Čisti prihodki od prodaje 3.5.10.27 105.271.970 105.881.017

2. Drugi poslovni prihodki 3.5.10.28 4.164.289 1.891.756

POSLOVNI ODHODKI 117.974.730 118.388.314
3. Stroški blaga, materiala in storitev 3.5.10.29 51.776.732 52.616.527

4. Stroški dela 3.5.10.30 51.835.038 55.832.314

5. Odpisi vrednosti 3.5.10.31 14.903.962 13.360.804

a) amortizacija 14.782.998 13.333.393

b) oslabitve/odpisi/prodaje pri neopredmetenih sredstvih in naložbah, nepremičninah in opremi 42.061 17.930

c) oslabitve/odpisi terjatev 78.903 2.366

d) oslabitve/odpisi zalog 7.115

6. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 3.5.10.32 (208.135) (874.335)

7. Usredstveni lastni proizvodi in storitve 3.5.10.33 (2.429.988) (4.642.380)

8. Drugi poslovni odhodki 3.5.10.34 2.097.121 2.095.384

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (8.538.471) (10.615.541)
9. Finančni prihodki 3.5.10.35 27 4.952.916

10. Finančni odhodki 3.5.10.36 1.125.696 921.795

FINANČNI IZID (1.125.669) 4.031.121
POSLOVNI IZID PRED DAVKI (9.664.140) (6.584.420)
DAVEK 0 0
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA 3.5.10.38 (9.664.140) (6.584.420)

*Pojasnila k računovodskim izkazom  so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
v EUR

2020 2019

Čisti poslovni izid poslovnega leta (9.664.140) (6.584.420)
Sprememba rezerve za pošteno vrednost naložbenih nepremičnin (15.000) (43.000)

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev (1.353.233) 98.069

Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid (1.368.233) 55.069

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja (11.032.373) (6.529.351)
* Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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3.4.4 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 
 

 
  

v EUR

VPOKLICANI KAPITAL

Osnovni kapital
Preneseni čisti 

poslovni izid

Čisti poslovni izid 

poslovnega leta
Skupaj

Stanje na dan 1.1.2019 74.330.889 (51.796) (27.608.124) (3.831.881) 42.839.088
B.1. Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0

B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa 0 0 44.041 11.028 (6.584.420) (6.529.351)

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja (6.584.420) (6.584.420)

Postavke,  ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 0 0 44.041 11.028 0 55.069

Sprememba presežka iz prevrednotenja naložbenih nepremičnin (43.000) (43.000)

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev 87.041 11.028 98.069

B.3. Spremembe v kapitalu (73.330.889) 35.317.492 0 27.597.096 10.416.301 0

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala (3.831.881) 3.831.881 0

Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala (38.013.397) 31.428.977 6.584.420 0

Druge spremembe v kapitalu-zmanjšanje osnovnega kapitala (73.330.889) 73.330.889 0

Stanje na dan 31.12.2019 1.000.000 35.317.492 (7.755) 0 0 36.309.737

Stanje na dan 1.1.2020 1.000.000 35.317.492 (7.755) 0 36.309.737
B.1. Transakcije z lastniki 0 46.225.000 0 0 0 46.225.000

Vnos dodatnih vplačil kapitala 46.225.000 46.225.000

B.2. Spremembe celotnega vseobsegajočega donosa 0 0 (1.292.397) (75.836) (9.664.140) (11.032.373)

Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja (9.664.140) (9.664.140)

Postavke,  ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 0 0 (1.292.397) (75.836) 0 (1.368.233)

Sprememba presežka iz prevrednotenja naložbenih nepremičnin (15.000) (15.000)

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki zaposlencev (1.277.397) (75.836) (1.353.233)

B.3. Spremembe v kapitalu 0 (9.739.976) 0 75.836 9.664.140 0

Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala (9.739.976) 75.836 9.664.140 0

Stanje na dan 31.12.2020 1.000.000 71.802.516 (1.300.152) 0 0 71.502.364
Bilančni dobiček/bilančna izguba 0 0 0

*Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazpv in jih je potrebno brati v povezavi z njimi

ZADRŽANI POSLOVNI IZID
REZERVE ZA 

POŠTENO 

VREDNOST

KAPITALSKE 

REZERVE
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3.4.5 IZKAZ DENARNIH TOKOV  
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3.5 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

3.5.1 POROČAJOČA DRUŽBA 
 
PV je družba, registrirana s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Partizanska cesta 78, 

Velenje. V nadaljevanju so predstavljeni ločeni računovodski izkazi družbe za leto, ki se je končalo 31. 
decembra 2020.  

 

PV skupaj z odvisnimi družbami sestavlja Skupino, za katero od leta 2017 ne sestavlja več 
konsolidiranega letnega poročila. Skupinske računovodske izkaze za Skupino HSE, kamor so vključene 

tudi vse družbe Skupine PV, sestavlja družba HSE. Skupinsko letno poročilo za Skupino HSE je moč 
dobiti na sedežu družbe HSE. 

 

Glavna aktivnost družbe je pridobivanje lignita. Poleg glavne dejavnosti pa družba opravlja še vrsto 
spremljajočih dejavnosti, kot so rudarsko, strojno in elektroprojektiranje podzemnih objektov in 

površinskih kopov, izdelava vseh vrst podzemnih objektov, vrtanje, geomehanske raziskave, 
jamomerske, hidrogeološke in tehnološke storitve, sanacijska in rekultivacijska dela, urejanje deponije 

premoga, storitve izobraževanja … 
 
 

3.5.2 PODLAGA ZA SESTAVO 
 
 

Pri pripravi računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2020 je PV upošteval: 

- MSRP, ki vključujejo Mednarodne računovodske standarde (MRS), Pojasnila Stalnega odbora za 

pojasnjevanje (SOP), Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) in Pojasnila 
Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), kot 

jih je sprejela Evropska unija (v nadaljevanju EU), 
- Zakon o gospodarskih družbah, 

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegove podzakonske akte, 
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in njegove podzakonske akte, 

- Pravilnik o računovodstvu družbe, 

- Zakon o rudarstvu, 
- Energetski zakon in 

- drugo relevantno zakonodajo. 
 

Računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodskih izkazov 

 
Računovodski izkazi družbe so izdelani ob upoštevanju temeljnih računovodskih predpostavk: 

- upoštevanja nastanka poslovnega dogodka in  

- upoštevanja časovne neomejenosti delovanja. 
 

Učinki poslov in drugih poslovnih dogodkov se pripoznajo takrat, ko nastanejo in ne takrat, ko so plačani 
ter se evidentirajo in se o njih poroča za obdobja, na katera se nanašajo. Računovodski izkazi tako 

vsebujejo tudi informacije o obveznostih glede denarnih plačil v prihodnosti ter o sredstvih, ki bodo 

prinašala denarna sredstva v prihodnosti. 
 

Računovodski izkazi družbe se pripravljajo ob upoštevanju predvidenega datuma zapiranja 
premogovnika v letu 2054 in aktivnostih, vezanih na javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka 

Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli 
pravičnega prehoda in dopolnjenega okoljskega poročila. Za Savinjsko – Šaleško regijo je predlagan 

scenarij izstopa iz premoga najkasneje leta 2033, pri čemer se zapiralna dela opravljajo še vsaj 15 let.  

 
Upoštevane so sledeče kakovostne značilnosti računovodskih izkazov: 

- Pošteno predstavljanje in skladnost z MSRP: računovodski izkazi pošteno prikazujejo finančno 
stanje, finančno uspešnost in denarne tokove družbe. 
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- Doslednost predstavljanja: predstavljanje in razvrščanje postavk v računovodskih izkazih je 

enako iz obdobja v obdobje. 
 

- Bistvenost in združevanje: vsaka bistvena skupina, sestavljena iz podobnih postavk, je v 

računovodskih izkazih predstavljena posebej. Postavke različne narave ali vloge so predstavljene 
posebej, razen če so nebistvene. 

 

- Pobotanje: niti sredstva in obveznosti do virov sredstev niti prihodki in odhodki niso pobotani, 
razen če standard ali pojasnilo pobotanje zahteva oziroma dovoljuje. 

 

- Primerjalne informacije: razen če standard ali pojasnilo dovoljuje ali zahteva drugače, je pri 
vseh prikazanih zneskih v računovodskih izkazih razkrita primerjalna informacija iz preteklega 

obdobja. Primerjalne informacije so vključene v besedne in opisne informacije, če je to potrebno 
za razumevanje računovodskih izkazov obravnavanega obdobja. 

 
- Spremembe pomembnih računovodskih usmeritev: pri izdelavi računovodskih izkazov so bile 

upoštevane enake računovodske podlage in usmeritve ter načela pripoznavanja in vrednotenja 

kot za leto 2018, razen za spremembe, ki sledijo 
 

 
a) Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov, ki veljajo v tekočem 

poročevalskem obdobju 

 
V tekočem poročevalskem obdobju veljajo naslednji novi standardi, spremembe obstoječih standardov 

in pojasnila, ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) ter sprejela EU: 
 

 Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 – Računovodske 
usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake – Opredelitve, ki jih je EU sprejela 29. 

novembra 2019 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje), 

 
 Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Opredelitev poslovnega subjekta, ki jih je EU 

sprejela 21. aprila 2020 (v veljavi za poslovne združitve, pri katerih je datum prevzema enak datumu 

začetka prvega letnega poročevalskega obdobja, ki se začne 1. januarja 2020 ali pozneje, in 
pridobitve sredstev, do katerih pride na začetku tega obdobja ali po njem), 

 
 Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: 

pripoznavanje in merjenje in MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – Reforma 
referenčnih obrestnih mer, ki jih je EU sprejela 15. januarja 2020 (veljajo za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje), 

 
 Spremembe MSRP 16 – Najemi – Oprostitve plačil najemnin v povezavi s Covid-19, ki jih je EU 

sprejela 9. oktobra 2020 in veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. junija 2020 ali pozneje, za 

poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje, 

 
 Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP, ki jih je EU sprejela 29. novembra 

2019 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje). 

 
Sprejetje teh novih standardov, sprememb k obstoječim standardom in pojasnil ni privedlo do 

pomembnih sprememb računovodskih izkazov družbe. 

 

 

b) Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal UOMRS in sprejela 
EU,  vendar še niso v veljavi 

  
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov je Upravni odbor za mednarodne računovodske 

standarde (UOMRS) izdal spremembe MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe – podaljšanje začasne oprostitve 



Letno poročilo 2020   

Premogovnik Velenje, d. o. o.            85 

od uporabe MSRP 9, ki jih je Evropska unija sprejela 16. decembra 2020, vendar še niso stopile v veljavo 

(datum prenehanja veljavnosti začasne oprostitve je bil podaljšan na letna obdobja, ki se začnejo 1. 
januarja 2023 ali pozneje). 
 

c) Novi Standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar 
jih EU še ni sprejela 

 

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor 
za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov in sprememb 

obstoječih standardov, ki jih na dan 31. december 2020 EU še ni sprejela (spodaj navedeni datumi 
začetka veljavnosti veljajo za MSRP, kot jih je izdal OMRS):  

 

 MSRP 14 – Zakonsko predpisani odlog plačila računov (velja za letna obdobja, ki se začnejo 

1. januarja 2016 ali pozneje) – Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka potrjevanja 

tega vmesnega standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije, 

 
 MSRP 17 – Zavarovalne pogodbe, vključno s spremembami MSRP 17 (velja za letna obdobja, 

ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje), 

 
 Spremembe MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov – Razvrščanje obveznosti na 

kratkoročne in dolgoročne (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje), 
 

 Spremembe MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva  – Dobički pred nameravano uporabo 

(veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje),  
 

 Spremembe MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva – Kočljive 

pogodbe – Stroški izpolnjevanja pogodbe (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali 

pozneje), 
 

 Spremembe MSRP 3 – Poslovne združitve – Sklicevanja na konceptualni okvir s spremembami 

MSRP 3 (veljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje), 

 
 Spremembe MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 28 – Naložbe v 

pridružena podjetja in skupne podvige – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in 

njegovim pridruženim podjetjem oz. skupnim podvigom, ter nadaljnje spremembe (datum pričetka 

veljavnosti je odložen za nedoločen čas do zaključka raziskovalnega projekta  v zvezi s kapitalsko 
metodo), 

 
 Spremembe MSRP 9 – Finančni instrumenti, MRS 39 – Finančni instrumenti: 

Pripoznavanje in merjenje, MSRP 7 – Finančni instrumenti: Razkritja, MSRP 4 – 
Zavarovalne pogodbe in MSRP 16 – Najemi – Reforma referenčnih obrestnih mer – 2. faza 

(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje), 

 
 Spremembe različnih standardov zaradi izboljšav MSRP (cikel 2018–2020), ki izhajajo iz 

letnega projekta za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 9, MSRP 16 in MRS 41), predvsem z namenom 
odpravljanja neskladnosti in razlage besedila (Spremembe MSRP 1, MSRP 9 in MRS 41 veljajo za 

letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. Sprememba MSRP 16 se nanaša samo na 
ponazorilni zgled, zato datum začetka veljavnosti ni naveden.). 

Družba predvideva, da uvedba teh novih standardov in sprememb obstoječih standardov v obdobju 
začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe.  

Obračunavanje varovanja pred tveganjem v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti, katerega 

načel EU ni sprejela, ostaja še naprej neregulirano. Družba ocenjuje, da uporaba obračunavanja 

varovanja pred tveganji v zvezi s finančnimi sredstvi ter obveznostmi v skladu z MRS 39 – Finančni 
instrumenti: pripoznavanje in merjenje ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze 

podjetja, če bi bila uporabljena na datum bilance stanja.  



Letno poročilo 2020   

Premogovnik Velenje, d. o. o.            86 

3.5.3 PODLAGA ZA MERJENJE 
 

Računovodski izkazi so pripravljeni ob predpostavki delujoče družbe in ob upoštevanju nastanka 
poslovnega dogodka. 

 
Računovodski izkazi družbe so, razen pri naložbenih nepremičninah, kjer se uporablja model poštene 

vrednosti, pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti bilančnih postavk. 
 
 

3.5.4 VALUTNA POROČANJA 
 

a) Funkcijska in predstavitvena valuta 

 

Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, ki je hkrati funkcijska in 
predstavitvena valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do 

nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.  

 
 

b) Prevedba tujih valut 

 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcionalno valuto po menjalnem tečaju na dan 

posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se 
preračunajo v funkcionalno valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju.  

 
Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku 

obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem kot tudi odplačno vrednost v 

tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja.  
 

Nedenarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti in izmerjeni po pošteni vrednosti, se pretvorijo 
v funkcionalno valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti.  

 

Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, in sicer po neto načelu (razlika med pozitivnimi 
in negativnimi tečajnimi razlikami med prihodki oziroma razlika med negativnimi in pozitivnimi tečajnimi 

razlikami med odhodki). 
 

 

3.5.5 UPORABA OCEN IN PRESOJ 
 
Priprava računovodskih izkazov zahteva, da poslovodstvo skladno z MSRP oblikuje določene ocene, 

presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane zneske 
vrednosti sredstev in obveznosti, prihodkov in odhodkov ter razkritja pogojnih sredstev in odhodkov v 

poročevalnem obdobju. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 
 

Ocene in predpostavke temeljijo na preteklih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah 

štejejo za utemeljene, na podlagi katerih so izražene presoje o knjigovodski vrednosti sredstev in 
obveznosti. Ker so ocene in predpostavke podvržene subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, 

se poznejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od ocen. Ocene se redno preverjajo. Spremembe 
računovodskih ocen se pripoznajo v obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba 

vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na 

prihodnja obdobja. 
 

Podatki o pomembnih ocenah predpostavk negotovosti in kritičnih presoj, ki jih je Poslovodstvo pripravilo 
v procesu izvrševanja računovodskih usmeritev in ki pomembneje vplivajo na vrednosti v računovodskih 

izkazih, so prisotni pri najmanj naslednjih presojah in so opisani v naslednjih pojasnilih:  

- dobe koristnosti amortizirljivih sredstev – Pojasnilo 3.5.7.1 in Pojasnilo 3.5.7.2;  
- udenarljive vrednosti terjatev – Pojasnilo 3.5.7.6 in Pojasnilo 3.5.13.1; 
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- čista iztržljiva vrednost zalog – Pojasnilo 3.5.7.8; 
- oslabitve sredstev (oprema, zemljišča, zgradbe, finančne naložbe v odvisne družbe) – 

Pojasnila od 3.5.7.2 do Pojasnila 3.5.7.4 in Pojasnila od 3.5.10.2 do Pojasnila 3.5.10.4; 
- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi – Pojasnilo 3.5.10.17; 
- druge rezervacije – rezervacije za zapiralna dela – Pojasnilo 3.5.7.11 in Pojasnilo 3.5.10.18; 
- pogojne obveznosti in sredstva – Pojasnilo 3.5.7.15 in Pojasnilo 3.5.10.25 

 
 

3.5.6 PODRUŽNICE IN PREDSTAVNIŠTVA 
 

 

PV je 20. 10. 2011 ustanovil podružnico v Republiki Makedoniji. Naziv podružnice je Premogovnik 
Velenje, d. o. o. – Velenje, Podružnica v Republiki Makedoniji, Skopje, s sedežem Isaija Mažovski 44, 

2/7, 1000 Skopje. 
 

Družba je v letu 2020 preko podružnice poslovala v minimalnem obsegu. 
 
 

3.5.7 POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 

Računovodski izkazi PV so izdelani na osnovi računovodskih usmeritev, prikazanih v nadaljevanju. 
Navedene računovodske usmeritve so uporabljene za obe predstavljeni leti, razen če ni drugače 

navedeno. 

 
Primerjalne informacije so usklajene s predstavitvijo informacij v tekočem letu. Kadar je bilo potrebno, 

smo primerjalne informacije prilagodili, tako da so v skladu s predstavitvijo informacij v tekočem letu. 
 

 

3.5.7.1 Neopredmetena sredstva 
 

Neopredmetena sredstva spadajo med dolgoročna sredstva in omogočajo izvajanje dejavnosti družbe, 

pri tem pa fizično ne obstajajo. Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje dolgoročne premoženjske 

pravice. 
 

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno 
vrednost se vštejejo tudi uvozne ali nevračljive nakupne terjatve, po odštetju trgovskih in drugih 

popustov, ter vsi stroški, neposredno pripisljivi pripravljanju sredstva za nameravano uporabo.  
 

Za poznejše merjenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti.  

 
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 

koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela neopredmetenega sredstva. Amortizacija se začne 
obračunavati od nabavne vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Neopredmetena sredstva z 

nedoločenimi dobami koristnosti se ne amortizirajo, temveč se slabijo. Doba koristnosti za premoženjske 

pravice je 4 do 10 let, odvisno od pogodbenih določil. Družba nima neopredmetenih sredstev z 
nedoločljivimi dobami koristnosti. 

 
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu 

vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo.  

 
Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo prihodnje 

gospodarski koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se stroški nanašajo. Vsi drugi stroški so pripoznani 
v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko pride do njih. 
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Ocenjene dobe koristnosti za posamezna neopredmetena sredstva so:  
 

 
 

Družba izloča neopredmetena osnovna sredstva iz registra po preteku njihove uporabe zaradi 
prenehanja veljavnosti ali zastarelosti informacijskih programov. 

 

 

3.5.7.2 Nepremičnine, naprave in oprema 
 

Nepremičnine, naprave in oprema so del dolgoročnih sredstev v lasti družbe, ki se uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti družbe. Nepremičnine, naprave in oprema vključujejo zemljišča, zgradbe, 

proizvajalno opremo, drugo opremo in sredstva v gradnji in izdelavi. 
 

