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Ljubljana, 12. september 2002 Letnik XXVIII Št. 86 

POROČILA 
- Poročilo o izvajanju programa zapiranja Rudnika Senovo v obdobju 1995 - 2001 - EPA 625 - III 3 

- Poročilo o izvedenih zapiralnih aktivnostih 1995 do vključno 2001 Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. 39 
- EPA 626 - III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Poročilo o 

IZVAJANJU PROGRAMA ZAPIRANJA 

RUDNIKA SENOVO V ORDOBJU 

1905-2001 

- EPA 625 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-04/2001-4 
Ljubljana: 25.07.2002 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi 5. člena Zakona o 
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga 
Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS št. 1/95): 

- Poročilo o izvajanju programa zapiranja Rudnika Senovo v 
obdobju 1995-2001. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njeni predstavnici na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- mag. Maja Šubic, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o. 
Titova 106 
8281 SENOVO 

POROČILO 

O IZVAJANJU PROGRAMA ZAPIRANJA RUDNIKA 

SENOVO V OBDOBJU 1995- 2001 

Senovo, april 2002 Direktor 
Herman Kunej univ.dipl.ing , l.r. 

poročevalec, št. 86 4 12. september 2002 



1. I vod 

Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica je 
bil sprejet 21. decembra 1994 in objavtjen v Ur. I. RS, 5t. 1/95, z dne 10.1.1995. Z njim je država 
določila organizacijsko preoblikovanje podjetja RRPS p.o. Trbovlje v štiri nove družbe: 

- Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. 
- Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o. 
- Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. 
- Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o. 

V skladu z namenom zakona naj bi se rudniki rjavega premoga Zagorje, Kanižarica in Senovo zaprli v 
obdobju 1995-2000 s sredstvi, ki naj bi se na osnovi izdelanih programov zapiranja zagotavljala v 
vsakoletnih proračunih Republike Slovenije. 

Na podlagi zakona je Vlada RS sprejela Uredbo, s katero je bila iz delovne enote Rudnik rjavega 
premoga Senovo, ki je delovala v okviru podjetja RRPS p.o. Trbovlje, ustanovljena družba "Rudnik 
Senovo v zapiranju, d.o.o." (Ur. I. 42/95, z dne 21.7.1995). Premično in nepremično premoženje 
skupnega podjetja je bilo razporejeno na novo družbo po stanju delitvene bilance na dan 31.12.1994 
in sicer sredstva v višini 2,74% (754.195.000,00 SIT, obveznosti pa v višini 20,28% oz. 
663.447.000,00 SIT). Ustanovitveni vložek v družbo je znašal 90.748.000 SIT, ustanovitelj družbe je 
Republika Slovenija. Družba je pričela z opravljanjem vseh poslov 1.1.1996, tako daje premoženje 
skupnega podjetja dejansko prevzela po delitveni bilanci na dan 31.12.1995. 

Program zapiranja Rudnika Senovo, ki gaje v avgustu 1995 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško 
vsebuje: 

• načrt poslovanja 
• tehnično tehnološki del postopnega zapiranja jame in sanacije površin 
• kadrovsko socialni program 
• terminski plan postopnega zapiranja in izvajanja ukrepov - - - • ■ 
• ter potrebna sredstva in vire za izvajanje aktivnosti po posameznih delih in letih 

Program zapiranja rudnika predvideva dela in postopke do leta 2000, po letu 2000 pa le del 
obveznosti realizacije kadrovsko socialnega programa in monitoringa površine, ki ga bo potrebno 
vzpostaviti za obdobje, ko se bodo na površini (po strokovnih predvidevanjih) lahko pokazale 
posledice po ustavitvi zapiralnih aktivnosti. 

Revizijo programa je opravila revizijska komisija in pripravila predloge, ki so bili osnova za sprejem 
sklepov na seji Vlade RS (dne 30.4.1996). Sklepi vrednostno opredeljujejo izvedbo projektov zaprtja 
treh rudnikov. Iz njih izhaja naslednja struktura potrebnih sredstev zapiranja Rudnika Senovo: 

a) zapiranje jame, ekološko prostorska sanacija površin in 
delni stroški proizvodnje (subvencija) in kadrovsko socialni del 4.111.649.054,00 SIT 

b) sanacija terjatev in obveznosti RRPS 663.447.000,00 SIT 
c) kadrovsko socialni program po letu 2000 359.208.426,00 SIT 
d) meritve in kontrole po letu 2000 (monitoring) 130.366.000,00 SIT 

Skupaj: 5.264.670.480,00 SIT 
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Navedeni sklep v 2.točki določa, da potrjefti programi služijo kot okvir za sodelovanje in planiranje 
države pri aktivnostih zapiranja, kritju stroškov proizvodnje in kadrovsko socialnega programa, 
operacionalizirani pa bodo z letnimi operativnimi načrti , ki bodo zasnovani na izvedbenih projektih 
zapiranja in sanacije ter investicijskih programih prezaposlovanja. V 7. točki pa Vlada RS opozarja, 
da potreben obseg sredstev iz točk b in c (aktivnosti po letu 2000), presega možnosti sprotnega 
financiranja in, da bo potrebno pristopiti k prolongaciji financiranja izpeljave kadrovsko socialnega 
programa in sanacije površin. 