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo 

in nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč in drugih sredstev, ki se ne amortizirajo in se prikažejo po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za vse oslabitve. Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko 

neposredno pripišejo pridobitvi posameznega opredmetenega sredstva. Deli naprav in opreme, ki imajo 
različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna sredstva. Stroški izposojanja, ki se pripišejo 

neposredno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, to je do aktivacije sredstva, se pripoznajo 
kot del nabavne vrednosti takega sredstva.  

 

Za poznejše merjenje nepremičnin, naprav in opreme se uporablja model nabavne vrednosti.  

 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe 

koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela osnovnega sredstva in preostale vrednosti. 
Zemljišča in določena druga sredstva se ne amortizirajo. Amortizacija se začne obračunavati od nabavne 

vrednosti, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Sredstva v gradnji oziroma izdelavi se ne amortizirajo.  
 

Ocenjene dobe koristnosti za posamezne nepremičnine, naprave in opremo so: 
 

 
 
Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti skupin sredstev se preverijo ob koncu 

vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. Z internimi modeli se preverjajo bilančne postavke 

opreme, z eksternimi modeli pa se preverjajo bilančne postavke nepremičnin. Ocenjena doba koristnosti 
gradbenih objektov je v glavnem povezana s predvidenim zapiranjem premogovnika v letu 2054. 

Ocenjena doba koristnosti - neopredmetena sredstva

v letih od - do

Računalniški programi 10

Licence 4-10

Druga neopredmetena sredstva 10

Ocenjena doba koristnosti - nepremičnine, naprave in oprema

v letih od - do

Zgradbe 33 - 37

Deli zgradb 33 - 37

Proizvajalna oprema 5 - 20

Deli proizvajalne opreme 5 - 20

Računalniška oprema 2 - 7

Pohištvo 5 - 10

Osebna vozila 5

Druga vozila 5

Druge naprave in oprema 5 - 20
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Družba ima med nepremičninami, napravami in opremo tudi sredstva, ki niso vezana na predvideno 

zapiranje jame leta 2054 (zgradbe kompleksa Avtokamp Jezero in zgradba Muzeja premogovništva 
Slovenije).  

 

V primeru podaljšanja dobe koristnosti družba zmanjša, v primeru skrajšanja dobe koristnosti pa poveča 
že obračunane stroške amortizacije v obravnavanem poslovnem letu. Prilagoditev dobe koristnosti je 

potrebno preračunati tako, da se bo sredstvo dokončno amortiziralo v novi predvideni dobi koristnosti. 
Sprememba dobe koristnosti se obravnava kot sprememba računovodske ocene ter vpliva le na obdobje, 

v katerem je bila računovodska ocena spremenjena in na vsako prihodnje obdobje v preostali dobi 
koristnosti.  

 

Stroški zamenjave nekega dela osnovnega sredstva se pripišejo knjigovodski vrednosti tega sredstva, 
če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v 

družbo, in če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi drugi stroški (npr. tekoče vzdrževanje) 
so pripoznani v poslovnem izidu kot drugi poslovni odhodki, takoj ko pride do njih. 

 

Stroški, ki nastajajo v zvezi z osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo knjigovodsko vrednost, če 
povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi.  

 
Dobički in izgube, nastali pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme, se ugotavljajo kot razlika med 

čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva in se izkažejo med drugimi 
poslovnimi prihodki oziroma odpisi vrednosti.  

 

 

3.5.7.3 Najemi 
 

Družba ima v najemu nepremičnine (zemljišča in poslovne prostore), naprave in opremo. Ob sklenitvi 
pogodbe družba oceni ali gre za najemno pogodbo, to je, ali se prenaša pravica do obvladovanja 

uporabe pripoznanega sredstva za določeno obdobje v zameno za plačilo. 
 

Družba pripozna na dan začetka najema pravico do uporabe sredstev in obveznosti iz najema, ki so 

ocenjene na podlagi diskontiranja prihodnjih denarnih tokov za obdobje trajanja najema. Vrednost 
obveznosti se zmanjšuje z odplačili, vrednost pravice do uporabe najetih sredstev pa za obračunano 

amortizacijo v obdobju najema. Stroški financiranja bremenijo finančne odhodke. 
 

Pri pogodbah za nedoločen čas s pravico do odpovedi pogodbe Skupina, skladno s točko 18 MSRP 16, 
precej gotovo ocenjuje, da do odpovedi najema ne bo prišlo vsaj še pet let, medtem ko ocene daljšega 

pogodbenega najema ni možno podati s precejšnjo gotovostjo, zaradi česar je pri pogodbah za 

nedoločen čas obdobje najema določeno na pet let. 
  

Obrestne mere, sprejete pri sklenitvi najemov, v pogodbah niso razkrite. Standard MSRP 16 v točki 26 
napotuje najemnika na uporabo njegove predpostavljene obrestne mere, to je obrestne mere za 

izposojanje, ki bi jo družba plačala, če bi sredstvo kupila in bi se za nakup zadolžila. Takih obrestnih mer 

družba nima, saj izhajajoč iz analize virov financiranja izhaja, da je z obstoječimi viri financirala obratni 
kapital. 
 

Če najemnik od finančne institucije ali iz drugih virov ne more pridobiti podatka o višini obrestne mere 
za izposojanje, najemnik uporabi povprečne obrestne mere sklenjenih posojilnih pogodb z nefinančnimi 

družbami v kreditnih institucijah v mesecu najema, ki jih Banka Slovenije objavljala v svojem Biltenu.  
 

Družba je uporabila izjemo glede pripoznanja pravice do uporabe sredstev za najeme z nizko vrednostjo. 
Strošek najemnine pripoznava enakomerno v celotnem obdobju trajanja najema. 
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3.5.7.4 Naložbene nepremičnine 
 

Naložbene nepremičnine so nepremičnine (zemljišča in zgradbe), ki jih ima družba v lasti z namenom 
pridobivanja najemnin ali večanja vrednosti premoženja. Naložbene nepremičnine se ne uporabljajo za 

proizvodnjo in prodajo blaga oziroma storitev ter za administrativne namene ali za običajno poslovanje. 
 

Družba uporablja metodo vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti. Poštene vrednosti 
naložbenih nepremičnin odražajo tržne pogoje na dan izkaza finančnega položaja. Prevrednotenje na 

nove poštene vrednosti se izvaja vsako poslovno leto. 

 
Pri opredeljevanju poštene vrednosti naložbenih nepremičnin se uporablja metoda kapitalizacije donosa 

iz naslova najemnin ali metoda tržnih primerjav, odvisno od tega, katera je primernejša v danem 
trenutku. Obe našteti metodi uvrščamo glede na hierarhijo poštene vrednosti v tretjo raven.  

 

Poštene vrednosti naložbenih nepremičnin odražajo tržne pogoje na dan izkaza finančnega položaja. 
 

 

3.5.7.5 Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 
 

Naložbe v odvisne družbe so tiste, v katerih ima družba prevladujoč vpliv. 
 

V računovodskih izkazih so naložbe v odvisne družbe obračunane po nabavni vrednosti.  
 

Družba pripoznava prihodke iz finančne naložbe v obdobju, ko je sprejet sklep o izplačilu deležev v 
dobičku. Dodatni vložki v odvisne družbe povečujejo nabavno vrednost naložb. 

 

Znaki slabitve naložb v odvisne družbe se presojajo na letni ravni z upoštevanjem znamenj slabitve. 
Družba presoja znake slabitve predvsem na podlagi dokazov o uspešnosti poslovanja odvisnih družb. 

Pri tem sta za presojo znamenja slabitve pomembna kriterij poslovanja z izgubo ter kriterij kapital družbe 
v razmerju do vrednosti naložbe. Nadomestljiva vrednost se ugotavlja na podlagi ocene vrednosti v 

uporabi oz. poštene vrednosti zmanjšane za stroške odtujitve. Če obstajajo nepristranski dokazi, da je 
nastala izguba zaradi oslabitve, se znesek izgube izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo in 

nadomestljivo vrednostjo naložbe ter pripozna finančni odhodek. Nadomestljiva vrednost naložbe je 

večja izmed poštene vrednosti naložbe, zmanjšane za strošek prodaje ali vrednosti pri uporabi.  
 

V primeru prodaje ali likvidacije odvisne družbe se razlika med knjigovodsko vrednostjo in prodajno 
oziroma likvidacijsko vrednostjo evidentira med finančnimi prihodki oziroma odhodki. 

 

 

3.5.7.6 Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe 
 

Naložbe v pridružene družbe so tiste, v katerih ima družba pomemben vpliv, praviloma se njen delež v 
takih družbi giblje med 20–50 %. 

 

Naložbe v pridružene družbe so v računovodskih izkazih družbe izkazane po nabavni vrednosti.  
Družba pripoznava prihodke iz finančne naložbe v višini, kolikor jih dobi pri razdelitvi nabranega dobička, 

nastalega po datumu, ko je bila finančna naložba pridobljena.  
 

Morebitni znaki slabitve naložb v pridružene družbe se ugotavljajo na letni ravni. Če obstajajo nepristranski 
dokazi, da je nastala izguba zaradi oslabitve, se znesek izgube izmeri kot razlika med knjigovodsko 

vrednostjo finančnega sredstva in vrednostjo pri uporabi.  
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3.5.7.7 Finančna sredstva 
 

Finančna sredstva družbe se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v eno od naslednjih skupin:  
- finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti,  

- finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in  

- finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.  
 

Razvrstitev je odvisna od izbranega poslovnega modela za upravljanje sredstev in od tega, ali družba 
pridobiva pogodbene denarne tokove iz naslova finančnih instrumentov izključno iz naslova plačil glavnice 

in obresti od neporavnanega zneska glavnice. Z izjemo terjatev iz poslovanja, ki ne vsebujejo pomembne 
sestavine financiranja, ob prvotnem pripoznanju družba izmeri finančno sredstvo po pošteni vrednosti, ki 

je povečana za stroške transakcije. Terjatve iz poslovanja, ki ne vsebujejo pomembne sestavine 

financiranja, se merijo po transakcijski ceni. 
 

a) Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 

 
Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega zida vključujejo: 

- finančna sredstva, namenjena trgovanju,  
- finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida in  

- finančna sredstva, ki jih mora podjetje izmeriti po pošteni vrednosti.  

 
Finančna sredstva so razvrščena med sredstva, namenjena trgovanju, če so pridobljena z namenom 

prodaje ali ponovnega nakupa v bližnji prihodnosti. Izvedeni finančni instrumenti so razvrščeni v skupino 
finančnih sredstev, ki so namenjena trgovanju, razen v primeru instrumentov učinkovitega varovanja pred 

tveganjem. 

 
Finančna sredstva, ki ustvarjajo denarne tokove in ki niso izključno plačila glavnice in obresti, se razvrstijo 

in izmerijo po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, ne glede na izbran poslovni model. 
 

Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida so v izkazu finančnega položaja izkazana 
po pošteni vrednosti vključno z neto spremembo poštene vrednosti, ki je pripoznana v izkazu poslovnega 

izida. 

 
b) Finančna sredstva po odplačni vrednosti 

 

Med finančna sredstva po odplačni vrednosti družba razvršča finančna sredstva, ki jih poseduje v okviru 

poslovnega modela za pridobivanje pogodbenih denarnih tokov in če denarni tokovi predstavljajo izključno 
plačila glavnice ter obresti od neporavnane glavnice. Družba med finančna sredstva po odplačni vrednosti 

razvršča posojila in terjatve. Glede na zapadlost so razvrščena med kratkoročna finančna sredstva 
(zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročna finančna sredstva 

(zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). 

 
Finančna sredstva po odplačni vrednosti so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti, povečani za 

neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavne 
obrestne mere, zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem izidu 

ob odpravi, spremembe ali oslabitvi. 
 

c) Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa 

(kapitalski instrumenti) 

 
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa, ki imajo 

naravo kapitalskega instrumenta, so tista finančna sredstva, ki izpolnjujejo opredelitev kapitala v skladu z 
MRS 32 – Finančni instrumenti in za katera se družba odloči za nepreklicno razvrstitev v skupino kapitalskih 

instrumentov po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa ter jih ne poseduje za namen 

trgovanja. Razvrstitev se določi po posameznem finančnem instrumentu.  
 

Dobički in izgube iz naslova teh finančnih sredstev se nikoli ne prerazporedijo v izkaz poslovnega izida. 
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3.5.7.8 Finančne obveznosti 
 

Med finančne obveznosti spadajo obveznosti na podlagi izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, prejeta 
posojila, obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti. Ob začetnem pripoznanju se razvrstijo 

med finančne obveznosti po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, prejeta posojila ali obveznosti iz 
poslovanja. Finančna obveznost na začetku pripozna izdane dolžniške vrednostne papirje na dan njihovega 

nastanka. Vse druge finančne obveznosti so na začetku pripoznane na datum trgovanja oz. ko družba 
postane pogodbena stranka v zvezi z instrumentom. Razen prejetih posojil se vse finančne obveznosti ob 

začetnem pripoznanju merijo po pošteni vrednosti. Prejeta posojila se merijo po odplačni vrednosti z 

uporabo veljavne obrestne mere. Glede na zapadlost so posojila razvrščena med kratkoročne finančne 
obveznosti (zapadlost do 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja) ali dolgoročne finančne 

obveznosti (zapadlost nad 12 mesecev po datumu izkaza finančnega položaja). Vsi dobički in izgube se 
pripoznajo v izkazu poslovnega izida ob odpravi pripoznanja finančne obveznosti in v okviru amortizacije 

veljavne obrestne mere. 

 
Družba odpravi pripoznanje finančne obveznosti, če so obveze, določene v pogodbi, izpolnjene, 

razveljavljene ali zastarane. 
 
 

3.5.7.9 Zaloge 
 

Zaloge so vrednotene po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Izvirna 

vrednost zajema nabavno vrednost, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški 
nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Neposredni stroški nabave so prevozni stroški, 

stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški spremljanja blaga in drugi stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno pridobljenemu trgovskemu blagu, materialom ali storitvam. Popusti pri nakupni ceni 

obsegajo tako tiste, ki so navedeni na računu, kot tiste, ki so dobljeni kasneje in se nanašajo na posamezno 

nabavo. 
 

Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem poslovanju, zmanjšana za 
ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje.  

 

Enkrat na leto, in sicer po stanju na dan izdelave letnih računovodskih izkazov, se oceni dokaze o oslabitvi 
zalog materiala. Podlaga za slabitev zaloge je preverjanje starostne strukture zalog, in sicer: 

- slabitev 75 % vrednosti zalog, starejših nad 15 let, 
- slabitev 50 % vrednosti zalog, starih od 10 do 15 let in 

- slabitev 25 % vrednosti zalog, starih od 5 do 10 let. 
 

Vrednost gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje vključuje celotne proizvajalne stroške v ožjem 

pomenu, ki vsebujejo neposredne stroške materiala, neposredne stroške storitev, neposredne stroške 
dela, neposredne stroške amortizacije in splošne proizvajalne stroške.  

 
Splošni proizvajalni stroški so stroški materiala, storitev, plač in amortizacije, ki so obračunani v okviru 

proizvajalnega procesa, a jih ni mogoče neposredno povezati z nastajajočimi poslovnimi učinki. Delež 

proizvajalnih stroškov v skupnih stroških (materiala, storitev, stroškov dela in amortizacije) se ugotovi 
enkrat letno na podlagi podatkov iz preteklega leta.  

 
Vrednotenje zaloge premoga na koncu obdobja poročanja, zaradi neenakomerne proizvodnje premoga, 

temelji na uporabi povprečnih proizvajalnih stroškov celotnega poslovnega leta. 
 

Čista iztržljiva vrednost je ocenjena na podlagi prodajne cene v običajnem poslovanju, zmanjšana za 

ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. Odpisi poškodovanih, pretečenih, neuporabnih 
zalog se opravijo redno med letom po posameznih postavkah. 

 
Najmanj enkrat letno, in sicer po stanju na dan izdelave letnih računovodskih izkazov, se oceni dokaze o 

oslabitvi ostalih vrst zalog. Oslabljenost zalog se oceni za vsako posamezno vrsto zalog. Posamezne vrste 

zalog se razporedi v skupine zalog s podobnimi lastnostmi, na podlagi časovne komponente gibanja zalog. 
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Pri oceni oslabitve za posamezno skupino se uporabljajo kriteriji strokovne presoje, nadaljnje uporabe ali 

prodaje.  
 

 

3.5.7.10 Oslabitev sredstev 
 

a) Finančna sredstva 

 

Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je 

zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz naslova tega 
sredstva, ki se dajo zanesljivo izmeriti. 

 

Objektivni dokazi o oslabitvi finančnih sredstev so lahko: neizpolnitev ali kršitev s strani dolžnika; znaki, 
da bo dolžnik šel v stečaj; prestrukturiranje zneska, ki so ga drugi dolžni družbi, če se ta strinja; izginotje 

delujočega trga za tovrstni instrument. 
 

b) Oslabitev terjatev in danih posojil 

 

Če se oceni, da knjigovodska vrednost terjatve presega njeno pošteno, to je udenarljivo vrednost, se 
terjatev slabi.  

 
Za dokončne odpise terjatev so potrebne ustrezne dokazne listine: pravnomočni sklepi prisilne poravnave, 

stečajnega postopka, sodne odločbe ali druge ustrezne listine. 

 
Ocena slabitev temelji na pričakovanih kreditnih izgubah, povezanih z verjetnostjo neplačil terjatev in 

posojil v prihodnjih 12 mesecih, razen če se je kreditno tveganje bistveno povečalo od začetnega 
pripoznanja. V teh primerih ocena slabitev temelji na verjetnosti neplačila v obdobju celotnega trajanja 

finančnega sredstva (LECL). Pričakovane kreditne izgube predstavljajo razliko med pogodbenimi denarnimi 
tokovi, ki so zapadli po pogodbi, in vsemi denarnimi tokovi, za katere družba pričakuje, da jih bo prejela. 

Pričakovani denarni tokovi bodo vključevali denarne tokove od prodaje sredstev zavarovanja. 

 
Slabitve za pričakovane kreditne izgube se ocenjujejo v dveh fazah. Za kreditne izpostavljenosti, pri katerih 

po začetnem pripoznanju ni bilo znatnega povečanja kreditnega tveganja, se slabitve za pričakovane 
kreditne izgube pripoznajo za kreditne izgube, ki so posledica neplačil, ki so možna v prihodnjih 12 

mesecih. Za tiste kreditne izpostavljenosti, pri katerih je od začetnega pripoznanja prišlo do znatnega 

povečanja kreditnega tveganja, družba pripozna popravek iz naslova izgub, ki jih pričakuje v preostali 
življenjski dobi izpostavljenosti, ne glede na obdobje neplačila. 

 
Kot dvomljive terjatve do drugih se izkažejo tiste, ki niso poravnane v roku 180 dni od datuma zapadlosti.  

Kot sporne terjatve se štejejo tiste, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: 

• na sodišču se je začel sodni postopek izterjave,  
• objavljen je sklep o začetku postopka prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja.  

 
Oslabljenost terjatev, ki same zase niso pomembne, se oceni skupno, in sicer tako, da se terjatve vključijo 

v skupino s podobnimi značilnostmi tveganja. Družba oblikuje skupine terjatev na podlagi zapadlosti 
terjatev. Pri oceni skupne oslabitve družba uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas povrnitve 

in znesek nastale izgube, ki je popravljen za oceno uprave o tem, ali so dejanske izgube zaradi tekočih 

gospodarskih in kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, kot jih predvideva pretekli razvoj. 
 

V primeru, da so bila opravljena vsa dejanja s skrbnostjo dobrega gospodarja za dosego poplačila določene 
neporavnane terjatve, in v primeru, da bi bilo zaradi višine zneska terjatve za družbo negospodarno, da 

se gre v postopek izterjave preko sodišča, se terjatev v celoti dokončno odpiše na podlagi sklepa 

poslovodstva. 
 

Družba oceni dokaze o slabitvi posojil za vsako posojilo posamično.  
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Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po udenarljivi vrednosti, se izračuna kot 

razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi prihodnjimi denarnimi tokovi, razobrestenimi 
po izvirni veljavni obrestni meri. Izgube se pripoznajo med poslovnimi odhodki v poslovnem izidu. 
 

c) Nefinančna sredstva 

 

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigovodsko vrednost pomembnih nefinančnih sredstev z 

namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva 
vrednost sredstva.  

 
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, 

zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se 

pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere 
pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za 

sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve se sredstva, ki jih ni mogoče preizkusiti posamično, uvrstijo v 
najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno 

neodvisna od prejemkov drugih sredstev ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota).  
 

Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova/njena knjigovodska 

vrednost presega njegovo/njeno nadomestljivo vrednost. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida.  
 

Družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega obdobja ovrednoti in tako 
ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, 

če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba 

zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne 
preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu 

v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve. 
 

 

3.5.7.11 Kapital 
 

Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati, 
pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Opredeljen je z 

zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšuje 

ga izguba pri poslovanju in izplačila lastnikom, povečuje pa dobiček, ustvarjen v obdobju.  
 

Osnovni kapital predstavlja denarne in stvarne vložke lastnikov. 
 

Med rezervo za pošteno vrednost so izkazani aktuarski dobički oz. izgube iz naslova rezervacij za zaposlene 

za odpravnine ob upokojitvi, od leta 2018 dalje pa tudi rezerva iz naslova prevrednotenja naložbenih 
nepremičnin na poštene vrednosti v trenutku njihovega prenosa v postavko naložbene nepremičnine iz 

postavke nepremičnin, naprav in opreme.  
 

V zadržanem poslovnem izidu so izkazani poslovni izidi družbe preteklih let in tekočega leta. 
 
 

3.5.7.12 Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 
 

Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k izplačilu 
jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne 

rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. 
 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne 

nagrade, diskontirane na konec poslovnega leta. Izračun je narejen za vsakega zaposlenega tako, da 
upošteva stroške odpravnin ob upokojitvi in stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. 

Izračun z uporabo projicirane enote pripravi aktuar, ki se izbere na ravni Skupine HSE. Plačila za 
odpravnine ob upokojitvi in izplačila jubilejnih nagrad zmanjšujejo oblikovane rezervacije. 
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3.5.7.13 Druge rezervacije 
 

Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je 
mogoče zanesljivo oceniti, in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki 

omogočajo gospodarske koristi.  
 

Družba ima oblikovane rezervacije za zapiralna dela preostalega velenjskega odkopa na podlagi 
diskontirane ocene zapiralnih del v elaboratu »Ovrednotenje aktivnosti zapiranja jam PV po opustivi 

izkoriščanja velenjskega dela nahajališča«, ki ga letno pripravlja interna delovna skupina. Pri ovrednotenju 

stroškov so upoštevani stroški, povezani s tehnično-tehnološkim vidikom zapiranja (hidrogeološki in 
geomehanski monitoring, stroški likvidacij jamskih objektov in stroški ekološke sanacije površine), glede 

na trenutno veljavna izhodišča odkopavanja. Pri izračunu so upoštevane trenutne tržne vrednosti za 
izvajanje opredeljenih aktivnosti na podlagi pridobljenih ponudb za monitoring in ekološko sanacijo ter 

ocenjeni strošek materiala in dela za posamezna likvidacijska dela. Izhodišča so vezana na zakonodajno 

osnovo, kadrovsko in finančne napovedi ter režim obratovanja TEŠ-a. 
 

Vrednost rezervacije mora biti enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki bodo po pričakovanju potrebni za 
poravnavo obveze. Ker so rezervacije namenjene pokrivanju verjetnih, ne pa gotovih obveznosti, je 

znesek, pripoznan kot rezervacija, najboljša ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo obveze, obstoječe na 
dan izkaza finančnega položaja. Pri doseganju najboljše ocene rezervacije se upoštevajo tveganja in 

negotovosti, ki neizogibno spremljajo dogodke in okoliščine.  

 
Rezervacije se zmanjšujejo neposredno za stroške oziroma odhodke, za pokrivanje katerih so bile 

oblikovane. To pomeni, da se v poslovnem letu takšni stroški oziroma odhodki ne pojavijo več v poslovnem 
izidu. Učinki medletnega diskontiranja se pripoznajo v okviru finančnih odhodkov.  

 

Če se predvidene obveznosti ne pojavijo ali se podaljša obdobje črpanja rezervacij, se znesek oblikovanih 
rezervacij odpravi v dobro poslovnih prihodkov. Dodatno oblikovanje rezervacij se izkaže kot del vlaganja 

v premogovniške objekte, podobno velja za vse učinke na višino izkazanih rezervacij, ki izhajajo iz 
spremembe višine uporabljene diskontne stopnje pri diskontiranju predvidenih zneskov bodočih izdatkov 

za zapiranje premogovnika. 

  
Pri drugih rezervacijah obstaja negotovost podaljšanja koncesijske pogodbe, sprememba koncepta 

odkopavanja, zaradi česar redno spremljamo izhodišča, vezana na zakonodajno osnovo, napovedi ter 
režim obratovanja TEŠ.  

 
Družba ima med drugimi rezervacijami oblikovane tudi rezervacije za izplačilo rentnikom, upokojenim 

delavcem. Rente so oblikovane na podlagi današnjih znanih obveznosti in predpostavki o preostali dobi 

izplačila rent, ki temelji na informaciji o povprečni starosti moških. 
 

3.5.7.14 Zaslužki zaposlenih 
 
Obveze kratkoročnih zaslužkov zaposlenih so merjene brez diskontiranja in so izkazane med odhodki, 

ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno. Obveznosti so izkazane 
v višini, za katero se pričakuje plačilo v obliki kratkoročnim prejemkov, če ima družba sedanjo pravno 

ali posredno obvezo za takšna plačila zaradi preteklega opravljenega dela zaposlene osebe in je 
obveznost mogoče zanesljivo izmeriti. 

 

3.5.7.15 Druga sredstva in obveznosti 
 

Med drugimi sredstvi so izkazani dani predujmi, terjatve do državnih inštitucij in drugih ter kratkoročne 

aktivne časovne razmejitve, ki predstavljajo odložene stroške in nezaračunane prihodke, ki niso povezani 
s prodajnimi pogodbami. Odloženi stroški so zneski, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo poslovnega 

izida.  
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Med drugimi obveznostmi so izkazani prejeti predujmi, obveznosti do zaposlencev, državnih inštitucij in 

drugih ter dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve, katere predstavljajo vnaprej vračunani 
stroški in doloženi prihodki, ki niso povezani z obveznostmi iz naslova prodajnih pogodb. 

 

Vnaprej vračunani stroški so zneski, ki se še niso pojavili, ampak se bodo v prihodnje in že trenutno vplivajo 
na poslovni izid.  
 

 

3.5.7.16 Pogojne obveznosti in pogojna sredstva 
 
Pogojna obveznost je: 

- možna obveznost, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj potrdi samo pojavitev ali 

nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba ne obvladuje v celoti, ali 
- sedanja obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov, vendar se ne pripozna, ker ni verjetno, da bo pri 

poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, ali zneska obveze 
ni mogoče izmeriti dovolj zanesljivo. 

 

Pogojno sredstvo je možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katerega obstoj potrdi le pojavitev 
ali nepojavitev enega ali več negotovih prihodnjih dogodkov, ki jih družba ne obvladuje v celoti.  

 
Družba pogojnih obveznosti in sredstev še ne pripozna v Izkazu finančnega položaja.  

 
Pri pogojnih obveznostih obstaja negotovost kakovostno opravljenih del, vezanih na izdajo garancij 

oziroma poroštev za garancije, zaradi česar redno spremljamo kakovost izvajanja del pri projektih 

oziroma odpravi napak ter tako zmanjšujemo tovrstna tveganja. 
 

 

3.5.7.17 Prihodki 
 

Prihodki iz pogodb s kupci 
 

Družba v skladu z MSRP 15 uporablja petstopenjski model pripoznavanja prihodkov. Model opredeljuje, 

da se prihodki pripoznajo ob prenosu obvladovanja blaga oziroma storitev na kupca, in sicer v višini do 
katere se pričakuje, da je upravičena. Glede na izpolnjene kriterije se prihodki pripoznajo: 

 v trenutku ali 
 skozi obdobje. 

 

Družba prihodke iz pogodb s kupci pripozna na podlagi sklenjenih pogodb s kupci ter ko se obvladovanje 
nad blagom oziroma storitvijo prenese na kupca v znesku, ki odraža nadomestilo, za katero družba 

pričakuje, da je do njega upravičena. Vsaka obljubljena storitev oziroma dobava blaga je obravnavana 

kot samostojna izvršitvena obveza, če je različna. Različna pa je takrat, kadar ima kupec koristi od 
opravljene storitve ali dobavljenega blaga. Izvršitvena obveza je obljuba kupcu zagotoviti storitev ali 

blago. 
 

Prihodki se pripoznajo v trenutku, ko družba izpolni izvršitveno obvezo, to je takrat, ko se na kupca 

prenese obvladovanje nad storitvijo in blagom. Obvladovanje pomeni, da kupec lahko usmerja uporabo 
sredstva in prejema vse bistvene koristi iz sredstva ter lahko tudi prepreči drugim uporabo in prejemanje 

koristi iz sredstva. 
 

Popusti, odobreni ob podpisu pogodbe, se razporedijo na vse izvršitvene obveze in se razmejijo v dobi 
trajanja pogodbe. Vsi naknadno odobreni popusti se pripoznajo v obdobju, za katero so odobreni in 

znižujejo prihodke. 
 

Pri prodaji proizvodov in blaga, izvršitvena obveza nastane ob dobavi. Blago se fakturira na mesečni 

ravni. 

 
V sklopu prodaje blaga predstavlja največji delež prodaja premoga, ki se skladno s tripartitno Pogodbo o 

nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije pripozna na podlagi obračuna dobavljene in 
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prevzete energije premoga, za katerega se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih napravah ter na 

osnovi prejetih podatkov kurilnih vrednosti prejetih s strani akreditiranih laboratorijev. Podatke morajo 
potrditi vse tri pogodbene stranke – PV, TEŠ in HSE.  

 

Pri prodaji storitev, izvršitvena obveza nastane v času opravljene storitve, fakturiranje pa se izvede na 
mesečni ravni.  

 
V sklopu prodaje storitev največji delež predstavljajo opravljene storitve v povezavi s prevzemom in 

vgradnjo stabilizata na področju sanacije ugreznih, storitve v povezavi z upravljanjem deponije, prihodki 
od najemnin in prihodki iz opravljanja poslovnih storitev odvisnim družbam. 

 

Drugi poslovni prihodki  
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so prihodki od odprave rezervacij, prihodki od 

črpanja odloženih prihodkov, dobički pri prodaji stalnih sredstev, prihodki iz naslova prevrednotenja 
naložbenih nepremičnin in  dobički od prodaje le-teh, odprave slabitev terjatev, prejete odškodnine in 

pogodbene kazni, subvencije, dotacije, regresi, premije in podobni prihodki (kot npr. državne podpore na 

podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epodemije Covid-19 in omilitev posledic za državljanje 
in gospodarstvo - ZIUZEOP). 

 
Državna podpora je obravnavana kot odloženi (časovno razmejeni) prihodek, ki ga družba strogo dosledno 

in preudarno pripoznava kot drugi poslovni prihodek v dobi koristnosti zadevnega sredstva (na drugi strani 
družba izkaže strošek amortizacije tega sredstva med poslovnimi odhodki). 

 

Finančni prihodki  
Finančni prihodki obsegajo prihodke od deležev v naložbah, obresti danih posojil in depozitov, prihodke 

od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, pozitivne tečajne razlike, nastale pri financiranju 
in naložbenju ter dobičke od instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu 

poslovnega izida.  

 
 

3.5.7.18 Odhodki  
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 

zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Poslovni 

odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog, proizvodov in nedokončane 
proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah proizvodov 

in nedokončane proizvodnje, so ob svojem nastanku že pripoznani kot poslovni odhodki.  
 

V nabavni vrednosti prodanega blaga izkazujemo odhodke, povezane s prodajo blaga, ko se stroški 
blaga ne zadržujejo v zalogah, ker gre za trgovsko dejavnost. Če ima družba več negativnih kot pozitivnih 

tečajnih razlik iz poslovanja, te izkaže v nabavni vrednosti prodanega blaga. 

 
Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, ki se neposredno porablja pri ustvarjanju 

poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški materiala, ki nimajo take narave in so 
zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih stroškov. V prvo podskupino 

spadajo stroški surovin, drugih materialov, kupljenih delov ter polproizvodov in stroški jamskega ločnega 

podporja, katerih porabo je mogoče povezovati z ustvarjanjem poslovnih učinkov. V drugo skupino spadajo 
stroški pomožnega materiala za vzdrževanje nepremičnin, naprav in opreme, drobnega inventarja, čigar 

doba koristnosti ne presega leta dni, nadomestnih delov za servisiranje proizvodov po njihovi prodaji, 
pisarniškega materiala, strokovne literature in drugega. S stroški materiala so mišljeni tudi vračunani 

stroški kala, razsipa, okvar in loma. 
 

Stroški storitev so izvirni stroški kupljenih storitev, ki so neposredno potrebne pri nastajanju poslovnih 

učinkov (stroški neposrednih storitev), pa tudi stroški storitev, ki nimajo take narave in so zajeti v ustrezne 
namenske (funkcionalne) skupine posrednih poslovnih stroškov. V prvo skupino spadajo predvsem stroški 

storitev pri izdelovanju proizvodov, v drugo pa predvsem stroški prevoznih storitev, storitev za vzdrževanje, 
sejemskih storitev, reklamnih storitev, reprezentance, zavarovalnih premij, plačilnega prometa in drugih 

bančnih storitev (razen obresti), najemnin, svetovalnih storitev, službenih potovanj in podobnih storitev.  
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Stroški amortizacije so izvirni stroški, ki so povezani s strogo doslednim prenašanjem knjigovodske 

vrednosti amortizirljivih nepremičnin, naprav in opreme, amortizirljivih neopredmetenih sredstev in 
naložbenih nepremičnin v poslovni izid. 

 

Med odpisi vrednosti so izkazane tudi oslabitve, odpisi in izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev in 
nepremičnin, naprav in opreme ter naložbenih nepremičnin in oslabitve oz. odpisi poslovnih terjatev in 

zalog. 
 

Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in podobne zneske v bruto zneskih in 
tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni del bruto zneskov. Ti stroški lahko 

neposredno bremenijo ustvarjanje poslovnih učinkov (stroški neposrednega dela) ali pa imajo naravo 

posrednih stroškov in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih stroškov. 
 

Drugi poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi oblikovanjem rezervacij, koncesninami, izdatki za varstvo 
okolja in drugimi dajatvami. Med poslovnimi odhodki so izkazane tudi donacije. 

 

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (če se le-ti ne usredstvijo), negativne tečajne razlike, 
nastale pri financiranju in naložbenju, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni 

vrednosti preko poslovnega izida, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od 
instrumentov za varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja 

se v izkazu poslovnega izida pripoznajo z uporabo metode efektivne obrestne mere.  
 

3.5.7.19 Obdavčitev 
 

Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek. Odmerjenega in odloženega davka za 
leto 2020 družba ne izkazuje.  

 
Obdavčljivi dobiček se razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu, ker izključuje postavke 

prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki niso nikoli 

obdavčljive ali odbitne. Obveznost družbe za odmerjeni davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki 
so veljavne na dan poročanja (19 %). Družba za leto 2020 izkazuje davčno izgubo, zato ni bilo potrebno 

koriščenje preteklih davčnih izgub in davčnih olajšav. 
 

Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja za začasne 

razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi 
vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek se določi z uporabo davčnih stopenj (in zakonov), ki 

so bili veljavni na dan izkaza finančnega položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljeni, ko se 
odložena terjatev za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna. 

 
Odložene terjatve za davek se pripoznajo, če obstaja verjetnost, da bo v prihodnosti na razpolago 

obdavčljiv dobiček, iz katerega bo mogoče koristiti začasne razlike. Predstavlja višino obračunanega davka 

od dohodka pravnih oseb od odbitnih začasnih razlik, neizrabljenih davčnih izgub in davčnih dobropisov. 
Družba jih v letu 2020 ni oblikovala, ker glede na značilnosti zdajšnjega poslovanja v prihodnjih treh letih 

ne pričakuje pomembnejše pozitivne davčne osnove. 
  

3.5.7.20 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 
 

Izkaz vseobsegajočega donosa zajema vse spremembe v kapitalu v tekočem obdobju, ki so nastale iz 
vseh transakcij in dogodkov, razen tistih, ki so posledica transakcij z lastnikom. 

 

3.5.7.21 Izkaz denarnih tokov 
 

V izkazu denarnega toka prikazujemo spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih ustreznikov za 
poslovno leto, za katero se sestavlja. Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi iz podatkov 

izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida, v skladu z MSRP. 
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3.5.7.22 Poročanje po odsekih 
 

Družba v letnem poročilu ne razkriva poslovanja po odsekih. Poročanje po odsekih morajo v letnih 
poročilih razkriti družbe, s katerih lastniškimi ali dolžniškimi vrednostnicami se javno trguje in družbe, ki 

šele izdajajo lastniške ali dolžniške vrednostnice na javnih trgih vrednostnic. 
 

3.5.8 DOLOČANJE POŠTENE VREDNOSTI 
 

V zvezi z izkazovanjem in razkrivanjem finančnih instrumentov in naložbenih nepremičnin je potrebna 
predstavitev njihove poštene vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s katerim je mogoče prodati sredstvo 

ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu.   
 

Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov in naložbenih nepremičnin se upošteva naslednjo 
hierarhijo ravni določanja poštene vrednosti: 

- prva raven zajema kotirajoče cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti; 

- druga raven zajema vhodne podatke poleg kotirajočih cen, vključenih v prvo raven, ki so neposredno 
(tj. kot cene) ali posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni za sredstvo ali obveznosti;  

- tretja raven zajema vhodne podatke za sredstvo ali obveznost, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih 
podatkih. 

 

Kotirajoče cene se uporabljajo kot osnova za določanje poštene vrednosti finančnih instrumentov. Če 
finančni instrument ne kotira na organiziranem trgu oziroma se trg ocenjuje kot nedelujoč, se uporabi 

vhodne podatke druge in tretje ravni za ocenitev poštene vrednosti finančnega instrumenta.  
 

 

3.5.9 OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ 
 
Finančna tveganja so pojasnjena v poslovnem delu Letnega poročila v točki 2.10 Upravljanje s tveganji, 
razkritja tveganj so natančneje obravnavana v računovodskem delu Letnega poročila v poglavju 3.5.13 
Finančni instrumenti in tveganja. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



Letno poročilo 2020   

Premogovnik Velenje, d. o. o.            100 

3.5.10 RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

Razkritja k Izkazu finančnega položaja 
 
 

3.5.10.1 Neopredmetena sredstva 
 

 
 

Med drugimi dolgoročnimi premoženjskimi pravicami so izkazana neopredmetena sredstva: 

 
a) programska oprema in  

b) licence. 
 