2. Predstavitev izvajanja programa zapiranja Rudnika Senovo v 

obdobju 1995- 2001 po posameznih sklopih programa 

Krovni program zapiranja Rudnika Senovo je bil izdelan na osnovi idejnih projektov in tehnične 
dokumentacije , ki ni bila izdelana na nivoju investicijske dokumentacije. Tako pripravljen program 
je lahko bil le okvir oz. podlaga 5. letnemu izvajanju zapiranja, ki gaje bilo potrebno v teku izvajanja 
zapiralnih del dopolniti z novimi ugotovitvami. Navedeno potrjujejo dejstva, da je že pred začetkom 
izvajanja programa (1.1.1996) država zamujala z njegovim sprejetjem (30.04.1996), zamujala je s 
sprejetjem nekaterih drugih pomembnih odločitev, zlasti glede načina sanacije prevzetih obveznosti. 
Spremenjena so bila izhodišča na katerih je temeljil program (obseg proizvodnje v letih 1995 in 
1996; čas zaključka proizvodnje in začetek zapiralnih del). Zaradi navedenega se je porušila 
konsistentnost programa, ki je zahtevala določene uskladitve, tako v tehničnem in kadrovsko- 
socialnem delu (vzdrževanje jame v času zmanjšane proizvodnje in v obdobju pred začetkom 
izvajanja zapiralnih del, pripravljenost dokumentacije, dinamiko nastajanja presežnih delavcev in 
možnost njihovega razreševanja, povečane stroške subvencije proizvodnje, ...). Zamude v določenih 
odločitvah , spremenjena izhodišča in zamude pri sprejemanju proračunov so onemogočale tekoče 
izvajanje celovitega programa po vseh segmentih in vplivale na povečanje stroškov zapiranja. 

Izvajanje programa v obdobju 1995-2001 je potekalo skladno s sprejetimi letnimi operativnimi plani 
aktivnosti (delovni načrti in poslovnimi načrti) in v okviru določene višine proračunskih sredstev. 
V skladu z zakonom je bilo vsako leto do konca meseca marca pripravljeno poročilo o izvajanju 
programa zapiranja Rudnika Senovo za preteklo leto. Poročila so bila obravnavana in potrjena na 
nadzornih svetih družbe in skupščinah, z izjemo poročil za leto 1999, 2000 in 2001, ki na potrditev na 
skupščini še čakajo. 

Financiranje izvajanja programa zapiranja Rudnika Senovo je potekalo iz dveh proračunskih 
postavk (6101: programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje/investicije; 8195: 
programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje/subvencije) in sicer na podlagi sklenjenih 
pogodb in dodatkov oz. aneksov, ki so bila podlaga izdanim obračunskim situacijam. 
Porazdelitev sredstev proračunskih postavk med tri rudnike v zapiranju za posamezno leto je bila v 
obravnavanem obdobju dogovorjena med direktorji rudnikov v zapiranju. Pri tem so bili do leta 2000 
upoštevani kombinirani ključi, ki izhajali iz deleža posameznega rudnika v programski masi sredstev, 
prevzetih obveznosti RRPS po delitveni bilanci in planiranih aktivnosti po letnem programu. Ob 
izteku časovne omejitve Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga 
Zagorje, Senovo in Kanižarica konec leta 2000, pa se pri razdelitvi proračunskih sredstev vse bolj 
upoštevajo odstopanja posameznega rudnika od pripadajočega deleža v preteklih letih, dejanska 
fizična dokončanost del in specifičnost dejavnikov, ki spremljajo izvajanje programa zapiranja v 
posameznem rudniku. 
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V celotnem obdobju od 1995-2001 seje izvajanje programa zapiranja spremljalo skozi sledeče že v 
krovnem programu opredeljene sklope: 

• subvencioniranje proizvodnje /delni stroški proizvodnje/ 
• zapiranje jame s projektno dokumentacijo 
• ekološka in prostorska sanacija površin 
• kadrovsko-socialni program 

Priložene tabele prikazujejo: 

- terminsko izvaianie posameznih aktivnosti po krovnem programu s primerjavo med krovnim 
programom, letnimi plani in dejansko opravljenimi deli in sicer na segmentih zapiranja jame in 
sanacije površin. Prav tako so tabelarično za oba segmenta prikazane aktivnosti, ki jih je potrebno še 
izvesti do dokončnega zaprtja. V kadrovsko socialnem delu, tabele prikazujejo zmanjševanje staleža 
v letih 1996-2001 z mehanizmi predvidenimi v krovnem programu in oceno razrešitve zaposlenih do 
dokončnega zaprtja Rudnika Senovo. 

- Porabljena sredstev za izvajanje programa zapiranja v letih 1995-2001. 

V letu 1995, je program zapiranja Rudnika Senovo izvajalo podjetje Rudniki rjavega premoga 
Slovenije p.o. Trbovlje. Podatki o porabi proračunskih sredstev, ki jih prikazujemo v vrednostni 
tabeli, so povzeti iz Poročila o koriščenju proračunskih sredstev v letu 1995 (pripravljeno v podjetju 
RRPS Trbovlje, 22.03.1996). 

(- 
2.1. SUBVENCIONIRANJI. PROIZVODNJE 

2.1.1. Opredelitev namembnosti subvencije po krovnem programu 

V krovnem programu zapiranja RPP Senovo so v postavki "Delni stroški proizvodnje" zajeti stroški 
za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno premoga v obdobju 1995 - 1996 (obdobje v katerem 
je bilo po programu predvideno zmanjšanje obsega proizvodnje premoga). V obdobju, ko program 
predvideva le izvedbo zapiralnih del (1997 - 2000), pa so stroški za delovanje podjetja prikazani v 
postavki "Stroški funkcioniranja podjetja v letih 1997-2000. V okviru stroškov ftinkcioniranja so 
predvidena tudi sredstva za pokritje obveznosti podjetja RRPS Trbovlje po delitveni bilanci na dan 
31.12.1994, ki naj bi bile prenesene na novoustanovljena podjetja v zapiranju. 

2.1.2. Opredelitev porabe subvencijskih sredstev v obdobju izvajanja programa 

V obdobju izvajanja programa zapiranja je država skozi proračunsko postavko 8195 - Subvencija, 
zagotavljala financiranje dela aktivnosti programa, ki so izhajale iz letnih operativnih načrtov 
(delovnih načrtov oz. poslovnih načrtov). Zagotavljala je sredstva za kritje dela stroškov proizvodnje, 
oz. fiksnih stroškov podjetja, sredstva za delno financiranje K.SP ter za financiranje prenesenih 
obveznosti. Pri tem so bila kot okvirna sredstva porabe .^opredeljena samo sredstva v višini 
921.931.000 SIT, ki se dejansko nanašajo le na subvencioniranje proizvodnje v obdobju 1995 - 
1996 in ne tudi na obseg sredstev namenjenih delovanju podjetja v času ižtajanja zapiralnih del in 
pokritju prenesenih obveznosti. 
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2.2. 7.APIRAN.JF. JAMI. S PRO.ir.KTNC) DOM \fl.M AC I IO 

Q ZAPIRANJE JAME 

2.2.1. Posebnosti izvajanja zapiranja Rudnika Senovo 

V okviru projekta »Ocena možnosti uporabe vode iz triadnega vodonosnika v rudniku Senovo«, 
/februar 1995/je bilo ugotovljeno, da obstajata v rudniku dva vira izjemno kvalitetne nizko-mineralne 
vode. V primeru nestrokovnega zapiranja bi bili ti vodni viri za vedno izgubljeni. Predvidena 
izdatnost vodnih virov na območju Rudnika Senovo je 40-45 l/s, kar zadostuje za preskrbo s pitno 
vodo senovsko - brestaniške doline in tudi dela mesta Krško. 
V Programu zapiranja RRP Senovo /avgust 1995/, so bila dela v smislu varovanja in izkoriščanja 
vodnih virov, tako kot to narekujejo Zakon o varovanju okolja, Zakon o vodah in Zakon o rudarstvu 
predvidene v okviru aktivnosti (22,27,28, 79 in 82- glej tabelo 2 in tabelo 3). Ideja projekta »Zajetje in 
črpanje pitne vode iz kote 132 jame Senovo« je bila, izkoristiti obstoječe jamske objekte (izvozni 
jašek Reštanj in obzorno progo) za objekte vodovodnega omrežja. Iz obzorne proge na koti 125, naj bi 
se izdelalo drenažne proge, ki bi zbrale potrebne količine vode, po obstoječih jamskih objektih, pa bi 
vodo črpali na površino. K načrtovanim delom je pozitivno mnenje ob pregledu delovnega načrta za 
leto 1998 dal nadzorni svet družbe, delovni načrt pa je bil potrjen tudi na 1. skupščini družbe 
(22.10.1999). Kasneje je bilo potrebno koncept zajetja pitne vode zaradi spremenjenih 
montangeoloških pogojev spremeniti in v odmiku od prvotnega projekta obdelati zajetje z vodnjakom 
in povezovalno progo od obstoječih objektov na koti 272 do vodnjaka. 
Izdelovalec krovnega programa navedenih zapletov ni mogel predviditi in opisati primerne rešitve. 
Klasifikacija aktivnosti v krovnem programu ni bila primerna, zato je bil takoj ob začetku izvajanja 
del, glede na trenutno poznane razmere pripravljen popis aktivnosti, ki naj bi se izvajale v okviru 
projekta. Popis aktivnosti se je v obravnavanem obdobju dopolnjeval na osnovi novih ugotovitev oz. 
spoznanj. 