 
 

v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Druge dolgoročne premoženjske pravice 97.604 120.260

Skupaj 97.604 120.260

Gibanje neopredmetenih sredstev

v EUR

Druge dolgoročne 

premoženjske 

pravice

Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2020 1.832.317 1.832.317
Pridobitve 24.419 24.419

Odpisi (725) (725)

Nabavna vrednost 31.12.2020 1.856.011 1.856.011

Odpisana vrednost  1.1.2020 1.712.057 1.712.057
Amortizacija 47.075 47.075

Odpisi (725) (725)

Odpisana vrednost  31.12.2020 1.758.407 1.758.407

Knjigovodska vrednost 1.1.2020 120.260 120.260

Knjigovodska vrednost 31.12.2020 97.604 97.604

v EUR

Druge dolgoročne 

premoženjske 

pravice

Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2019 1.811.508 1.811.508
Pridobitve 53.069 53.069

Odpisi (32.260) (32.260)

Nabavna vrednost 31.12.2019 1.832.317 1.832.317

Odpisana vrednost  1.1.2019 1.649.834 1.649.834
Amortizacija 94.483 94.483

Odpisi (32.260) (32.260)

Odpisana vrednost  31.12.2019 1.712.057 1.712.057

Knjigovodska vrednost 1.1.2019 161.674 161.674

Knjigovodska vrednost 31.12.2019 120.260 120.260
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V letu 2020 so bile pregledane dobe koristnosti pomembnejših neopredmetenih sredstev in ugotovljeno 

je bilo, da so dobe koristnosti na podlagi notranjih virov informacij o uporabi sredstev glede na trenutna 
predvidevanja o uporabnosti teh sredstev pravilno ocenjene.  

 

Družba nima zastavljenih neopredmetenih sredstev. Na dan 31. 12. 2020 družba nima pogodbenih obvez 
za pridobitev neopredmetenih sredstev. 

 
 

3.5.10.2 Nepremičnine, naprave in oprema 
 

 
 

 
 

V letu 2020 so bile pregledane dobe koristnosti pomembnejše opreme in ugotovljeno je bilo, da so dobe 
koristnosti pravilno ocenjene glede na trenutna predvidevanja o uporabnosti teh sredstev. V postopku 

preverjanja pričakovanih preostalih dob koristnosti opreme smo preverjali dejansko stanje opreme, ki 

ga poznamo skozi tehnološko spremljavo opreme ter vzdrževalna in remontna dela na opremi. Prav tako 
so bile preverjene dobe koristnosti objektov, ki so v glavnem povezani s predvidenim zapiranjem 

premogovnika v letu 2054.  
 

Nepremičnine, naprave in oprema

31.12.2020 31.12.2019

Zemljišča 4.990.813 4.926.829

Zgradbe 40.576.644 21.613.827

Proizvajalna oprema 51.675.075 53.128.908

Druga oprema 572.708 592.443

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 7.609.549 14.286.278

Skupaj 105.424.789 94.548.285

Gibanje nepremičnin, naprav in opreme

v EUR

Zemljišča Zgradbe
Proizvajalna 

oprema
Druga oprema

Nepremičnine, 

naprave in oprema 

v pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2020 7.676.334 231.753.196 258.403.862 3.629.185 22.303.567 523.766.144
Pridobitve 25.691.013 25.691.013

Odtujitve (260.543) (828.832) (1.089.375)

Prenosi iz investicij 111.535 10.480.124 12.333.889 83.194 (23.008.742) 0

Prenosi - preknjižbe (4.858) 4.858 0

Sprememba diskonta in povečanje sredstev za razgradnjo 9.359.000 (9.359.000) 0

Odpisi (46) (2.416.294) (39.873) (2.456.213)

Nabavna vrednost  31.12.2020 7.527.280 251.592.320 267.487.767 3.677.364 15.626.838 545.911.569

Odpisana vrednost  1.1.2020 2.749.505 210.139.369 205.274.954 3.036.742 8.017.289 429.217.859
Odtujitve (213.038) (731.911) (944.949)

Prenosi - preknjižbe (1.388) 1.388 0

Amortizacija 876.307 13.663.382 88.333 14.628.022

Odpisi (2.392.345) (21.807) (2.414.152)

Odpisana vrednost  31.12.2020 2.536.467 211.015.676 215.812.692 3.104.656 8.017.289 440.486.780

Knjigovodska vrednost 1.1.2020 4.926.829 21.613.827 53.128.908 592.443 14.286.278 94.548.285

Knjigovodska vrednost 31.12.2020 4.990.813 40.576.644 51.675.075 572.708 7.609.549 105.424.789

v EUR

Zemljišča Zgradbe
Proizvajalna 

oprema
Druga oprema

Nepremičnine, 

naprave in oprema 

v pridobivanju

Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2019 7.487.240 224.755.800 248.918.469 3.599.899 17.839.896 502.601.304
Pridobitve 24.928.506 24.928.506

Odtujitve (525.024) (2.861) (527.885)

Prenosi iz investicij 720.476 70.396 12.699.422 47.541 (13.537.835) 0

Sprememba diskonta in povečanje sredstev za razgradnjo 6.927.000 (6.927.000) 0

Odpisi (6.358) (3.211.168) (18.255) (3.235.781)

Nabavna vrednost  31.12.2019 7.676.334 231.753.196 258.403.862 3.629.185 22.303.567 523.766.144

Odpisana vrednost  1.1.2019 3.192.893 209.491.161 196.020.985 2.970.063 8.017.289 419.692.391
Odtujitve (446.387) (2.276) (448.663)

Amortizacija 648.208 12.459.935 84.059 13.192.202

Slabitve 2.999 2.999

Odpisi (3.203.690) (17.380) (3.221.070)

Odpisana vrednost  31.12.2019 2.749.505 210.139.369 205.274.954 3.036.742 8.017.289 429.217.859

Knjigovodska vrednost 1.1.2019 4.294.347 15.264.639 52.897.484 629.836 9.822.607 82.908.913

Knjigovodska vrednost 31.12.2019 4.926.829 21.613.827 53.128.908 592.443 14.286.278 94.548.285
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V sklopu ocenjevanja lastniškega kapitala družbe, ki ga je izvedel pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 

podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo, je bila za namene preizkusa oslabitve dolgoročnih sredstev, 
ki jih družba PV potrebuje v okviru izvajanja osnovnih oz. temeljnih dejavnosti, na dan 30. 9. 2020 

narejena ocena vrednosti na podlagi metode diskontiranih denarnih tokov. Ocena vrednosti v uporabi 

ter ocena poštene vrednosti zmanjšane za stroške prodaje, sta bili ocenjeni na podlagi metode 
diskontiranih denarnih tokov. Skladno z MRS 36 je bila kot nadomestljiva vrednost izbrana vrednost v 

uporabi, saj le-ta presega pošteno vrednost, zmanjšano za stroške. Cenitev je pripravljena skladno z 
Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV 2020) in v skladu s Hierarhijo pravil ocenjevanja 

vrednosti. 
 

Upoštevane so bile naslednje predpostavke:  

- pri ocenjevanju vrednosti 100 % deleža družbe PV je bil uporabljen na donosu zasnovan način 
ocenjevanja vrednosti in sicer metoda diskontiranih denarnih tokov;  

- ocena vrednosti s pomočjo na donosu zasnovanega načina je narejena na nerevidiranih 
podatkih družbe PV na dan 30. 9. 2020; 

- projekcije so pripravljene za omejeno obdobje do leta 2054, ko je predvideno zaprtje in 

posledično prenehanje poslovanja družbe. Projekcije so pripravljene ob predpostavki 
nespremenjenega poslovanja (“stand alone”) in delujočega podjetja (“going concern”);  

- napoved denarnih tokov je pripravljena v stalnih cenah; 
- v obdobju 2020-2022 je načrtovano povečanje prodanih količin na raven 37.497 TJ, nato pa je 

načrtovano postopno zniževanje obsega proizvodnje in prodaje premoga do leta 2040 na 
raven 19.168 TJ (CARC2022-2040: -3,7%), ki bo ostala na konstantni ravni vse do zaprtja leta 

2054;  

- upoštevana je prodajna cena premoga v višini 2,75 EUR/GJ v celotnem obdobju; 
- ob koncu obdobja projekcij so upoštevani izdatki za zaprtje premogovnika (stroški zapiranja 

jame, stroški odpravnin) in prejemki iz naslova sprostitve obratnega kapitala ter odprodaje 
preostalih osnovnih sredstev; 

- ocenjeni prosti denarni tok je diskontiran z zahtevano stopnjo donosa celotnega kapitala družbe 

(WACC). Ker so projekcije v stalnih cenah, je tudi diskontna stopnja prilagojena na način, da ne 
vključuje inflacije. WACC (prilagojen za inflacijo) tako znaša 6,17 %. 

 
Nadomestljiva vrednost dolgoročnih sredstev za osnovno dejavnost izhaja iz vrednosti celotnega 

kapitala, popravljenega za obratni kapital družbe, izkazan na dan 30. 9. 2020, in rezervacije družbe, 

izkazane na dan 30. 9. 2020.  
 

Ocenjena vrednost dolgoročnih sredstev na dan 30. 9. 2020 znaša 128.663 tisoč EUR, kar ob izkazani 
knjigovodski vrednosti sredstev pomeni, da na 30. 9. 2020 ni bilo potrebe po slabitvi teh sredstev.  
 

V zvezi z vrednotenjem nepremičnin, naprav in opreme na dan 31. 12. 2020 je družba glede na to, da 
so bili preizkusi oslabitev izvedeni po stanju na dan 30. 9. 2020, izvedla presojo sprememb okoliščin 

poslovanja družbe v zadnjih treh mesecih poslovnega leta 2020. Ugotovljeno je bilo, da se okoliščine 

poslovanja družbe v zadnjih treh mesecih poslovnega leta 2020 niso pomembneje spremenile, kar je 
nakazalo, da se vrednotenje nepremičnin, naprav in opreme po stanju na dan 31. 12. 2020 ne spreminja 

glede na ugotovljeno po stanju na dan 30. 9. 2020. 
 

Družba na dan 30. 9. 2020 izkazuje v bilanci stanja presežno premoženje, ki ni namenjeno generiranju 

denarnih tokov iz osnovne dejavnosti. Presežno premoženje je v okviru ocene naložbe v PV ocenil 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 30. 9. 2020. Mnenje o končni vrednosti ocenjevane 

nepremičnine je oblikovano na podlagi načina tržnih primerjav in na podlagi na donosu zasnovanega 

načina. 
 

V vrednost jamskih gradbenih objektov, vezanih na rezervacije za zapiralna dela, je upoštevano 
povečanje v višini 9.209.000 EUR zaradi spremembe uporabljenega diskontnega faktorja za leto 2020 

glede na preteklo leto in dodatno povečanje v višini 150.000 EUR zaradi preveritve ovrednotenja 

zapiralnih del iz decembra 2020. 
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Pomembnejši dogodki v povezavi s povečanjem nepremičnin, naprav in opreme v letu 2020 so: 

 
 nakup opreme - hidravlično podporje v vrednosti 1.874.986 EUR; 

 nakup opreme - nadomestni deli za smerni transporter v vrednosti 478.309 EUR; 

 nakup opreme za odkope (transportne verige, žlebovi, kabli, krmilna oprema, reduktorji ter 

druga oprema in nadomestni deli) v vrednosti 3.398.720 EUR; 

 nakup opreme za pripravska delovišča (transportna guma, oprema za pripravske verižne 

transporterje, krmilna opema, oprema za zapolnjevanje in druga oprema za odvoz premoga) v 
vrednosti 2.058.617 EUR; 

 nakup elektro-opreme in ostale opreme (elektromotorji, transformatorji, energetski in signalni 

kabli, oprema za komunikacijo v jami, ranžirni vlak in druga oprema) v vrednosti 2.926.578 

EUR; 
 obnova toplotne postaje NOP v vrednosti 164.973 EUR in razna dela na zunanjih objektih NOP 

v vrednosti 142.261 EUR; 

 usredstvenje gradbenih del (priprava in obnova jamskih prog ter razna dela na jamskih in 

zunanjih objektih) v vrednosti 2.429.988 EUR. 
 

Odpisi nepremičnin, naprav in opreme v knjigovodski vrednosti 42.061 EUR se nanašajo na odpis 

opreme, uničene v jamskem požaru, uničene skulpture Mastodont, merilnikov, naglavnih in odkopnih 
svetilk ter druge opreme. 
 
Na nepremičninah ima družba vpisane hipoteke do višine 8,5 mio EUR za zavarovanje prejetih posojil. 

Zastavljene so naložbene nepremičnine, upravna stavba NOP, računalniški center, žagarski obrat, 
poslovni objekt Škale, poslovni objekt Škale – Muzej in zunanja ureditev, zunanja ureditev NOP, 

zemljišča ob jezeru, zunanja ureditev in zemljišče v industrijskem kompleksu NOP. Natančno stanje 

hipotek je odvisno od trenutnega stanja kreditne izpostavljenosti in pogojev banke pri zavarovanjih s 
hipoteko. Skupna knjigovodska vrednost zastavljenih nepremičnin na dan 31. 12. 2020 znaša 8.902.061 

EUR (od tega je 4.743.806 EUR izkazanih med nepremičninami, preostali del v višini 4.158.255 EUR pa 
med naložbenimi nepremičninami). 
 

Skupna vrednost izdanih poroštev s hipoteko na premoženju za zavarovanje posojil in garancij 
povezanim družbam 31. 12. 2020 je 2.370.879 EUR. Dana poroštva zapadejo v letu 2029. Knjigovodska 

vrednost zastavljenih nepremičnin je 307.826 EUR in je v celoti izkazana med zemljišči. 

 
Na dan 31. 12. 2020 družba nima obvez za pridobitev nepremičnin, naprav in opreme. 
 

 

3.5.10.3 Pravica do uporabe najetih sredstev 
 

 
 
 

v EUR

31.12.2020 31.12.2019
Pravica do uporabe najetih sredstev 323.704 431.606

Skupaj 323.704 431.606
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3.5.10.4 Naložbene nepremičnine 
 

 

 
 
 

 
 

Gibanje pravice do uporabe sredstev
v EUR

Zgradbe Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2020 478.314 478.314

Nabavna vrednost  31.12.2020 478.314 478.314

Odpisana vrednost  1.1.2020 46.708 46.708
Amortizacija 107.902 107.902

Odpisana vrednost  31.12.2020 154.610 154.610

Knjigovodska vrednost 1.1.2020 431.606 431.606

Knjigovodska vrednost 31.12.2020 323.704 323.704

v EUR

Zgradbe Skupaj

Nabavna vrednost  1.1.2019 478.314 478.314
Pridobitve 0 0

Nabavna vrednost  31.12.2019 478.314 478.314

Odpisana vrednost  1.1.2019 0 0
Amortizacija 46.708 46.708

Odpisana vrednost  31.12.2019 46.708 46.708

Knjigovodska vrednost 1.1.2019 478.314 478.314

Knjigovodska vrednost 31.12.2019 431.606 431.606

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Zemljišča 2.434.470 2.370.461

Zgradbe 13.338.250 13.405.279

Skupaj 15.772.720 15.775.740

Gibanje v letu 2020
v EUR

Zemljišča Zgradbe Skupaj 

Poštena vrednost 1.1.2020 2.370.461 13.405.279 15.775.740
Pridobitve 45.561 45.561

Odtujitve (1.031) (119.471) (120.502)

Krepitve 65.040 6.881 71.921

Poštena vrednost 31.12.2020 2.434.470 13.338.250 15.772.720

Zemljišča Zgradbe Skupaj

Poštena vrednost 1.1.2019 2.209.524 13.156.437 15.365.961
Pridobitve 42.949 42.949

Krepitve 172.937 475.688 648.625

Odtujitve (12.000) (269.795) (281.795)

Poštena vrednost 31.12.2019 2.370.461 13.405.279 15.775.740
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Poštena vrednost naložbenih nepremičnin zemljišč na dan 31. 12. 2020 znaša 2.434.470 EUR. Med 

zemljišči je na dan 31. 12. 2020 izkazan del zemljišč na lokaciji ob Vili Široko v višini 749.000 EUR, 
zemljišče Avtokamp Jezero v višini 501.000 EUR, kompleks Športni center Jezero v višini 469.957 EUR, 

zemljišča na območju Mozirja v višini 481.000 EUR ter ostala zemljišča v skupni višini 233.513 EUR.  
 

Poštena vrednost naložbenih nepremičnin zgradb na dan 31. 12. 2020 znaša 13.338.250 EUR. Med 

zgradbami so izkazana stanovanja v višini 10.030.220 EUR, poslovni prostori v višini 2.534.030 EUR (od 

tega Bela dvorana v višini 577.415 EUR, zgradba Erico v višini 527.353 EUR, Restavracija Jezero v višini 
493.781 EUR, hali Remont 3 in 4 v skupni višini 433.000 EUR,  Upravna zgradba Gost v višini 136.684 

EUR, lokal Arkada v višini 131.450 EUR, kletni boksi v skupni višini 102.500 EUR, zgradbi Avtokamp 
Jezero v skupni višini 71.000 EUR ter zgradba Bistro pri tenis igriščih v višini 60.847 EUR) in garaže v 

skupni višini 774.000 EUR. 
 

V sklopu ocenjevanja lastniškega kapitala družbe, ki ga je izvedel pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 

podjetij, je bila izvedena ocena poštene vrednosti naložbenih nepremičnin v lasti družbe PV na dan  30. 
9. 2020. Poštena vrednost je izračunana z uporabo načina tržnih primerjav in z uporabo metode 

kapitalizacije donosov (na donosu zasnovan način). 
 

Družba je na podlagi cenitev izvedla krepitev naložbenih nepremičnin v skupni vrednosti 71.921 EUR. 
 

Skupna vrednost zastavljenih naložbenih nepremičnin na dan 31. 12. 2020 znaša 4.158.254 EUR. Od 

tega za kredit NKBM v višini 935.417 EUR in za kredit Gorenjska banka v višini 3.222.837 EUR. 
 
 

3.5.10.5 Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 
 

 
 
 

 
 

Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe niso zastavljene. 
 

 
 

Med prihodki iz izkazov poslovnega izida so upoštevani čisti prihodki od prodaje, usredstveni lastni 
proizvodi in storitve ter drugi poslovni prihodki. 
 

Naložbe v odvisne družbe
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

HTZ  I.P. 3.995.370 3.995.370

SIPOTEH 702.692 702.692

PLP 510.444 510.444

Skupaj 5.208.506 5.208.506

Podatki o odvisnih družbah

Družba Naslov Država Dejavnost % Lastništva

HTZ  I.P.  d.o.o. Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Slovenija Popravilo strojev in naprav 100,0%

PLP  d.o.o. Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Slovenija Žaganje, skoblanje in razrez 100,0%

Sipoteh  d.o.o. Partizanska cesta 78, 3320 Velenje Slovenija Proizvodnja kovinskih konstrukcij 100,0%

Pomembnejši zneski iz izkazov odvisnih družb
v EUR

Sredstva
Obveznosti (brez 

kapitala)
Prihodki

Čisti poslovni izid 

poslovnega leta

Višina celotnega 

kapitala
      HTZ  I.P. d.o.o. 14.009.007 13.255.727 33.089.804 -525.601 753.280

      Sipoteh d.o.o. 2.093.598 881.047 3.141.700 490.507 1.212.551

PLP d.o.o. 1.537.038 589.762 2.769.843 132.618 947.276

Skupaj 17.639.643 14.726.536 39.001.347 97.524 2.913.107



Letno poročilo 2020   

Premogovnik Velenje, d. o. o.            106 

 
 

Za vse naložbe so bile izvedene preveritve znakov precenjenosti, cenitve so se izvedle samo za tiste, ki 
kažejo znake slabitev. Uporabljen je bil na donosu zasnovani način ocenjevanja vrednosti in znotraj tega 

načina ocenjevanja metoda diskontiranih denarnih tokov. Metoda je bila uporabljena za namen določitve 
vrednosti v uporabi. Projekcije so bile pripravljene z vidika večinskega lastnika, to se pravi, lastnika, ki 

lahko vpliva na poslovne odločitve o maksimiziranju donosov, optimalno (ciljno) strukturo kapitala ter 

na druge poslovne odločitve. Projekcije so pripravljene za omejeno obdobje do leta 2054 oz. do zaprtja 
družbe PV. 