Šifra 
aktivnosti 

Naziv aktivnosti iz 
programa zapiranja 

Dejanska aktivnost 

27 Izdelava drenažnih prog 
(k 132) 

Izdelava povezovalne proge na k. 272 (od ustja vodnjaka do 
obstoječih jamskih objektov) - /dela v lastni režiji/ 

53 Hidrogeološko 
geotehnične preiskave 

Izdelava vodnjaka 
/izvajalec: GZL Geo Projekt d.d Ljubljana/ 

22 Izdelava komore zajetja 
pitne vode (k. 132) 

Izdelava komore črpališča 
ob ustju vodnjaka /izvajalec: lastna režija/ 

40 Likvidacija proge 
na k. 272 

Predelava obstoječega bunkerja za premog 
v rezervoar pitne vode (k.272) -/izvajalec: RGD Trbovlje/ 
Tesnilna in hidroizolacijska dela pri izvedbi 
podzemnega rezervoarja pitne vode- /izvajalec: RGD 
Trbovlje/ 
Permanizacija ostenja 
povezovalne proge na k. 272 - Izločanje preostale opreme 
/lastna režija/ 
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2.2.2. Vdor vode iz jezera Reštanj v jamske objekte 

Dne 7 oktobra 2001 je prišlo do katastrofalnega vdora vode in mulja iz površine v jamske objekte, pri 
Čemer je bilo potopljeno celotno VII obzorje, uničene elektro-strojne naprave v jašku Reštanj in 
ogroženo glavno jamsko črpališče na k.52. Ob tem so bili zaliti malooljni transformatorji ob vznožju 
jaška in oljni kabli, ki v primeru, da ne bodo odstranjeni iz jame, predstavljajo veliko nevarnost za 
onesnaženje virov pitne vode. 

Zaradi prekinjenega dostopa preko jaška, uničenih instalacij in onesposobljenega izvažalnega stroja v 
jašku je bil že začetek sanacijskih del zelo otežen, z napredovanjem odvodnjevanja na VII obzorju in 
oddaljevanjem od najbližjih komunikacij, pa seje izvajanje sanacijskih del še bolj oteževalo. 
Na določenih odsekih obzomih prog je bila ugotovljena deformacija betonske obloge prog kot 
posledice vpliva vdorne vode. Omenjene deformacije so predstavljale nevarnost za zaposlene in 
napredovanje sanacije je bilo mogoče le ob ustreznem zavarovanju. Zaradi že poznanega kadrovskega 
primanjkljaja delavcev zlasti rudarske stroke in pomanjkanja ustrezne elektro-strojne opreme smo bili 
zato prisiljeni angažirati zunanje izvajalce. 

Omenjena nesreča bo nedvomno vplivala negativno na dinamiko izvajanja zapiralnih del v jami, saj 
bodo sanacijska dela potekala po ocenah do sredine leta 2002 tako, da se bodo zapiralna dela 
nadaljevala v drugi polovici leta. V letu 2001 tudi ni bilo mogoče izdelati projekta sanacije posledic 
vdora vode, saj bodo vsi potrebni podatki za izdelavo le-tega znani šele, ko bo omogočen dostop do 
vznožja jaška Reštanj . Prav tako pa tudi ni povsem jasno, v kolikšni meri bo potrebno spremeniti 
oziroma prilagoditi že izdelane in potrjene projekte za izvedbo zapiralnih del novo nastali situaciji. 

2.2.3. Izvedena dela v obdobju 1995-2001 

Proizvodnja premoga se je vršila vse do konca leta 1996, vzporedno z njo pa so se od meseca 
septembra 1996 dalje že izvajala tudi zapiralna dela. Dela se izvajajo v lastni režiji, določena 
tehnično zahtevnejša , za katera rudnik ni usposobljen, opravijo zunanji izvajalci. 

Ugotavljanje odstotka dokončanosti del glede na krovni program je lahko "zavajajoče", saj so se 
morala določena dela izvesti v večjem obsegu kot je predvidel program, kar je pogojevala zakonodaja 
oz. tehnične zahteve zapiralnih del v jami. Po drugi strani pa določena potrebna dela, niso bila 
izvedena, zaradi pomanjkanja sredstev. Dela na zapiranju VI. obzorja (kota 200) so bila v krovnem 
programu pomotoma izpuščena. Obzorje je bilo potrebno sanirati za zaščito vodnih virov, sanacija pa 
je predstavljala tudi pogoj za dokončanje likvidacijskih del na VII obzorju in del na sanaciji jaška 
Reštanj. V sklopu sanacijskih del na tem obzorju je bilo izdelanih šest protitlačnih vodnih barier, ki 
bodo preprečevale onesnaženje dolomitnega vodonosnika-vira kvalitetne nizkomineralne vode. 
V spremljajočem obdobju je zato bila nujna: 
- pridobitev soglasja nadzornega sveta za izvedbo likvidacijskih del na VI. obzorju, /NS družbe 

14.09.1999/ 
- zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo likvidacijskih del na VI. obzorju (izvedba s tujim 

izvajalci) - NS družbe 14.09.1999. 

V spremljajočem obdobju sta bila za zajem pitne vode narejena dva vodnjaka s spremljajočimi 
objekti (vodni rezervoar, dostopni rov do vodnjaka, črpalne komore in večji del povezovalnih 
cevovodov). 
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PREGLED IZVEDENIH DEL PO POSAMEZNIH AKTIVNOSTIH 

V okviru posameznih sklopov zapiranja jame so se v obdobju 1996-2001 izvajala sledeča dela : 

• Zapiralna dela območja odkopavanja 

Dela se nanašajo na likvidacijo odkopov I. in II., likvidacijo smernih prog in likvidacijo prečnic in so v 
celoti zaključena. 

• Likvidacija X obzorja, kota - 0 

Dela se nanašajo na likvidacijo obzorne proge, transportnega vpadnika likvidacije sipke in črpališča na 
koti 0, likvidacijo dostavnega sistema do kote 52 ter izdelavo zapor in so v celoti zaključena. 

• Likvidacija IX obzorja kota, -52 

Dela se nanašajo na likvidacijo obzorne proge transportnega vpadnika sipk I. in II., črpališča na koti 52, 
demontaže, EVP ter izdelave zapor. Dela so zaključena v 50 % obsegu. Na tem obzorju je glavno, 
jamsko črpališče, ki mora funkcionirati, dokler vsa zapiralna dela pod V. obzorjem ne bodo zaključena. 
Vsa nedokončana dela bo možno zaključiti po likvidaciji črpališča. 

• Likvidacija VHI obzorja kota, 102 

Dela se nanašajo na likvidacijo obzome proge, zračilnih nadkopov, upadnika ter izdelavo zapor. Dela 
so v večji meri zaključena, izgotovljenost je 80 %. Sledi še izdelava zapor, katere bo možno izvesti tik 
pred potopitvijo jame. 

• Likvidacija VII obzorja kota, 132 

Izgotovljenost zapiralnih del do tega trenutka je 65 %. Neizvedena dela se nanašajo predvsem na 
izolacijo dolomitnega vodonostnika od jamskih objektov, izdelavo dveh protitlačnih hidroizolacijskih 
zapor ter likvidacijo črpališča na koti 125. Večino omenjenih del je možno izvesti le z angažiranjem 
zunanjih izvajalcev, za kar je v preteklih 2 letih primanjkovalo sredstev. 

• Likvidacija VI. obzorja, kota 200 

Dela se nanašajo na ureditev separatnega zračenja, ureditev transportnih poti za dostavo materiala in 
izdelavo barier, izdelavo protitlačnih izolacijskih barier ter končno ureditev prog VI obzorja. Dela so v 
celoti zaključena. 

• Preureditev Ravne obzorja, kota 270 

Dela se nanašajo na izdelavo trajne podgradnje, izdelavo črpalnega vodnjaka, sanacijo delov prog, 
preureditev Ravne obzorja, predelava bunkerja za premog v rezervah, izdelavo zapor pri remizi, 
vzpostavitev trajnega sistema zračenja ter ureditev vstopov v Ravne rov. Zgotovljenost del je cca 50 %. 
Neizvedena dela se nanašajo predvsem na ureditev obzorja za trajno uporabo v namene vodooskrbe. 
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Nadaljnje aktivnosti so odvisne od zagotavljanja potrebnih sredstev, saj je za izvedbo potrebno 
angažirati zunanje izvajalce. 

• Pomožna in ostala dela 

Dela se nanašajo na ureditev deponijskih prostorov, čiščenja in skladiščenja opreme iz jame, ureditev 
izvoznega jaška, ostala pomožna dela, vodenje rudnika v zapiranju ter hidrološke in geotehnične 
preiskave in monitoring. Pomožna dela in vodenje rudnika omogočajo izvedbo ostalih likvidacijskih del 
in so odvisna od dinamike izvajanaja zapiralih del. 

STOPNJA FIZIČNE GOTOVOSTI DEL V JAMI NA DAN 31.12.2001 

Fizična dokončanost del v jami ob koncu leta 2001 je cca 80%. V obravnavanem obdobju so bila po 
sklopih zapiranja oz sanacije po obzorjih : 

c v celoti končana zapiralna dela na območju odkopavanja. 
■ v celoti končana dela na VIII. obzorju (kota 102), 
• v celoti končana dela na X. obzorju (kota 0), 
■ večji del so končana dela na IX. obzorju (kota 52), kjer je ostalo nelikvidirano Črpališče 
■ v teku je izvajanje del na VII. Obzorju (kota 125) in V. obzorju (kota 272) 

PREGED POTREBNIH AKTIVNOSTI V LETIH 2002-2004 

Za dokončno zaprtje jame Zakov, bo v letih 2002 in 2004 potrebna izvedba sledečih del: 

 Aktivnost 
Likvidacija IX obzorja  
Likvidacija VIII obzorja 
Likvidacija VII obzorja 
Preureditev Ravne obzorja 
Likvidacija jaška ReŠtanj 
Sanacija vdora vode,mu t ja 
Pomožna in ostala dela 
Projektna dokumentaci ja _ 

Za dokončanje projekta zajetja vodnih virov je potrebno izdelati še cca. 250 m zrači Inega rova, ki bo 
omogočil dokončno prekategorizacijo Ravne obzorja v nemetansko območje in s tem poenostavil in 
pocenil vzdrževanje in obratovanje črpališč. Potrebno bo še položiti manjkajoči napajalni cevovod do 
vodnega rezervoarja na Reštanju (v sklopu upravičenega zahtevka iz naslova rudarske škode za 
zagotovitev nadomestnih virov pitne vode višje ležečim naseljem). 