 
V okviru preizkusa oslabitve izkazanih finančnih naložb je bila na podlagi cenitev pooblaščenega 

ocenjevalca vrednosti podjetij ocenjena nadomestljiva vrednost dolgoročnih finančnih naložb v odvisne 
družbe. Cenitve družb Sipoteh in PLP so bile opravljene na dan 30. 9. 2019, cenitev HTZ, I. P., pa na 

dan 30. 9. 2020. Skupna tržna vrednost finančnih naložb družbe PV na dan 30. 9. 2020 znaša 14.286 T 

EUR. 
 

Pri finančni naložbi v družbo HTZ je bila kot nadomestljiva vrednost v skladu z MRS 36 ocenjena vrednost 
pri uporabi. Preizkus oslabitve je bil narejen na podlagi dolgoročnih projekcij poslovanja denar 

ustvarjajoče enote do leta 2054 (omejeno obdobje do konca predvidenega obratovanja premogovnika). 

Uporabljena je bila metoda diskontiranja prostih denarnih tokov, v izračunu je bila uporabljena 
zahtevana stopnja donosa celotnega kapitala (prilagojena na inflacijo) v višini 6,17 %. Ocenjena 

nadomestljiva vrednost v višini 4.455 tisoč EUR presega knjigovodsko vrednost finančne naložbe, zato 
nadaljnja slabitev dolgoročne finančne naložbe ni bila potrebna. Cenitev je narejena na podlagi 

naslednjih predpostavk: 
 

 Rast prihodkov: V obdobju od 2020-2030 je predviden letni padec prihodkov od prodaje za 0,4 

% na leto, v obdobju 2030-2040 4,4 % letni padec, po 2040 pa so prihodki od prodaje 

predvideni na enaki ravni kot v 2040; 
 Poslovni odhodki: Načrtovana raven poslovnih odhodkov do leta 2030 znaša 95,5 % prihodkov 

od prodaje in je na enaki ravni načrtovana do leta 2054. Strošek dela predstavlja največjo 

postavko poslovnih odhodkov. Njegova vrednost je načrtovana skladno z načrtovanim številom 

zaposlenih. Dolgoročno naj bi strošek dela predstavljal 71,8 % prihodkov od prodaje; 
 Donosnost: V obdobju 2020-2025 poslovodstvo predvideva izboljšanje EBITDA marže z 5,0 % 

na 6,2 %, vendar se bo le-ta, z zniževanjem proizvodnje v premogovniku ter posledično 

upadanjem prometa, zniževala. Ciljna EBITDA marža do leta 2054 znaša 4,5 %; 
 Investicije: Investicije družbe so načrtovane v skladu z dolgoročnimi plani. Do leta 2030 so 

načrtovane na ravni med 2,9 % in 3,5 % celotnih prihodkov, po letu 2040 pa je načrtovano 

zniževanje investicij zaradi postopnega zaprtja družbe; 

 Obratni kapital: Dolgoročni obratni kapital je načrtovan na ravni -10,5 % prihodkov od prodaje; 

 Dolgoročna stopnja rasti: 0,0 % (zaradi projekcij v realnih cenah). 

 
 

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v odvisne družbe
v EUR

2020 2019

Nabavna vrednost 1.1. 20.451.728 21.827.778
Pridobitve 2.580.370

Odtujitve (3.696.556)

Prenosi, preknjižbe (premik naložbe v RGP na druge naložbe) (259.864)

Nabavna vrednost 31.12. 20.451.728 20.451.728

Odpisana vrednost 1.1. (15.243.222) (17.115.642)
Odtujitve 1.749.436

Prenosi, preknjižbe (premik naložbe v RGP na druge naložbe) 122.984

Odpisana vrednost 31.12. (15.243.222) (15.243.222)

Knjigovodska vrednost 1.1. 5.208.506 4.712.136

Knjigovodska vrednost 31.12. 5.208.506 5.208.506
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Glede na to, da cenitev za družbi Sipoteh in PLP za leto 2020 ni bila izvedena, navajamo pojasnila cenitev 

iz leta 2019. 
  

Pri finančni naložbi v družbo Sipoteh je bila kot nadomestljiva vrednost v skladu z MRS 36 ocenjena 

vrednost pri uporabi. Uporabljena je bila metoda diskontiranja prostih denarnih tokov, v izračunu je bila 
uporabljena zahtevana stopnja donosa celotnega kapitala v višini 7,38 %. Ocenjena nadomestljiva 

vrednost (6.785 tisoč EUR) presega knjigovodsko vrednost finančne naložbe, zato slabitev dolgoročne 
finančne naložbe ni bila potrebna.  

        

 
 

Pri finančni naložbi v družbo PLP je bila kot nadomestljiva vrednost v skladu z MRS 36 ocenjena vrednost 

pri uporabi. Uporabljena je bila metoda diskontiranja prostih denarnih tokov, v izračunu je bila 
uporabljena zahtevana stopnja donosa celotnega kapitala v višini 6,05 %. Ocenjena nadomestljiva 

vrednost (2.459 tisoč EUR) presega knjigovodsko vrednost finančne naložbe, zato slabitev dolgoročne 

finančne naložbe ni bila potrebna.  
 

     
  

Vse odvisne družbe obvladujoče družbe PV so vključene v konsolidacijo Skupine HSE. Računovodski 
izkazi odvisnih družb so revidirani, izjemi sta družbi Sipoteh in PLP. 
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3.5.10.6 Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila 
 

 
1. Ostale dolgoročne finančne naložbe 

 
 

 
 

Družba med dolgoročnimi finančnimi naložbami nima naložb v pridružene družbe. Druge dolgoročne 

finančne naložbe so deleži v družbah, katerih pregled je razviden v nadaljevanju. 
 

 

 
 

Med drugimi dolgoročnimi finančnimi naložbami ima družba PV v lasti 15,5-odstotni delež v kapitalu 

družbe RCE, d. o. o. – v stečaju, v višini 387.500 EUR (naložba je v celoti oslabljena) in po izvedeni delni 
prodaji poslovnega deleža 4-odstotni poslovni delež v družbi RGP v višini 136.880 EUR. 
 

2. Dolgoročne finančne terjatve in posojila 
 

Družba v letu 2020 nima dolgoročnih finančnih terjatev in danih dolgoročnih posojil.  

 
 
3.5.10.7 Dolgoročne poslovne terjatve 
 
Družba v letu 2020 nima dolgoročnih poslovnih terjatev.  

 

 

3.5.10.8 Druga dolgoročna sredstva 
 

 
 

Družba je od leta 2013 zavezanec za plačevanje sredstev za sanacijo, podlaga za izdajo odločbe sta 

Zakon o rudarstvu in Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo. Plačilo sredstev za sanacijo 

je vezano na ves čas trajanja koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine, ki preneha veljati 
na dan 21. 1. 2022. 

 
 
 

Ostale dolgoročne finančne naložbe in posojila
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Za prodajo razpoložljiva dolgoročna finančna sredstva 136.880 136.880

Skupaj 136.880 136.880

Gibanje ostalih dolgoročnih finančnih naložb
v EUR

2020 2019

Stanje 1.1. 136.880 0
Prenosi, preknjižbe (premik zaradi spremembe poslovnega deleža) 136.880

Stanje 31.12. 136.880 136.880

Druga dolgoročna sredstva
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Rezervni sklad-  stanovanja 239.023 244.377

EKO sklad - rudarska sanacija 69.054 59.564

Skupaj 308.077 303.941
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3.5.10.9 Odložene terjatve za davek 
 

Odložene terjatve za davek v letu 2020 niso bile oblikovane, ker družba ocenjuje, da v bližnji prihodnosti 
ne bo imela na razpolago dovolj obdavčljivega dobička za njihovo uporabo. Odloženih terjatev za davek 

iz preteklih let ni. 
 
 

3.5.10.10 Zaloge 
 

 
 

Vrednost zalog materiala je približno enaka čisti iztržljivi vrednosti, saj so materiali v zalogi v glavnem 
vrednoteni po zadnjih nabavnih cenah. Družba je v letu 2020 na podlagi starostne analize gibanja zalog 

materiala izvedla slabitev zaloge v vrednosti 30.502 EUR. 
 

Knjigovodska vrednost zaloge premoga 31. 12. 2020 znaša 4.835.084 EUR in je vrednotena po ceni, 

izračunani na podlagi povprečnih proizvajalnih stroškov za leto 2020. Popis zaloge premoga po stanju 
31. 12. 2020 je bil izveden 30. 12. 2020. 

 

Med zalogami družba ne izkazuje nobenih zalog, danih v zastavo. 
 

 
 

Redni letni popis zaloge materiala je potekal od 9. 12. do 11. 12. 2020. 
 

 

3.5.10.11 Kratkoročne finančne naložbe in posojila 
 

 

 
 

 
 

Družba v letu 2020 ni dajala kratkoročnih posojil.  
 

Zaloge
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Material 7.502.424 5.437.590

Proizvodi in trgovsko blago 4.835.084 4.626.949

Skupaj 12.337.508 10.064.539

Inventurni viški in primanjkljaji
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Presežki pri popisu zalog 1.979 2.092

Primankljaji pri popisu zalog (7.216) (10.194)

Odpisi vrednosti zalog zaradi sprememb njihove kakovosti (30.502) (7.115)

Kratkoročne finančne naložbe in posojila
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročno dani depoziti drugim 45.000 45.000

Skupaj 45.000 45.000

Gibanje kratkoročnih finančnih terjatev in posojil
v EUR

2020 2019

Stanje 1.1. 45.000 45.000

Stanje 31.12. 45.000 45.000
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3.5.10.12 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 
 

  
 

Roki zapadlosti kratkoročnih poslovnih terjatev in višina oblikovanih popravkov vrednosti terjatev so 
razkriti v poglavju 3.5.13.1.Kreditno tveganje. Kratkoročne poslovne terjatve niso zavarovane. 

 

 
 
Za posojila, prejeta pri bankah, so zastavljene terjatve do kupcev do višine 8.733.852 EUR.  

 

 
3.5.10.13 Terjatve za odmerjeni davek 
 

Družba v letu 2020 nima obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb.  
 
 

3.5.10.14 Druga kratkoročna sredstva 
 
 

  
 

Kratkoročno dani predujmi se nanašajo na dane predujme za nakup opreme od domačih in tujih 
dobaviteljev. Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih institucij so terjatve za vstopni DDV 

in terjatve do ZZZS za vračilo nadomestila za bolniški stalež, ki je delno prisoten zaradi okoliščin, vezanih 
na Covid-19. 

 
Kratkoročno odloženi stroški predstavljajo zadržani del stroškov za vzdrževanje licenc za programsko 

opremo, ki se nanašajo na leto 2021. 

 
 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 11.084.201 7.901.189

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 416.834 372.100

Skupaj 11.501.035 8.273.289

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

HSE Slovenija 83 144

TEŠ Slovenija 10.287.505 7.021.281

HTZ  I.P. Slovenija 695.722 781.876

RGP Slovenija 33.138 32.906

HSE Invest Slovenija 395

PLP Slovenija 32.836 34.896

SIPOTEH Slovenija 34.522 30.086

Skupaj 0 11.084.201 7.901.189

Druga kratkoročna sredstva
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročno dani predujmi 341.285 168.207

Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.762.755 2.837.336

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 16.800 40.780

Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 107.522 113.127

Skupaj 2.228.362 3.159.450
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3.5.10.15 Denar in denarni ustrezniki 
 

 
 

 

3.5.10.16 Kapital 
 

 
 

Družba je v letu 2020 generirala 9.664.140 EUR izgube. Za potrebe zagotavljanja kapitalske ustreznosti 
družbe je družba HSE, kot edini družbenik družbe PV, na podlagi Pogodbe o naknadnem vplačilu terjatev 

v kapitalske rezerve, prenesla svoje terjatve iz naslova danih posojil v skupni vrednosti 46.225.000 EUR 
v kapitalske rezerve družbe PV. 

 

Kapitalske rezerve družbe so se v letu 2020 zmanjšale za pokritje prenesene izgube v višini 75.836 EUR, 
ugotovljene na podlagi Akturaskega poročila za leto 2020 in pokritje čiste izgube poslovnega leta v višini 

9.664.140 EUR. 
 

 
 

 

Denar in denarni ustrezniki
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Gotovina v blagajni in prejeti čeki 205 200

Denarna sredstva v banki 227.422 1.275.076

Depoziti na odpoklic 577.656

Skupaj 227.627 1.852.932

Kapital
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

December December

Vpoklican kapital 1.000.000 1.000.000

Kapitalske rezerve 71.802.516 35.317.492

Rezerva za pošteno vrednost (1.300.152) (7.755)

Skupaj 71.502.364 36.309.737

Kapitalske rezerve
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Naknadna vplačila družbenikov 46.225.000

Zneski na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala 25.577.516 35.317.492

Skupaj 71.802.516 35.317.492

Gibanje rezerve za pošteno vrednost

v EUR

Nepremičnine, 

naprave in oprema

Aktuarski dobički/izgube 

pri odpravninah ob 

upokojitvi

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 387.447 (395.202) (7.755)
Oblikovanje, povečanje 43.594 43.594

Zmanjšanje (15.000) (1.396.827) (1.411.827)

Prenos na preneseni poslovni izid 75.836 75.836

Stanje na dan 31.12.2020 372.447 (1.672.599) (1.300.152)

Stanje na dan 1.1.2019 430.447 (482.243) (51.796)
Oblikovanje, povečanje (95.598) (95.598)

Zmanjšanje (43.000) 193.667 150.667

Prenos na preneseni poslovni izid (11.028) (11.028)

Stanje na dan 31.12.2019 387.447 (395.202) (7.755)
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Na podlagi cenitve naložbenih nepremičnin za leto 2020 je družba evidentirala slabitev v višini 15.000 

EUR. 
 

Druge spremembe v rezervi za pošteno vrednost so vezane na Aktuarsko poročilo za leto 2020. 

 
 
3.5.10.17 Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 
 

 
 

 

 
 
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade so oblikovane na podlagi aktuarskega 

izračuna na dan 31. 12. 2020. Vpliv na izračun potrebne višine rezervacij je imela nova Kolektivna 
pogodba premogovništva Slovenije, podpisana dne 17. 4. 2019. Pri aktuarskem izračunu se upoštevajo: 
 

 podatki o zaposlenih (spol, datum rojstva, datum prve zaposlitve v Skupini, zaposlitev za 

nedoločen ali določen čas, pokojninska delovna doba na 31. 12. 2020, delovna doba do prve 
zaposlitve v Skupini, tip pogodbe, povprečna bruto plača …);  

 pravice zaposlenih do izplačila odpravnine ob upokojitvi; 

 pravice zaposlenih do izplačila jubilejnih nagrad; 

 demografske predpostavke (tablice smrtnosti, fluktuacija zaposlenih, upokojevanje); 

 finančne predpostavke (stopnje povečanja povprečnih plač v RS in stopnje povečanja plač 

zaposlenih v družbi, število izplačanih plač ob upokojitvi, diskontna stopnja, ki je na dan 31. 12. 

2020 določena v višini 0,1 %). 
 

Podlaga za novo oblikovanje je Aktuarski izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi v skladu z MRS 19 na dan 31. 12. 2020 iz februarja 2021, ki ga je pripravilo podjetje ACTIOMA, 

poslovno in aktuarsko svetovanje, d. o. o., Ljubljana. 

 
Prilagoditev rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejnih nagrad vpliva na izkaz poslovnega izida 

za leto 2020 kot odhodek v skupni vrednosti 700.693 EUR in na izkaz finančnega položaja na dan 31. 
12. 2020 v skupni vrednosti 1.353.232 EUR kot povečanje aktuarske izgube v presežku iz 

prevrednotenja. 
 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi 6.695.243 5.390.565

Rezervacije za jubilejne nagrade 1.235.271 1.030.128

Skupaj 7.930.514 6.420.693

Gibanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade

v EUR

Rezervacije za 

odpravnine 

Rezervacije za 

jubilejne nagrade
Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 5.390.565 1.030.128 6.420.693
Oblikovanje, povečanje 2.157.019 289.893 2.446.912

Zmanjšanje, črpanje (496.658) (47.446) (544.104)

Zmanjšanje, odprava (355.683) (37.304) (392.987)

Stanje na dan 31.12.2020 6.695.243 1.235.271 7.930.514

Stanje na dan 1.1.2019 2.894.311 642.285 3.536.596
Oblikovanje, povečanje 4.502.598 566.780 5.069.378

Zmanjšanje, črpanje (1.191.898) (38.772) (1.230.670)

Zmanjšanje, odprava (814.446) (140.165) (954.611)

Stanje na dan 31.12.2019 5.390.565 1.030.128 6.420.693
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3.5.10.18 Druge rezervacije 
 

 
 

  
 

Rezervacije za zapiralna dela preostalega velenjskega odkopa so oblikovane na podlagi ocene stroška 
zapiralnih del v elaboratu »Ovrednotenje aktivnosti zapiranja jam PV po opustitvi izkoriščanja 

velenjskega dela nahajališča«, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov iz podjetja in predvideva 

obratovanje družbe PV do leta 2054, ko se bo začel proces zapiranja. Iz dokumenta izhajajo predvideni 
stroški zapiranja PV po zaključku odkopavanja za hidrogeološki in geomehanski monitoring, za likvidacijo 

jamskih prostorov ter za ekološko sanacijo prostora. 
 

Za leto 2020 je skupina ponovno ocenila vrednotenje aktivnosti in vrednost zapiralnih del v elaboratu iz 

decembra 2020 in pri tem ugotovila spremembo ocenjene vrednosti zapiralnih del. Na podlagi nove 
ocene so se v letu 2020 dodatno oblikale rezervacije za zapiralna dela v višini 150.000 EUR. 