Preostanek zapiralnih de! pod nivojem V obzorja oz. k.272 je medsebojno odvisen. To pomeni, da ni 
mogoča izvedba le enega dela zapiralnih del, ampak je zaradi občutljivosti varnostne problematike ob 
potapljanju jame ter specifiki senovske jame, potrebno navedena zaključna dela zastaviti kot celoto. 
Parcialno izvajanje likvidacijskih del na VII obzorju z likvidacijo jaška Reštanj do k. 272 bi 
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povzročilo drastično poslabšanje varnostnih pogojev v jami, hkrati pa bi bilo pričakovati bistveno 
povečanje stroškov navedenih zapiralnih del. 

I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Pomanjkljivosti, podcenjenost posameznih postavk zapiranja oz. sanacije po obzorjih ter izpustitve 
posameznih zapiralnih del v Programu zapiranja RRPS, so bile večinoma posledice še ne izdelane 
projektne dokumentacije. 

Zapjralpa delavjarpi: 

V obdobju po letu 1995 do danes, seje izdelala vsa projektna dokumentacija, ki sedaj dokaj natančno 
določa potrebna dela in njihov obseg. 
Izdelana je vsa projektna dokumentacija za zapiralna dela v jami, razen projekta "Likvidacija šahtne 
cevi jaška ReŠtanj" (izdelano 65%) in projekta izvedenih del zapiranja jame. 

Površina; 
Izdelana je večina prostorsko izvedbenih načrtov (PIN), neizdelana sta Ureditveni načrt Jalovišče in 
Ureditveni načrt obrata Ravne. 
Lokacijske dokumentacije so vezane predvsem na konkretne posege v prostor, kijih bo potrebno iz 

delati po sprejetju PIN-ov ali ob konkretnem poseganju v objekte na površini. 

TABELARIČNI PRIKAZI IZVAJANJA ZAPIRALNIH AKTIVNOSTI V JAMI 

Za nazomejšo predstavitev izvajanja zapiralnih del Rudnika Senovo, so v nadaljevanju priložene 
tabele »Izvajanje zapiralnih del Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o. v letih 1996 do vključno 2004 - 
jama«. Vse aktivnosti v tabelah si sledijo po šifrah in nazivih kot so bile določene s Programom 
zapiranja Rudnika rjavega premoga Senovo, letnimi načrti in dejansko izvedenimi deli v jami v teh 
letih. Iz primerjav v tabelah jasno izhaja časovni zamik izvedbe posameznih aktivnosti, predvsem 
zaradi zamikov proračunskega financiranja (kasnitev oz. manjši obseg v primerjavi z letnimi načrti). 

\ 
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2.3. EKOLOŠKA FN PROSTORSKA SANACIJA POVRŠIN 

2 .3.1. Izvedena dela v obdobju 1995-2001 

V Rudniku Senovo v zapiranju obsega degradirani pridobivalni prostor, ki gaje bilo, oziroma gaje Še 
potrebno sanirati cca 3,5 km dolg ter 200 do 600 m širok predel, ki je sestavljen iz naslednjih 
območij: 

■ Območje Zakov, 
■ Območje Reštanj in 
• Območje Srebotno 

Poleg navedenih površin obstajajo tudi površine izven pridobivalnega prostora in znašajo cca 22 ha in 
to so: 

■ Jalovišče, 
" Industrijska železnica od jamskega obrata Ravne do nakladišča v Brestanici (Sotelsko)v 

dolžini 7 km, 
• Separacija in območje obratnih prostorov v Ravnah, 
■ Stari raziskovalni objekti (odvodnjevalni in raziskovalni rov Belo) 

PROBLEMATIKA IZVAJANJA PROGRAMA PRJ SANACIJI POVRŠIN 

1. Kasnitev s pričetkom del zaradi pridobivanja prostorske dokumentacije. 
V času izdelave Programa zapiranja ni bilo izdelanih in sprejetih prostorsko ureditvenih planov, 
ki so osnova za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor-lokacijskega dovoljenja. Za izdelavo 
omenjenih dokumentov seje potrebovalo od enega do dveh let. 

2. Povečan obseg del kot je predvideno v programu. 
Tehnična dokumentacija ni bila izdelana na nivoju izvedbene dokumentacije, kakor tudi ne ustrezne 
raziskave, ki so osnova za projektiranje. Precejšna odstopanja so nastala predvsem pri sanaciji 
območja Zakov, Srebotnega, pri odškodninah - rudarskih škodah, kakor tudi neupoštevanje 
monitoringa- spremljave po končani sanaciji. 
Prav tako niso bila upošteva mnenja soglasodajalcev (predvsem lokalne skupnosti Senovo in 
občine Krško), ki sodelujejo pri posegu v prostor. Njihove zahteve so se izražale predvsem v 
ureditvi infrastrukture (ureditev dostopov) pred pričetkom izvajanja sanacijskih del. 

V nadaljevanju podajamo pregled opravljenih del po posameznih aktivnostih: 

54. Geodetske meritve na Zakovu 

Geodetske meritve, ki so se izvajale na področju Zakova, Reštanja in Srebotnega so 
izvršene v celoti. Navedene meritve so služile za geodetsko podlago projektantom pri projektiranju 
sanacij na omenjenih področjih. 

55. Geološko-geotehnične preiskave 

Izvedena so naslednja dela: 

I 
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• izdelava dveh piezometrov na Reštanju (končano v celoti) 
■ izdelava inklinometrov na področju Šedma in Reštanja (končano v celoti) 

Dodatna dela so bila izvedena s tremi vrtinami na jedro, dolžine 15 m do 60 m. Dela , ki so 
zaključena, so bila izvedena za potrebe stabilnosti in kvalitativnih raziskav na območju Zakova. 

Za potrebe hidrogeološkega in geotehničnega monitoringa bo potrebno izdelati na eksploatacijskem 
in bližnjem območju še sledeče vrtine: 
1. Štiri piezometre ( SP-3, SP-4, SP-5, SP-6) 
2. Sedem inklinometrov na območju Reštanja, Zakova, Srebotnega in rudniškega jalovišča 
3. Vgraditev merskih profilov v jami 

56. Sanacija površine na Srebotnem 

Na območju Srebotnega so izvedena naslednja dela: . 
• Izdelana je lokacijska dokumentacija in izvedena so pripravljalna dela za sanacijo površin - v 

skladu z zahtevami lokalne skupnosti je bila rekonstruirana cesta Srebotno - Šedem, v dolžini 1200 
m, ki bo omogočala dostop do območja saniranja. Dostopna cesta predstavlja dodatna dela v 
primerjavi s planiranimi po osnovnem programu. 

• Trajno zavarovanje na treh opuščenih jamskih objektih (rov pri zavornici, rov ob cesti Dovško- 
Bohor, zračilni nadkop). Navedeni jamski objekti so služili potrebam jame Srebotno, v kateri je 
bila ustavljena proizvodnja premoga leta 1968. 

Za dokončno sanacijo same površine Srebotnega je potrebno izvesti še naslednja dela na degradirani 
površini: 
1. Saniranje razpok 
2. Ureditev odvodnjevanja iz depresijskih lijakov 
3. Rekultivacija saniranih površin 
4. Postavitev opozorilnih ograj, 

57. Sanacija površine na Reštanju 

Izvedena so naslednja dela: 
• Izdelana je lokacijska dokumentacija, pridobljeno lokacijsko dovoljenje ter dovoljenje za 

izvajanje del in sanirano cca 20 ha površin in prestavitev komunalnih vodov. 

P o programu in zahtevah v lokacijski dokumentaciji je potrebno izdelati še naslednje: 

1. Izvesti adaptacijo jaška Reštanj in pripadajočih objektov, 
2. izpolniti pogoj v lokacijski dokumentaciji: rekonstruirati cesto Reštanj - Belo, kije bila 

poškodovana ob sanaciji degradiranih površin. 

58. Sanacija površine na Zakovu 

Izvedena so naslednja dela: • 
• Izdelana je lokacijska dokumentacija, pridobljeno lokacijsko dovoljenje ter dovoljenje za izvajanje 

del. 

12. september2002 19 poročevalec, št. 86 



• Izdelana dostopna cesta /za izvedbo raziskovalnih vrtin/ v dolžini 750m. 
• V letu 1999 seje pričela izvajati sanacija na območju Zakova, vendar je bila koncem leta 1999 

prekinjena, zaradi nestrinjanja lokalne skupnosti s terminskim planom sanacije celotne 
degradirane površine, kakor tudi z obsegom del. 

• sanirana sta bila dva odseka krajevne ceste, zaradi vpliva rudarjenja in sicer: 
• odsek Zakov-odcep Razum v dolžini 590 metrov in 
• odsek Šedem- Reštanj (do domačije Harapin ) v dolžini 406 metrov. 

Za dokončno sanacijo območja Zakov bo potrebno izvesti še sanirati celotno območje Zakov (jašek 
Zakov, Gradec, Zakl, vzpetina Zakov, Vrtače in opuščeni kop pri Dolskem rovu). 
Ob upoštevanju spremembe načina sanacije same »vzpetine Zakov in območja Vrtač«, kot je 
opredeljeno v » Odmiku 1 : Delno saniranje in reku Iti viranje ugreznin ter postavitev opozorilne 
ograje na področjih vzpetine Zakov in Vrtače«, znaša 

59. Likvidacija separacije Senovo 

Izdelana je lokacijska dokumentacija, pridobljeno lokacijsko dovoljenje in pridobljeno dovoljenje za 
izvajanje del za rušenje separacije Senovo. Izvedena so vsa rušitvena dela. 

60. Ureditev kompleksa separacije Senovo z okolico 

Sprejet je PUP II. - območje separacije na Senovem, izdelana je lokacijska dokumentacija, 
pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo. Dela na področju ureditve infrastrukture na separaciji so 
zaključena. V letu 2001 je bil opravljen tehnični pregled . Aktivnost je bila financirana delno tudi iz 
kadrovsko socialnega programa. 

61. Sanacija in ureditev jalovišča 

Izdelan rudarski projekt sanacije jalovišča. Izvedena so sanacijska dela v "sklopu tehnične sanacije 
jalovišča. 