 
Pri določitvi diskontirane vrednosti rezervacij na dan 31. 12. 2020 je bila uporabljena povprečna dvoletna 

diskontna stopnja nemških obveznic. Učinek uskladitve diskontiranja izkazanega stanja rezervacij v letu 

2020 je povečanje rezervacij za 272 tisoč EUR (ta del je izkazan preko finančnih odhodkov). Dodatno je 
družba v letu 2020 povečala rezervacije preko povečanja vrednosti jamskih gradbenih objektov zaradi 

Analiza občutljivosti za rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
v EUR

Zmanjšanje za 0,5 % Povečanje za 0,5 % Zmanjšanje za 0,5 % Povečanje za 0,5 %

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi (382.597) 350.841 348.998 (375.085)

Rezervacije za jubilejne nagrade (65.593) 60.836 42.158 (64.200)

Skupaj (448.190) 411.677 391.156 (439.285)

v EUR

Zmanjšanje za 0,5 % Povečanje za 0,5 % Zmanjšanje za 0,5 % Povečanje za 0,5 %

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi (238.448) 275.361 276.158 (295.739)

Rezervacije za jubilejne nagrade (43.364) 50.523 30.763 (53.677)

Skupaj (281.812) 325.884 306.921 (349.416)

2020

2019

Diskontna stopnja Rast plač

Diskontna stopnja Rast plač

Druge rezervacije
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Za zapiralna dela premogovniških jam 46.099.052 36.468.052

Za odškodnine 1.609.105 1.625.427

Skupaj 47.708.157 38.093.479

Gibanje drugih rezervacij

v EUR

Za zapiralna dela 

premogovniških jam
Za odškodnine Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 36.468.052 1.625.427 38.093.479
Oblikovanje, povečanje 9.631.000 226.550 9.857.550

Zmanjšanje, črpanje (139.579) (139.579)

Zmanjšanje,odprava (103.293) (103.293)

Stanje na dan 31.12.2020 46.099.052 1.609.105 47.708.157

Stanje na dan 1.1.2019 29.205.052 1.900.255 31.105.307
Oblikovanje - povečanje 7.263.000 7.263.000

Zmanjšanje - črpanje (139.428) (139.428)

Zmanjšanje - odprava (135.400) (135.400)

Stanje na dan 31.12.2019 36.468.052 1.625.427 38.093.479
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pričakovanih zapiralnih del v vrednosti 9,209 mio EUR, kar je posledica učinka spremembe v uporabljeni 

diskontni stopnji glede na preteklo leto. Skupni učinek vrednotenja rezervacij za leto 2020 je povečanje 
vrednosti rezervacij za zapiralna dela za 9.631.000 EUR. 

 

Rezervacije za odškodnine rentnikom, upokojenim delavcem, so se v letu 2020 glede na preteklo leto 
znižale zaradi izplačanih rent in zaradi uporabe diskontne stopnje za izračun vrednosti rezervacij ter 

povečale zaradi dodatnega oblikovanja. Uporabljena diskontna stopnja je določena v višini 0,1 % kot 
pri aktuarskem izračunu za 2020. 

 
 

3.5.10.19 Druge dolgoročne obveznosti 
 

 
 

 
 

Družba je na podlagi Pogodbe o financiranju preventivnih in represivnih ukrepov za odstranjevanje 

vzrokov nastajanja škod in preprečevanja nevarnosti v preteklih letih prejela sredstva v višini 50.000 
EUR od Zavarovalnice Triglav. Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme delno že v letu 2012, v 

celoti pa v letu 2013. Dolgoročno odloženi prihodki se prenašajo v poslovni izid sorazmerno z obračunano 
amortizacijo, ki je bila za leto 2020 obračunana v višini 3.899 EUR in tako v celoti prenesena v poslovni 

izid. 
 

Enako so obravnavana prejeta sredstva od MORS, ki so bila v letu 2020 prejeta v višini 29.454 EUR, 

obračunana amortizacija za leto 2020 je v višini 14.712 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Druge dolgoročne obveznosti
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Prejete druge državne podpore 75.926 65.083

Skupaj 75.926 65.083

Gibanje drugih dolgoročnih obveznosti

Gibanje v letu 2020 v EUR

Prejete druge 

državne podpore
Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 65.083 65.083
Pridobitve 29.454 29.454

Odtujitve (18.611) (18.611)

Stanje na dan 31.12.2020 75.926 75.926

Gibanje v letu 2019 v EUR

Prejete druge 

državne podpore
Skupaj

Stanje na dan 1.1.2019 64.256 64.256
Pridobitve 24.545 24.545

Odtujitve (23.718) (23.718)

Stanje na dan 31.12.2019 65.083 65.083
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3.5.10.20 Dolgoročne finančne obveznosti 
 

 

 
 

 
 

Družba je celotno obveznost za posojilo v višini 15.350.000 EUR, prejeto od družbe HSE, na podlagi 
Pogodbe o naknadnem vplačilu terjatev prenesla na kapitalske rezerve. 

 
Vrednosti glavnic prejetih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, so izkazane med kratkoročnimi 

obveznostmi do bank. Obresti prejetih posojil se poravnavajo mesečno oziroma kvartalno, obračunani 

nezapadli del za leto 2020 pa je izkazan med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi. Roki zapadlosti za 
dolgoročne finančne obveznosti so razkriti v poglavju 3.5.13.2 Likvidnostno tveganje.   

 
Obrestna mera za posojila je 3 M EURIBOR oz. 6 M EURIBOR + pripadajoči pribitek, in sicer v razponu 

od 1,85 % do 3,88 %. 

 
Družba zapadle obroke glavnic in obresti plačuje v rokih. Neodplačani del dolgoročnih posojil na 31. 12. 

2020 znaša 4.792.233 EUR, v računovodskih izkazih pa je 3.292.233 EUR izkazanih med kratkoročnimi 
posojili, prejetimi od bank.  

 
Dolgoročne finančne obveznosti v višini 1.500.000 EUR in kratkoročne finančne obveznosti v višini 

3.292.233 EUR so zavarovane s stvarnim jamstvom (menice). Zavarovanja ne vključujejo obresti in 

obveznosti iz dolgoročnih najemov.  
 

Za izkazane dolgoročne finančne obveznosti do bank ima družba sklenjene pogodbe, v katerih so 
opredeljene finančne zaveze. Na 31. 12. 2020 družba izpolnjuje finančne zaveze, navedene v teh 

pogodbah, oziroma je s strani bank pridobila weiverje za spregled finančnih zavez za leto. 

 
 

 
 

 

Dolgoročne finančne obveznosti
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini brez obresti 15.350.000

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.500.000 4.792.234

Skupaj 1.500.000 20.142.234

Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti

v EUR

Dolgoročne 

finančne obveznosti 

do družb v skupini 

brez obresti

Dolgoročne 

finančne obveznosti 

do bank

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 15.350.000 4.792.234 20.142.234
Prenosi na kratkoročne obveznosti (3.292.234) (3.292.234)

Odplačila (15.350.000) (15.350.000)

Stanje na dan 31.12.2020 0 1.500.000 1.500.000

Stanje na dan 1.1.2019 3.850.000 10.527.235 14.377.235
Pridobitve 15.000.000 15.000.000

Prenosi na kartkoročne obveznosti (3.500.000) (5.734.996) (9.234.996)

Odplačila (5) (5)

Stanje na dan 31.12.2019 15.350.000 4.792.234 20.142.234
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3.5.10.21 Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov 

 

Družba ima na 31. 12. 2020 v skladu z MSRP 16 in na podlagi sklenjenih dolgoročnih najemnih pogodb 
ocenjeno obveznost iz najema za obdobje petih let. Dolgoročni najemi so vezani na povezano družbo. 

 

 
 

 
 
 

3.5.10.22 Dolgoročne poslovne obveznosti 
 

 
 

Dolgoročne poslovne obveznosti se nanašajo na prejete vrednosti soudeležbe in varščin od najemnikov 
stanovanj. Ocenjujemo, da je knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti enaka odplačni vrednosti. 

Družba ne izkazuje dolgoročnih dolgov do članov uprave in članov nadzornega sveta. 

 
 

3.5.10.23 Kratkoročne finančne obveznosti 
 

 
 

Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov
v EUR

31.12.2020 31.12.2019
Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov v skupini 218.711 325.763

Skupaj 218.711 325.763

Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti iz najemov
v EUR

Dolgoročne 

finančne obveznosti 

iz najemov

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 325.763 325.763
Prenosi na kratkoročne obveznosti (108.735) (108.735)

Drugo 1.683 1.683

Stanje na dan 31.12.2020 218.711 218.711

Stanje na dan 1.1.2019 478.314 478.314
Prenosi iz kratkoročnih obveznosti (106.627) (106.627)

Odplačila (45.924) (45.924)

Stanje na dan 31.12.2019 325.763 325.763

Dolgoročne poslovne obveznosti
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 44.756 42.296

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 21.433 21.433

Skupaj 66.189 63.729

Krakoročne finančne obveznosti
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini brez obresti 3.500.000

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 31.547

Kratkoročne finančne obveznosti do bank brez obresti 3.292.233 5.734.996

Kratkoročne finančne obveznosti do bank za obresti 16.110 30.695

Skupaj 3.308.343 9.297.238
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Družba je v letu 2020 od edinega družbenika pridobila novo kratkoročno posojilo v vrednosti 30 mio 

EUR. Pridobljeno kratkoročno posojilo v celotni vrednosti in neplačani kratkoročni del dolgoročnega 
posojila v vrednosti 3,5 mio EUR iz leta 2019 je družba na podlagi Pogodbe o naknadnem vplačilu 

prenesla na kapitalske rezerve. 
 

Družba je v letu 2020 odplačala 5.953.602 EUR bančnih posojil s pripadajočimi obrestmi. Novih 

kratkoročnih posojil od bank družba ni pridobila.  

 
Zavarovanje finančnih obveznosti, dolgoročnih in kratkoročnih, je pojasnjeno v poglavju 3.5.10.21 
Dolgoročne finančne obveznosti. 
 

Roki zapadlosti za kratkoročne finančne obveznosti so razkriti v poglavju 3.5.13.2 Likvidnostno tveganje. 
 

 

3.5.10.24 Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti

v EUR

Kratkoročne 

finančne obveznosti 

do družb v skupini 

brez obresti

Kratkoročne 

finančne obveznosti 

do družb v skupini 

za obresti

Kratkoročne 

finančne obveznosti 

do bank brez 

obresti

Kratkoročne 

finančne obveznosti 

do bank za obresti

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2020 3.500.000 31.547 5.734.996 30.695 9.297.238
Povečanje 30.000.000 620.202 204.020 30.824.222

Prenosi iz dolgoročnih obveznosti 3.292.234 3.292.234

Kratkoročna odplačila (33.500.000) (651.749) (5.734.997) (218.605) (40.105.351)

Stanje na dan 31.12.2020 0 0 3.292.233 16.110 3.308.343

Stanje na dan 1.1.2019 1.000.000 15.470 5.734.996 45.196 6.795.662
Povečanje 179.852 334.269 514.121

Prenosi iz dolgoročnih obveznosti 3.500.000 5.734.996 9.234.996

Kratkoročna odplačila (163.775) (348.770) (512.545)

Dolgoročna odplačila (1.000.000) (5.734.996) (6.734.996)

Stanje na dan 31.12.2019 3.500.000 31.547 5.734.996 30.695 9.297.238

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov
v EUR

31.12.2020 31.12.2019
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov v skupini 108.735 106.627

Skupaj 108.735 106.627

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti iz najemov

v EUR

Kratkoročne finančne 

obveznosti iz 

najemov v skupini

Skupaj

Stanje na dan 1.1.2019 106.627 106.627

Odplačila (106.627) (106.627)

Prenosi iz dolgoročnih obveznosti 108.735 108.735

Stanje na dan 31.12.2019 108.735 108.735

Stanje na dan 1.1.2019 0 0
Prenosi iz dolgoročnih obveznosti 106.627 106.627

Stanje na dan 31.12.2019 106.627 106.627
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3.5.10.25 Kratkoročne poslovne obveznosti  
 

 
 

 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti niso zavarovane. 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini so se v letu 2020 glede na predhodno leto znižale 

za 5,407 mio EUR. Največji del predstavlja vračilo prejetega predujma v višini 4,689 mio EUR od družbe 

TEŠ. Preostali del sprememb se nanaša na povečanje obveznosti zaradi novih poslov oziroma povečanja 
obsega poslovanja (RGP, Sipoteh) oziroma zmanjšanje obveznosti zaradi poplačil zapadlih obveznosti 

(HSE, HTZ, PLP). 
 
 

3.5.10.26 Druge kratkoročne obveznosti 
 

 
 

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev so glede na leto 2019 nižje predvsem zaradi manjšega 

števila delovnih dni v mesecu decembru 2020.  
 

Znižanje kratkoročnih poslovnih obveznosti do drugih v letu 2020 glede na preteklo leto je predvsem 

zaradi poravnave obveznosti do rudarskih oškodovancev v višini 279.233 EUR in poravnave obveznosti 
iz naslova cesijskih pogodb v višini 170.444 EUR. 

 
Družba pogodbenih obveznosti v skladu z MSRP 15 na dan 31. 12. 2020 nima. 

 
 
 

Kraktkoročne poslovne obveznosti
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 4.583.168 9.990.641

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 9.410.061 11.084.607

Skupaj 13.993.229 21.075.248

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

HSE Slovenija 865.888 1.764.371

DEM Slovenija 193.573 193.573

TEŠ Slovenija 30.112 4.923.094

HTZ  I.P. Slovenija 144.044 833.825

RGP Slovenija 1.454.541 735.314

HSE Invest Slovenija 25.095

PLP Slovenija 398.220 546.597

SIPOTEH Slovenija 1.496.790 968.772

Skupaj 0 4.583.168 9.990.641

Druge kratkoročne obveznosti
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 27.100 173.701

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 5.392.392 5.969.507

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 307 28.666

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih 1.229.237 1.819.025

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 550.609 29.698

Skupaj 7.199.645 8.020.597
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Pogojne obveznosti in pogojna sredstva 
 

 
 

 
 

Poroštva za garancije so bila dana odvisnima družbama, in sicer družbi HTZ v višini 409.300 EUR in 

družbi RGP v višini 135.359 EUR za odpravo napak v garancijskem roku, resnost ponudbe ter kavcijsko 
zavarovanje. 
 

Obvladujoča družba HSE je v letu 2015 izdala korporativno garancijo do Petrola za izpolnitev 80 % 
pogodbenih obveznosti, ki na 31. 12. 2020 znašajo 184.322 EUR. Celotne obveznosti na dan 31. 12. 

2020 znašajo 230.402 EUR. 

 
Prejete garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti so prejete od različnih dobaviteljev (domačih 

in tujih) tako za dobavljene nepremičnine, naprave in opremo, kot za zaloge materiala. Pri tem pa ne 
gre za garancije povezanih podjetij.  

Pogojne obveznosti
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Dana poroštva do podjetij v skupini 544.659 544.659

Dana poroštva drugim 3.797

Dane bančne garancije za električno energijo - družbe v skupini 184.322 225.453

Skupaj 728.981 773.909

Pogojna sredstva
v EUR

31.12.2020 31.12.2019

Prejete bančne garancije za dobro izvedbo del 708.551 1.263.165

Skupaj 708.551 1.263.165
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Razkritja k Izkazu poslovnega izida 
 

3.5.10.27 Čisti prihodki iz pogodb s kupci 
 

 
 
Prihodki od prodaje premoga so glede na leto 2019 nižji zaradi nenačrtovanih preventivnih vzdrževalnih 

del na bloku TEŠ 6, zaradi česar je bila poraba premoga s strani TEŠ nekoliko nižja. 

 
Povečanje prihodkov od prodaje trgovskega blaga in materiala v pretežnem delu predstavlja višjo 

prodajo odpadnega železa, v letu 2020 v višini 995.580 EUR in v letu 2019 v višini 363.177 EUR. 
 

Pomembnejši prihodki od ostalih storitev so prihodki iz sklenjenih pogodb s povezano družbo TEŠ, od 

tega so ustvarjeni prihodki na podlagi pogodbe o prevzemu in vgradnji stabilizata na področju sanacije 
ugreznih v vrednosti 1.580.396 EUR in na podlagi pogodbe o prevzemu upravljanja deponije premoga  

v vrednosti 698.400 EUR. Glede na preteklo leto so se navedeni prihodki povečali zaradi prihodkov na 
podlagi pogodbe o interventnih delih na področju sanacije ugreznin v višini 1.226.347 EUR, prav tako 

sklenjene s povezano družbo TEŠ. 
 

Ustvarjeni čisti prihodki od prodaje družbam v Skupini PV in Skupini HSE so v letu 2020 znašali 

102.707.646 EUR in v letu 2019 103.858.598 EUR. V obeh letih največji del predstavlja prodaja premoga 
družbi TEŠ. 

 

3.5.10.28 Drugi poslovni prihodki 
 

 
 

Prihodki od odprave rezervacij izhajajo iz preračuna potrebnih rezervacij za rente za upokojene delavce 
za leto 2020. Zaradi uporabe diskontne stopnje 0,1 % je bila izvedena odprava rezervacij za rente v 

višini 103.293 EUR.   

 
Pretežni del prihodkov od odškodnin in pogodbenih kazni predstavlja odškodnina v višini 374.748 EUR, 

ki jo je družba prejela od zavarovalnice zaradi požara v jami, in odškodnina v višini 136.160 EUR, prejeta 
ob zaključku stečajnega postopka družbe RCE, d. o. o. 

Čisti prihodki iz pogodb s kupci
v EUR

2020 2019 Pripoznanje

Na domačem trgu 105.270.032 105.878.988

Premog 98.060.358 100.622.305 ob dobavi

Ostalo trgovsko blago in material 1.148.782 505.861 ob dobavi

Ostale storitve 6.060.892 4.750.822 v času opravljene storitve

Na tujem trgu 1.938 2.029

Ostalo trgovsko blago in material 1.938 2.029 ob dobavi

Skupaj 105.271.970 105.881.017

Drugi poslovni prihodki
v EUR

2020 2019

Prihodki od odprave rezervacij 103.293 135.400

Odprava slabitve terjatev 3.123 16.344

Prihodki od odškodnin in pogodbenih kazni 519.874 154.201

Zamudne obresti 30.595 125.128

Dobiček pri prodaji stalnih sredstev 480.772 365.296

Ostalo 3.026.632 1.095.387

Skupaj 4.164.289 1.891.756
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Pomembnejšni prihodek od prodaje stalnih sredstev v letu 2020 izhaja iz pogodbe o prodaji dveh 

rabljenih napredovalnih strojev GPK v skupni vrednosti 307.403 EUR. Ostali prihodki izhajajo iz prodajnih 
ali menjalnih pogodb, sklenjenih z rudarskimi oškodovanci in prodaje stanovanj. 

 

Drugi poslovni prihodki v letu 2020 so v pretežnem državne pomoči v skupni vrednosti 2.790.750 EUR. 
Od tega je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) - PKP1, družba prejela skupno 1.975.818 EUR kot 
oprostitev plačila prispevkov ZPIZ za obdobje od meseca marca do meseca maja 2020; na podlagi 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) - PKP2 je družba prejela skupno 

603.806 EUR vračila prispevka ODPZ, in sicer za enako obdobje kot oprostitev plačila prispevkov ZPIZ; 

na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) - PKP5 pa je 
družba upravičena do državnih pomoči v skupni vrednosti 207.203 EUR zaradi odsotnosti zaposlencev 

(karantena, višja sila, kratkotrajni bolniški stalež brez bilniškega lista); na podlagi Zakona o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUPOPDVE) - PKP7 je družba 

evidentirala državno pomoč za izplačilo kriznega dodatka v skupni vrednosti 3.923 EUR. 

 
Med drugimi poslovnimi prihodki so prejete druge subvencije v skupni vrednosti 95.445 EUR in 

prevrednotovalni prihodki v višini 87.389 EUR, povezani z izvedeno cenitvijo naložbenih nepremičnin na 
dan 30. 9. 2020. 

 
 

3.5.10.29 Stroški blaga, materiala in storitev 
 

 

Stroški blaga, materiala in storitev
v EUR

2020 2019

Nabavna vrednost prodanega blaga 164.491 121.951

Stroški materiala 18.593.792 21.682.329

Stroški storitev 33.018.449 30.812.247

Skupaj 51.776.732 52.616.527
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Družba v letu 2020 glede na leto 2019 izkazuje znižanje stroškov porabljenega materiala predvsem 
zaradi nižjih stroškov materiala pri jamskem podporju, kar je posledica nižje dinamike izdelave jamskih 

objektov in manjše porabe novega jeklenega ločnega podporja v primerjavi z obnovljenim.  

 
Prav tako družba v letu 2020 glede na leto 2019 izkazuje manjše znižanje pretežnega dela stroškov 

storitev, bistveno višji so le stroški rudarskih škod zaradi dodatnih aktivnosti v povezavi z interventnimi 
deli pri sanaciji ugreznin, kar pomeni dodatni stroški za prevoz in vgradnjo zemljine v vrednosti 2,34 

mio EUR. 
 

Stroški storitev oskrbe in urejanja transportnih naprav, izdelave in dobave pepelnih mešanic ter 

nakladanja lesa na vozne enote in s tem povezane logistične podpore, storitve vzdrževanja, ki vsebujejo 
vzdrževanje opreme in objektov, vzdrževanje in remontiranje jamske opreme (vrtalne garniture, VDL-

opreme, transporterjev, agregatov, črpalk, potopnih črpalk, napredovalnih in pridobivalnega stroja, 

kombajnov, hidravličnih komponent …), strojno in elektroenergetsko vzdrževanje ter vzdrževanje 
programske opreme so izkazani v primerljivih vrednostih glede na leto 2019. 

 
Prav tako so glede na pretekle primerljivi stroški najemnin, komunalnih storitev in stroški svetovanj.  
 

Med ostalimi stroški storitev v letu 2020 so izkazane poslovne storitve in storitve v povezavi z 
informacijsko podporo, opravljene s strani odvisne družbe HTZ, in stroški storitev uporabe IT-opreme, 

ki izhaja iz dogovora z družbo DEM. 

 

Stroški blaga, materiala in storitev
v EUR

2020 2019

Nabavna vrednost prodanega blaga 164.491 121.951

Skupaj nabavna vrednost prodanega blaga 164.491 121.951

Stroški materiala 9.866.222 12.857.617

Stroški pomožnega materiala 1.452.093 1.362.380

Stroški energije 3.457.891 3.604.722

Stroški nadomestnih delov 3.652.161 3.700.638

Stroški drobnega inventarja 119.504 100.913

Pisarniški material 29.661 37.328

Strokovna literatura 11.023 10.629

Uskladitev str.mat.in DI 5.237 8.102

Skupaj stroški materiala 18.593.792 21.682.329

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov 13.378.807 13.433.646

Stroški transportnih storitev 244.627 229.554

Storitve vzdrževanja 6.291.860 6.380.187

Stroški najemnin 69.951 83.454

Stroški povračil zaposlencev v zvezi z delom 9.924 27.220

Stroški zavarovanja in bančnih storitev 1.094.563 1.093.451

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 652.590 645.509

Stroški za raziskave in razvoj 215.580 192.419

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 26.837 44.810

Stroški storitev fizičnih oseb 480.052 470.955

Komunalne storitve 2.778.760 2.872.289

Stroški rudarskih škod 4.767.341 2.212.351

Storitve čiščenja 96.935 104.017

Članarine 38.361 40.982

Upravljanje nepremičnin 197.925 184.763

Stroški urejanja deponij 1.086.540 1.086.540

Ostalo 1.587.796 1.710.100

Skupaj stroški storitev 33.018.449 30.812.247

Skupaj 51.776.732 52.616.527
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Družba v letu 2020 razen revidiranja letnega poročila in poročila o poslovanju s povezanimi družbami ni 
imela drugih revizjiskih storitev, opravljenih s strani družbe Deloitte revizija, d. o. o. 
 
 

3.5.10.30 Stroški dela  
 

  
 
Med stroški dela so izkazani stroški plač in drugih prejemkov zaposlencev, vključno s prispevki 

delodajalca. Stroški pokojninskih zavarovanj vključujejo obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. 

 

Stroški dela so v letu 2020 glede na predhodno leto nižji predvsem zaradi nižjih dodatno oblikovanih 
rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, ki so bile v letu 2020 oblikovane v skupni 

višini 677.151 EUR, v letu 2019 pa v skupni višini 4.148.982 EUR. Družba je med stroške dela dodatno 
vračunala variabilni del poslovne uspešnosti za leto 2020 v višini 537.183 EUR. 

 

 
Pri izračunu je uporabljen povprečni stalež, izračunan na podlagi stanj ob začetku in koncu aktualnega leta. 

 
 

 
 

Stroški revizorja
v EUR

2020 2019

Revidiranje letnega poročila 16.700 16.700

Druge storitve dajanja zagotovil 800 800

Skupaj 17.500 17.500

Stroški dela
v EUR

2020 2019

Plače 36.272.491 37.200.800

Stroški pokojninskih zavarovanj 7.592.211 7.664.248

Stroški drugih zavarovanj 2.598.959 2.704.695

Drugi stroški dela 5.371.377 8.262.571

Skupaj 51.835.038 55.832.314

Število zaposlenih in povprečno število zaposlenih po izobrazbeni strukturi

 1.1.2020  31.12.2020
Povprečno število 

zaposlenih

   1 34 33 34

   2 13 14 14

   3 0 0 0

   4 557 550 554

   5 340 324 332

   6/1 119 117 118

   6/2 50 47 49

   7 60 58 59

   8/1 14 15 15

   8/2 6 6 6

Skupaj 1.193 1.164 1.179
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3.5.10.31 Odpisi vrednosti 
 

 
 
Družba je v letu 2020 dodatno oblikovala popravke vrednosti terjatev v višini 47.401 EUR, od tega 

popravek vrednosti terjatev iz naslova izračuna kreditne izgube po izračunu ECL v višini 38.958 EUR in 

popravke vrednosti terjatev do najemnikov stanovanj v skupni višini 8.443 EUR ter odpisala terjatev v 
vrednosti 1.000 EUR zaradi sklepa sodišča o ustavitvi postopka izterjave. 

 
V letu 2020 je družba izvedla dodatno slabitev zaloge materiala v višini 30.502 EUR na podlagi 

preverjanja starostne strukture zaloge. 
 

V letu 2020 je bil izveden odpis v požaru uničene opreme v skupni vrednosti 19.655 EUR, odpis uničene 

umetniške skulpture »Mastodont« v vrednosti 12.684 EUR in redni odpis nepremičnin, naprav in opreme 
(NNO) v skupni vrednosti 9.722 EUR.  
 

 

3.5.10.32 Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 
 
Sprememba vrednosti zalog družbe predstavlja vrednostno povečanje zaloge premoga v višini 

208.135 EUR. 
 
 

3.5.10.33 Usredstveni lastni proizvodi in storitve 
 
Usredstveni lastni proizvodi in storitve so stroški materiala in stroški dela v lastni režiji, obračunani 

za posamezne investicije v jamske gradbene objekte, ki se evidentirajo kot investicije v teku. Usredstveni 
lastni proizvodi in storitve v skupni višini 2.429.988 EUR se nanašajo na izdelavo vodne proge za 

odvodnjavanje triade v višini 598.339 EUR, izdelavo odvozne navezave G4-G6 v višini 1.753.767 EUR 

ter izdelavo jamske črpalne postaje JČP 3 v višini 77.882 EUR.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Odpisi vrednosti
v EUR

2020 2019

Amortizacija neopredmetenih sredstev 47.075 94.483

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 14.628.022 13.192.202

Amortizacija sredstev v najemu 107.901 46.708

Oslabitve/odpisi terjatev 48.401 2.366

Oslabitve/odpisi zalog 30.502 7.115

Oslabitve pri nepremičninah, napravah in opremi ter neopredmetenih sredstvih 2.999

Odpisi pri nepremičninah, naparavah in opremi 42.061 14.711

Prodaje pri nepremičninah, napravah in opremi ter naložbenih nepremičninah 220

Skupaj 14.903.962 13.360.804
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3.5.10.34 Drugi poslovni odhodki  
 

 
 
Družba ima med drugimi poslovnimi odhodki izkazane rente za delovne nezgode v višini 125.826 EUR, 

odškodnine iz naslova rudarskih škod v višini 90.427 EUR, odškodnine za nezgode v višini 89.386 EUR, 

druge odškodnine v višini 17.147 EUR, odhodke za obresti v višini 392.847 EUR, štipendije in nagrade 
dijakom in študentom v višini 116.515 EUR in ostale odhodke v skupni višini 68.358 EUR. 

 
 

3.5.10.35 Finančni prihodki 
 

 
 

Finančni prihodek od prodaje finančnih naložb v vrednosti 4.952.880 EUR je ustvarjen dobiček pri delni 
odprodaji poslovnega deleža v odvisni družbi RGP v letu 2019.  
 
 

3.5.10.36 Finančni odhodki 
 

 
 

Finančni odhodki za obresti v višini 822.620 EUR predstavljajo plačilo obresti v višini 202.418 EUR za 

prejeta bančna posojila in obračunane obresti v višini 620.202 EUR za prejeta posojila od družbe HSE. 
 

Drugi finančni odhodki predstavljajo učinke iz naslova diskontiranja rezervacij za zapiralna dela v višini 
272.000 EUR, finančne odhodke na podlagi Aktuarskega poročila za leto 2020 v višini 23.541 EUR in 

obresti v višini 7.535 EUR, vezane na dolgoročne finančne obveznosti iz najema. 
 
 
 
 

Drugi poslovni odhodki
v EUR

2020 2019

Oblikovanje rezervacij 226.550

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 642.978 686.595

Koncesije 179.877 170.531

Izdatki za varstvo okolja 116.960 114.105

Donacije 30.250 42.441

Drugi poslovni odhodki 900.506 1.081.712

Skupaj 2.097.121 2.095.384

Finančni prihodki
v EUR

2020 2019

Finančni prihodki iz danih posojil in depozitov 27 36

Finančni prihodki od prodaje finančnih naložb 4.952.880

Skupaj 27 4.952.916

Finančni odhodki
v EUR

2020 2019

Finančni odhodki za obresti 822.620 519.852

Drugi finančni odhodki 303.076 401.943

Skupaj 1.125.696 921.795
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3.5.10.37 Davki  
 

Družba je davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost, Zakonu o trošarinah in Zakonu o 
davku od dohodka pravnih oseb.  

  

 
 
Družba v letu 2020 ne izkazuje obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb in odloženih 

davkov.  
 

Na 31. 12. 2020 znašajo odbitne začasne davčne razlike, neizrabljena davčna izguba in neizrabljeni 

davčni dobropisi, za katere niso oblikovane odložene terjatve za davek: 
 neizrabljena davčna izguba v višini 145.026.640 EUR;  

 davčno nepriznani odhodki iz naslova oslabitev finančnih naložb v lastniške deleže v višini 

7.621.611 EUR, ki se lahko vštevajo kot odbitna postavka v okviru obračuna DDPO le v primeru 

odtujitve finančne naložbe; 
 davčno nepriznani odhodki iz naslova oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine 

ob upokojitvi v višini 3.965.257 EUR; 

 neizkoriščene davčne olajšave za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva v višini 

24.232.563 EUR. 
 

Oblikovanje odloženih terjatev za davek nameravamo izvesti, ko se bodo rezultati poslovanja stabilizirali 

in okrepili na način, da bo družba redno dosegala pomembnejše pozitivne davčne osnove. 

 
 

3.5.10.38 Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 

 
 
 

Razkritja k Izkazu drugega vseobsegajočega donosa 
 
Izkaz drugega vseobsegajočega izida predstavlja aktuarsko izgubo, izkazano na podlagi aktuarskega 

izračuna za leto 2020, v višini 1.353.233 EUR in znižanje rezerve za pošteno vrednost naložbenih 
nepremičnin v višini 15.000 EUR kot učinek izvedenih cenitev na dan 30. 9. 2020. 

Izračun efektivne davčne stopnje
v EUR

2020 2019

Poslovni izid pred davki (9.664.140) (6.584.420)

Izračunani davek po veljavni davčni stopnji (1.836.187) (1.251.040)

Davek od prihodkov, ki znižujejo davčno osnovo (13.805) (487.667)

Davek od odhodkov, ki znižujejo davčno osnovo (177.397) (424.634)

Davek od davčno nepriznanih odhodkov 488.966 812.338

Davčni učinek nepripoznanih odloženih terjatev za davčne izgube 1.538.423 1.351.003

Obračunani davek 0 0

Odloženi davki

Skupaj davki 0 0

Efektivna davčna stopnja 0,00% 0,00%

Čisti poslovni izid
v EUR

2020 2019

Kosmati donos iz poslovanja 112.074.382 113.289.488

Poslovni izid iz poslovanja (8.538.471) (10.615.541)

Finančni izid (1.125.669) 4.031.121

Poslovni izid pred davki (9.664.140) (6.584.420)

Čisti poslovni izid poslovnega leta (9.664.140) (6.584.420)



Letno poročilo 2020   

Premogovnik Velenje, d. o. o.            127 

Razkritja k Izkazu denarnih tokov  
 

 
 

Denarni tok iz poslovanja vključuje predvsem plačila iz prodaje premoga, na strani odlivov pa so bila 
izvedena plačila za plače, DDV ter najnujnejše materiale in storitve. Denarni tok iz investiranja je 

negativen in vključuje prejemke iz naslova dezinvestiranja ter izdatke za investicije. Denarni tok iz 
financiranja vključuje prejemke iz naslova novega kratkoročnega zadolževanja ter odplačila dolgoročnih 

in kratkoročnih kreditov in plačila obresti. 

 
 

Razkritja k Izkazu sprememb lastniškega kapitala 
 

 
 
Družba je namenila del kapitalskih rezerv v višini 9.739.976 EUR, ustvarjenih na podlagi 

poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala, za pokritje celotne tekoče izgube v višini 9.664.140 

EUR in prenesene izgube v višini 75.836 EUR, izkazane na podlagi aktuarskega poročila za leto 2020. 
Družba za leto 2020 nima bilančnega dobička ali izgube. 
 
 

3.5.11 POVEZANE OSEBE 
 
Povezane osebe z vidika družbe PV so vse družbe v Skupini HSE. Med povezane družbe spadajo tudi 

pridružene družbe in skupaj obvladovane družbe v Skupini HSE, prav tako pa tudi družbe v večinski 
državni lasti. 
 

 
 

Vrste denarnih tokov
v EUR

2020 2019

Denarni tokovi iz poslovanja 4.247.784 15.276.462

Denarni tokovi iz naložbenja (26.505.493) (21.991.844)

Denarni tokovi iz financiranja 20.632.404 7.674.992

Denarni izid v obdobju (1.625.305) 959.610

Bilančni dobiček ali izguba
v EUR

2020 2019

Čisti poslovni izid poslovnega leta (9.664.140) (6.584.420)

Preneseni dobiček/ prenesena izguba (75.836) (31.428.977)

Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv 9.739.976 38.013.397

Bilančni dobiček ali izguba 0 0

Podatki o povezanih družbah
v EUR

Prodaje Nakupi Terjatve Obveznosti

HSE 4.074.410 83 865.888

DEM 858 476.000 10.287.505 193.573

TEŠ 101.576.442 425.778 30.112

HTZ  I.P. 863.617 20.816.908 695.722 144.044

RGP 96.413 6.173.367 33.138 1.454.541

HSE Invest 324 49.555 395

PLP 118.202 2.052.941 32.836 398.220

SIPOTEH 79.243 2.945.582 34.522 1.496.790

Skupaj 2020 102.735.099 37.014.541 11.084.201 4.583.168
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Podatki o povezanih družbah v delu »Prodaje« in »Nakupi« predstavljajo vrednost čistih prihodkov od 

prodaje (prihodki od prodaje proizvodov in storitev, prihodki od najemnin) in drugih poslovnih prihodkov 
oz. stroškov (stroški blaga, materiala, storitev) in drugih poslovnih odhodkov, finančnih odhodkov od 

obresti za prejeta posojila, vključenih v poslovni izid 2020. Prometi prodaj in nakupov ne vključujejo 

prefakturiranja stroškov med družbami v Skupini. Vsebine pomembnejših vrednosti prodaj in nakupov 
med povezanimi osebami: 
 

 prodaje povezanim družbam: 
- TEŠ – prodaja premoga, upravljanja deponije, dela na področju sanacije ugreznin; 

- HTZ – najem prostorov in opreme, storitve strokovnih služb, prodaja materiala; 

 
 nakupi od povezanih družb: 

- HTZ – urejanje transportnih poti in naprav, oskrba kopalnic, varovanje, storitve remonta, 

kopiranje in oblikovanje, najem zgradb, kopirnih strojev in pitnikov, storitve informatike in 
ekspedita; 

- HSE – električna energija, IT-storitve, obresti od prejetega dolgoročnega posojila; 

- RGP – storitve na nepremičninah v pridobivanju (zračilni jašek), nakup gradbenega 
materiala, storitve raziskav (vrtine), sanacijska dela na pridobivalnem območju; 

- PLP – nakup lesa in lesnih izdelkov in polizdelkov, storitve, povezane z nakladanjem in 
dostavo lesa in lesnih izdelkov v jamo; 

- Sipoteh – nakup jamske opreme in nadomestnih delov za opremo, storitve vzdrževanja 

opreme; 
- DEM – IT-storitve.  

 
Terjatve in obveznosti predstavljajo stanja na dan 31. 12. 2020. 

 
Družba ima 31. 12. 2020 dana poroštva odvisnima družbama HTZ in RGP v skupni višini 544.659 EUR. 

Poleg tega je družba HSE v letu 2015 izdala korporativno garancijo do Petrola za izpolnitev 80 % 

pogodbenih obveznosti družbe, kar znaša 184.322 EUR.  
 

Prodajne in nakupne cene so definirane na podlagi veljavnih pogodb in cenikov. Določene so na podlagi 
primerljivih prostih cen oziroma na podlagi metode dodatka na stroške. 

 

 
 
Družba v tabeli razkriva pomembne posle s pravnimi osebami, ki so v neposredni ali posredni večinski 

lasti Republike Slovenije. 
 

 

 
 

 
 

 

Posli z Republiko Slovenijo in pravnimi osebami, ki so v neposredni večinski lasti Republike Slovenije

v EUR

     Poslovni partner
Odprte terjatve na 

dan 31.12.2020

Odprte obveznosti na dan 

31.12.2020
Prihodki 1-12 2020 Odhodki 1-12 2020

Elektro Celje 1.680 11.913 18.192 126.659

ECE 741 13.305

Hse Invest 395 324

Energetska podjetja  - skupaj 2.076 12.654 18.516 139.964

Pošta Slovenije 246 2.848

Slovenske železnice - infrastruktura 75 901

Zavarovalnica Triglav 7 7.106 73 1.014.775

Ostalo - skupaj 7 7.427 73 1.018.524

    Skupaj 2.083 20.080 18.589 1.158.488
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3.5.12 PREJEMKI  
 

 
 

Drugi prejemki Uprave in zaposlenega po individualni pogodbi vsebujejo poleg bruto plače še bruto 

vrednost odpravnine, bruto vrednosti regresa, dodatno pokojninsko zavarovanje ter plačila po podjemni 

pogodbi za delo v reševalni četi. Povračila stroškov vsebujejo povračila stroškov prehrane, prevoza in 
dnevnic. 

 
Drugi prejemki članov nadzornega sveta vsebujejo sejnine. 

 
Družba nima danih ali prejetih posojil, prav tako družba ni izdala poroštev za obveznosti teh oseb in 

nima poslovnih terjatev ali dolgov do teh oseb. Prav tako navedena skupina oseb ni prejela zaslužkov v 

razširjenem dobičku. 
  

v EUR

Bruto plača Drugi prejemki Boniteta Povračilo stroškov Sejnine Skupaj

Člani uprave 201.600 9.484 4.212 5.602 220.898

Člani nadzornih svetov in  komisij nadzornega sveta 363 63 11.739 12.165

Zaposleni za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 85.308 14.313 3.005 1.773 104.399

Skupaj 2020 286.908 23.797 7.580 7.438 11.739 337.462

Člani uprave 282.474 22.060 6.215 4.773 315.522

Člani nadzornih svetov in  komisij nadzornega sveta 456 63 18.632 19.151

Zaposleni za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 13.656 42.771 156 56.583

Skupaj 2019 296.130 64.831 6.671 4.992 18.632 391.256
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3.5.13 FINANČNI INSTRUMENTI IN TVEGANJA 
 

To poglavje je povezano s poglavjem 3.5.9 Obvladovanje finančnih tveganj v računovodskem delu 
poročila in s poglavjem o finančnih tveganjih v poslovnem delu. 
 
 

3.5.13.1. Kreditno tveganje 
 

Kreditno tveganje oz. tveganje zaupanja je tveganje neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani 
poslovnega partnerja. Kreditno tveganje, ki izhaja v razmerjih do naših kupcev, se v PV nanaša 

predvsem na realizacijo pogodbenih odnosov za prodajo premoga TEŠ po tripartitni pogodbi TEŠ-HSE-
PV.  

 

Pri oceni kreditnega tveganja smo upoštevali verjetnost neizpolnitve pogodbenih obveznosti. Glede na 
to, da glavnino terjatev predstavljajo terjatve do TEŠ iz pogodbenih odnosov za prodajo premoga po 

tripartitni pogodbi TEŠ–HSE–PV in so obveznosti poravnane na rok ali je izvedeno predčasno plačilo, 
ugotavljamo, da je tveganje v letu 2020 uspešno obvladovano. 

 

Izpostavljenost kreditnemu tveganju je majhna. V primeru neugodne situacije v TEŠ se tveganje poveča. 
 
 

a.) Dolgoročne finančne in poslovne terjatve 
 

Družba na dan 31. 12. 2020 nima dolgoročnih finančnih ali poslovnih terjatev.  
 

 

b.)   Kratkoročne finančne in poslovne terjatve 

 

 
 

Kratkoročne zapadle poslovne terjatve brez popravkov vrednosti na 31. 12. 2020 so izkazane v skupni 

višini 692.188 EUR, od tega so zapadle terjatve do povezane družbe HTZ v skupni višini 180.869 EUR, 
ki so bile poravnane v januarju in februarju 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kratkoročne poslovne in finančne terjatve po rokih zapadlosti

v EUR

nezapadle
zapadle do 3 

mesece (do 90 dni)

Zapadle od 3 do 6 

mesecev (od 91 do 

180 dni)

zapadle od 6 do 9 

mesecev  (od 181 

do 272 dni)

zapadle od 9 do 12 

mesecev (od 271 do 

360dni)

zapadle nad leto 

dni (od 361 dni 

naprej)

Skupaj 

Kratkoročno dani depoziti drugim 45.000 45.000

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 10.903.332 180.869 11.084.201

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 141.933 131.814 34.197 12.543 9.578 323.187 653.252

Kratkoročno dani predujmi 341.285 341.285

Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.762.755 1.762.755

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 16.800 16.800

Skupaj 31.12.2020 13.211.105 312.683 34.197 12.543 9.578 323.187 13.903.293

v EUR

nezapadle
zapadle do 3 

mesece (do 90 dni)

zapadle od 3 do 6 

mesecev (od 91 do 

180 dni)

zapadle od 6 do 9 

mesecev (od 181 do 

270 dni)

zapadle od 9 do 12 

mesecev (od 271 do 

360 dni)

zapadle nad leto 

dni (od 361 dni 

naprej)

Skupaj 

Kratkoročno dani depoziti drugim 45.000 45.000

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 7.721.402 179.787 7.901.189

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 139.398 104.221 17.362 8.972 11.031 286.084 567.068

Kratkoročno dani predujmi 168.207 168.207

Kratkoročne poslovne terjatve do državnih in drugih inštitucij 2.837.336 2.837.336

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 40.780 40.780

Skupaj 31.12.2019 10.952.123 284.008 17.362 8.972 11.031 286.084 11.559.580

Zapadlost v plačilo

Zapadlost v plačilo
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c.) Gibanje popravkov vrednosti kratkoročnih finančnih in poslovnih terjatev 

 

 
 
Družba je na podlagi preveritve izračuna popravkov vrednosti poslovnih terjatev po modelu pričakovanih 

kreditnih izgub (ECL) po MSRP 9 na dan 31. 12. 2020 dodatno oblikovala popravke vrednosti terjatev v 

višini 38.957 EUR.  
 

Popravki vrednosti se oblikujejo v skladu z računovodsko usmeritvijo, predstavljeno v točki 3.5.7.9. 
 
 

3.5.13.2 Likvidnostno tveganje  
 
Likvidnostno tveganje oz. tveganje plačilne sposobnosti je tveganje, ki je povezano s primanjkljajem 

razpoložljivih finančnih virov in s tem nesposobnostjo družbe, da v roku poravnava svoje obveznosti. 

 
Likvidnostna situacija PV je še vedno zahtevna. Slaba likvidnostna situacija iz minulih let se je prenesla 

tudi v leto 2020.  
 

Likvidnostno situacijo družbe spremljamo tako na dnevni kot na mesečni oziroma letni ravni, o njej sta 
sproti obveščena poslovodstvo in NS družbe. V razmerah finančno-gospodarske krize in zahtevnega 

položaja, v katerem se nahaja družba, je obvladovanje likvidnostnega tveganja izrednega pomena, zato 

se je previdnost pri obvladovanju plačilne sposobnosti močno povečala s poudarkom na intenziviranju 
učinkovitega planiranja denarnih tokov, kar omogoča pravočasno napoved likvidnostnih primanjkljajev 

in presežkov ter optimalno upravljanje le-teh. 
 

Družba je bila v letu 2020 še vedno zelo izpostavljena likvidnostnemu tveganju, predvsem z vidika 

poravnavanja kratkoročnih poslovnih obveznosti. Pospešeni koeficient vodoravnega finančnega ustroja 
izkazuje, da lahko družba s kratkoročnimi sredstvi pokrije 56 % kratkoročnih obveznosti. V družbi se 

zaradi izpada proizvodnje in prodaje premoga še vedno pojavlja likvidnostni primanjkljaj, ki je bil delno 
pokrit s predčasnimi plačili za premog s strani TEŠ-a ter z zamiki odlivov za investicije in zamiki plačil 

obveznosti do dobaviteljev. 
 

Izpad prodaje premoga se je pojavljal v prvi polovici leta, v drugi polovici leta smo le-tega delno 

nadomestili. Zaostanke plačil smo do konca leta 2020 nekoliko zmanjšali, vendar likvidnost še naprej 
ostaja zahtevna in zelo nadzorovana. Na znižanje zaostankov plačil je vplivalo koriščenje predčasnih 

plačil in zmanjšanje obveznosti iz naslova prejetih posojil HSE na podlagi Pogodbe o naknadnem vplačilu 
terjatev v kapitalske rezerve. 

 

Družba zagotavlja redno izplačilo plač, plačilo DDV-ja, odlive iz naslova vračil kreditov in plačila obresti, 
še vedno pa nismo uspeli zagotoviti rednega plačevanja vseh obveznosti do dobaviteljev. Če pri presoji 

pokritja kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi upoštevamo odkopane zaloge premoga, družba 
s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriva celotne kratkoročne obveznosti. 

 

Likvidnostna situacija bo tudi v prihodnje odvisna predvsem od zagotavljanja proizvodnje za doseganje 
planirane prodaje premoga. 

 
 

 

Gibanje popravkov vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev

2020 2019

Začetno stanje 1.1. 194.968 207.342
Izterjane odpisane terjatve (3.123) (155)

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev 47.400 2.356

Dokončen odpis terjatev (2.827) (8)

Sprememba zaradi implementacije MSRP 9 na 31.12. (14.567)

Stanje na dan 31.12. 236.418 194.968



Letno poročilo 2020   

Premogovnik Velenje, d. o. o.            132 

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 

 

 
 

Dolgoročne finančne obveznosti do družbe v Skupini so bile na podlagi pogodbe o naknadnem vplačilu 

v celotni vrednosti prenesene na kapitalske rezerve. 
 
 

b) Krakoročne finančne in poslovne obveznosti 
 

 
  

Kratkoročne finančne obveznosti do družbe v Skupini so bile na podlagi pogodbe o naknadnem vplačilu 
v celotni vrednosti prenesene na kapitalske rezerve, obveznosti za obresti so poravnane. 

 

Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti po zapadlosti

v EUR

do 2 leti po datumu IFP od 3 do 5 let po datumu 

IFP

nad 5 let po datumu IFP Skupaj

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.500.000 1.500.000

Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov do družb v skupini 110.886 107.825 218.711

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 44.756 44.756

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 21.433 21.433

Skupaj 31.12.2020 1.610.886 107.825 66.189 1.784.900

Zapadlost v plačilo

do 2 leti po datumu IFP od 3 do 5 let po datumu 

IFP

nad 5 let po datumu IFP Skupaj

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 3.500.000 8.500.000 3.350.000 15.350.000

Dolgoročne finančne obveznosti do bank 3.292.240 1.499.994 4.792.234

Dolgoročne finančne obveznosti iz najemov do družb v skupini 108.735 217.028 325.763

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 42.296 42.296

Druge dolgoročne poslovne obveznosti 21.433 21.433

Skupaj 31.12.2019 6.900.975 10.217.022 3.413.729 20.531.726

Zapadlost v plačilo

Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti po rokih zapadlosti

v EUR

nezapadle zapadle do 3 mesece 

(do 90 dni)

zapadle od 3 do 6 

mesecev (od 91 do 180 

dni)

Skupaj

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 3.308.343 3.308.343

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov do družb v skupini 108.735 108.735

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 3.715.595 867.573 4.583.168

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 8.800.864 609.197 9.410.061

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 27.100 27.100

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 5.392.392 5.392.392

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 307 307

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.229.237 1.229.237

Skupaj 31.12.2020 22.582.573 1.476.770 0 24.059.343

v EUR

nezapadle zapadle do 3 mesece 

(do 90 dni)

zapadle od 3 do 6 

mesecev (od 91 do 180 

dni)

Skupaj

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 3.500.000 3.500.000

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini za obresti 31.547 31.547

Kratkoročne finančne obveznosti do bank 5.765.691 5.765.691

Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov do družb v skupini 106.627 106.627

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 8.271.360 1.299.907 419.374 9.990.641

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 10.290.460 794.147 11.084.607

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 173.701 173.701

Kratkoročne poslovne obveznosti do zaposlencev 5.969.507 5.969.507

Kratkoročne poslovne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 28.666 28.666

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.815.800 3.225 1.819.025

Skupaj 31.12.2019 35.953.359 2.097.279 419.374 38.470.012

Zapadlost v plačilo

Zapadlost v plačilo
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Kratkoročne finančne obveznosti do bank v višini 3.308.343 EUR predstavljajo kratkoročni del 

dolgoročnih finančnih obveznosti do bank v višini 3.292.233 EUR in finančne obveznosti za obresti v 
višini 16.110 EUR.  

 

Družba pri kratkoročnih finančnih obveznostih ni prekoračila zapadlosti v plačilo. 
 

Kratkoročne zapadle poslovne obveznosti so izkazane v skupni višini 1.476.770 EUR, od tega zapadle 

obveznosti do družb v Skupini v višini 867.573 EUR in zapadle obveznosti do dobaviteljev v višini 609.197 
EUR. Zapadle obveznosti so bile v celoti poravnane v januarju in februarju 2021. 
 

Družba 31. 12. 2020 izkazuje kratkoročna sredstva v višini 26.339.532 EUR in kratkoročne obveznosti v 

višini 24.501.216 EUR. 
 

Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju iz naslova finančnih obveznosti do bank 31. 12. 2020 je 

prikazana v spodnji tabeli. Zneski v tabeli niso diskontirani in vključujejo pogodbeno predvidene obresti 

in stroške morebitnih zavarovanj.  
 

 
 

Likvidnostna situacija bo tudi v letu 2020 odvisna predvsem od zagotavljanja proizvodnje za doseganje 
planirane prodaje premoga. Poleg navedenega v družbi nadaljujemo z ukrepi stroškovne racionalizacije 

in dezinvestiranjem, s čimer ocenjujemo, da bomo v letu 2021 zagotavljali likvidnost za potrebe poplačila 
finančnih obveznosti in znižanja ravni zapadlh obveznosti do dobaviteljev. V mesecih, ko je dinamika 

prodaje nižja, bo družba prehodno koristila predčasna plačila oz. avansna plačila iz naslova prodaje 
premoga s strani TEŠ/HSE. 

 

 

3.5.13.3 Obrestno tveganje 
 

Družba ni izpostavljena večjemu obrestnemu tveganju. 
 

 
 

Na dan 31. 12. 2020 ima družba vsa prejeta finančna posojila sklenjena po variabilni obrestni meri. 
Družba na dan 31. 12. 2020 nima sklenjenih pogodb za obrestne zamenjave. 

 

 
 

 
 

 

Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju iz naslova finančnih obveznosti do bank
v EUR

DO 2 MESECA PO OD 2 DO 12 MESECEV PO OD 1 DO 2 LETI PO SKUPAJ

DATUMU IFP DATUMU IFP DATUMU IFP

Finančne obveznosti do bank

dolgoročna posojila (134.299) (3.315.412) (1.525.939) (4.975.650)

SKUPAJ (134.299) (3.315.412) (1.525.939) (4.975.650)

PREDVIDENI DENARNI TOKOVI

Finančne obveznosti
v EUR

Vrednost delež v %

Stanje posojil, vezanih na spremenljivo obrestno mero 4.792.233                       100,00

Skupaj 31.12.2020 4.792.233                100,00

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri
v EUR

FINANČNI INSTRUMENTI Čisti poslovni izid 2020 Čisti poslovni izid 2019

Povečanje za 50 bt Zmanjšanje za 50 bt Povečanje za 50 bt Zmanjšanje za 50 bt

Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri (156.780) 156.780 (78.437) 78.437

Finančne obveznosti (156.780) 156.780 (78.437) 78.437
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3.5.13.4 Upravljanje s kapitalom 
 

 
 
Kapitalske rezerve družbe so se v letu 2020 povečale za 46,225 mio EUR zaradi naknadnega vplačila 

edinega družbenika in znižale zaradi pokritja prenese izgube in izgube poslovnega leta v skupni vrednosti 

9,740 mio EUR. Družba ne izkazuje bilančnega dobička ali izgube.  
 
 

3.5.13.5 Poštene vrednosti 
 
Družba ocenjuje, da je knjigovodska vrednost finančnih instrumentov dovolj natančen približek za 

njihove poštene vrednosti, zato so predstavljene poštene vrednosti enake knjigovodskim. 
 

 
 

Finančni instrumenti se v računovodskih izkazih družbe ne izkazujejo po pošteni vrednosti. 

 

 
 

Tabela vsebuje podatke o razvrstitvi v ravni hierarhije poštene vrednosti le za sredstva in finančne 
obveznosti, ki so merjene po pošteni vrednosti in za katere se poštena vrednost razkriva. 
 

Upravljanje s kapitalom

31.12.2020 31.12.2019

Dolgoročne finančne obveznosti 1.500.000 20.142.234

Kratkoročne finančne obveznosti 3.308.343 9.297.238

Skupaj finančne obveznosti 4.808.343 29.439.472

Kapital 71.502.364 36.309.737

Finančne obveznosti/Kapital 0,07 0,81
Denar in denarni ustrezniki 227.627 1.852.932

Neto finančna obveznost 4.580.716 27.586.540

Neto dolg/kapital 0,06 0,76

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov
v EUR

Knjigovodska vrednost Poštena vrednost Knjigovodska vrednost Poštena vrednost

Neizvedena finančna sredstva po pošteni vrednosti 15.909.600 15.909.600 15.912.620 15.912.620
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 15.909.600 15.909.600 15.912.620 15.912.620

Neizvedena finančna sredstva po odplačni vrednosti 13.894.502 13.894.502 13.217.544 13.217.544
Finančne terjatve 45.000 45.000 45.000 45.000

Poslovne in druge terjatve 13.621.875 13.621.875 11.319.612 11.319.612

Denarna sredstva 227.627 227.627 1.852.932 1.852.932

Skupaj 29.804.102 29.804.102 29.130.164 29.130.164

Izvedene finančne obveznosti po pošteni vrednosti 0 0 0 0

Neizvedene finančne obveznosti po odplačni vrednosti 25.592.723 25.592.723 43.252.884 43.252.884
Bančna posojila 4.808.343 4.808.343 10.557.925 10.557.925

Druge finančne obveznosti 0 0 3.500.000 3.500.000

Poslovne obveznosti in druge obveznosti 20.784.380 20.784.380 29.194.959 29.194.959

Skupaj 25.592.723 25.592.723 43.252.884 43.252.884

31.12.2020 31.12.2019

Finančna sredstva in obveznosti po pošteni vrednosti glede na hierarhijo
v EUR

Knjigovodska vrednost Poštena vrednost 1. raven 2. raven 3. raven

Neizvedena finančna sredstva po pošteni vrednosti 15.909.600 15.909.600 15.909.600
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 15.909.600 15.909.600 15.909.600

Neizvedena finančna sredstva po odplačni vrednosti 13.894.502 13.894.502 13.894.502
Finančne terjatve 45.000 45.000 45.000

Poslovne in druge terjatve 13.621.875 13.621.875 13.621.875

Denarna sredstva 227.627 227.627 227.627

Skupaj 29.804.102 29.804.102 29.804.102

Izvedene finančne obveznosti po pošteni vrednosti 0 0 0

Neizvedene finančne obveznosti po odplačni vrednosti 25.592.723 25.592.723 25.592.723
Bančna posojila 4.808.343 4.808.343 4.808.343

Poslovne obveznosti in druge obveznosti 20.784.380 20.784.380 20.784.380

Skupaj 25.592.723 25.592.723 25.592.723

31.12.2020
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3.5.14 DOGODKI PO DATUMU IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 
 

Do sestave računovodskega poročila ni bilo pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na 
računovodske izkaze in razkritja v računovodskem poročilu za poslovno leto 2020. 

 

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je 15. marca 2021 začelo z javno razgrnitvijo in javno obravnavo 
osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z 

načeli pravičnega prehoda in dopolnjenega okoljskega poročila. Za Savinjsko-šaleško regijo je predlagan 
najbolj ambiciozen scenarij izstopa iz premoga (najkasneje leta 2033). Premogovnik Velenje zagovarja 

stališče, da pri zapiranju premogovnika ni ključna letnica zaprtja, ampak mora za optimizacijo procesa 
izkopavanja in v korist lokalni skupnosti zakonodajalec s partnerji uskladiti, kateri postopki morajo biti 

izvedeni do leta, ko lahko govorimo o zaprtju premogovnika, pri čemer se zapiralna dela opravljajo še 

vsaj 15 let. Javna obravnava bo potekala do 15. 4. 2021. 
 

Po koncu javne razgrnitve in javne obravnave bo MZI pregledalo vse prejete pripombe in mnenja, jih v 

čim večji meri upoštevalo pri posodobitvi osnutka Strategije in okoljskega poročila ter ju poslalo v 
potrditev Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Po potrditvi sprejemljivosti s strani MOP bo Strategija 

predložena v sprejem Vladi Republike Slovenije s ciljem, da se sprejme pred začetkom predsedovanja 
Slovenije Svetu EU. 