Glede na odločitev o namembnosti prostora in opredelitve v Ureditvenem načrtu bo potrebno izvesti 
dokončno sanacijo in rekultivacijo omenjenega področja. Če bodo v Ureditvenem načrtu upoštevana 
rekultivacijska dela iz rudarskega projekta znaša 

62. Likvidacija rudniške železnice 

Izvedena so naslednja dela: 
Izdelana je lokacijska dokumentacija in pridobljeno lokacijsko dovoljenje ter izdelan PZI in izvedena 
dela na odseku GRADEC v dolžini cca 550 m. Na ostalem delu proge v dolžini cca 5000 metrov je 
železniška proga odstranjena in rekultivirana v obliki zatravitve. Sanacija železnice je obsežnejša kot v 
programu zapiranja rudnika Senovo predvsem zaradi zahtev, ki so bili podani v času izdelave lokacijske 
dokumentacije, oziroma pri pridobivanju lokacijskega dovoljenja. 
Za dokončno likvidacijo proge je potrebno odstraniti del proge na relaciji separacija - Ravne. 
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63. Likvidacija opuščenih rudarskih objektov 

Izvedena so naslednja dela: 
■ Sanacija drenažnega rova na Reštanju 
" Likvidacija rova Dol na Reštanju, 
■ Delna sanacija opuščenega raziskovalnega rova Belo. 

V skladu s rudarskim projektom je potrebno še dokončno izvesti sanacijo opuščenega raziskovalnega 
rova v Belem. 

64. Ureditev kompleksa obrata Ravne 

Izvedena je rekonstrukcija kurilnice Ravne. 

V skladu z usmeritvami je možno na območju Raven izvesti naslednja dela: 
■ Likvidacija rudniške železnice na območju Raven 
" Likvidacija rudniških objektov (lamparna, kompresorska postaja) 

65. Ureditev lokalne ceste Senovo -Ravne 

Izdelana je rekonstrukcija lokalne ceste Senovo - Ravne. Dela so zaključena. 

66. Ureditev lokalne ceste Senovo-Zakov 

Izvedena so naslednja dela: 
• Rekonstrukcija ceste v dolžini 324 metrov (od profila P-0 do profila P-16) 
• Rekonstrukcija ceste v dolžini 410 metrov (od profila P-33 do profila P-53 

Za dokončno izvedbo del bi bilo potrebno še rekonstruirati preostali del v dolžini 332 metrov, vendar 
zaradi novih spoznanj in usmeritev tega ne bo možno opraviti. 

67. Izvedba kontrolnih meritev, nadzor in vzdrževanje 

Izvedena so naslednja dela: 
• Ničelne meritve v opazovalnih profilih, 
• Meritve v opazovalnih profilih dvakrat letno v letih 1999 in 2000. 

V obdobju 10 let bo potrebno izvajati geotehnični in hidrogeološki monitoring na površini, kakor tudi 
delno v jami. 

■ 

68,69 Odškodnine za poškodovana zemljišča in objekte ( v in izven eksploatacijskega 
območja) 

Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 
• plačilo delne odškodnine (primer Gabrič), 
• Plačilo odškodnine ribiški družini Brestanica,; 

• Plačilo stroškov izdelave izvedeniških mnenj, 
• Plačilo stroškov sanacije vrtine, v zvezi z zahtevkom Petan Nade, 
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• Plačilo stroškov sanacije ceste Belo-Mali Kamen, 
• Plačilo stroškov geološko-geomehanskih raziskav na področju rudarjenja 
• Delno izplačilo za degradirano zemljišče na Zakovu, 
• Plačilo odškodnin na območju Šedem in Reštanj (Petrovič, Hlastan, Ivačič Leopold, Abram, 

Harapin, Ivačič Ivanka, Škoberne). 

Na podlagi sedaj znanih zahtev lokalne skupnosti in prizadetih občanov je bila ne glede na 
upravičenost zahtevkov izdelana orientacijska ocena rudarske škode in sicer za naslednje primere: 

• Odškodnina zaradi poškodb objektov, 
• Odkup degradiranih zemljišč, zaradi odkopavanja premoga na območju Srebotnga, Zakova in 

Reštanja površine cca 280.000 m2, 
• Presahnitev vodnih virov za višje ležeča naselja, zaradi vplivov rudarjenja, 
• Sancija plazov na relaciji Šedem- Rreštanj, 
• Sanacija cest v vplivnem območju odkopavanja 

71. Upravna stavba 

Izvedena so bila so bila naslednja dela: 
• V skladu s programom soje izvedla rekonstrukcija kotlovnice in projektna 

dokumentacija za izvedbo rekonstrukcije upravne stavbe, 
• Vzdrževalna dela v smislu zamenjave strešne kritine in oken, 
• Preureditvena dela na delu prvega nadstropja. 

Zaradi novih spoznanj in usmeritev ne bo možno opraviti preostalega dela v navedeni aktivnosti. 

98. Sanacija vdora vode iz jezera na Reštanju 

Zaradi vdora vode v jamo iz jezera Reštanj 7.10.2001, so bila na površini izvedena naslednja . 
interventna dela: 

• črpanje vode iz vdornega mesta, 
■ Izkop odvodnjevalnih kanalov, 
■ Izdelava prepusta, 
■ Varovanje območja 
■ Izdelava varovalne ograje. 

Vrednost same sanacije bo znana po izdelavi projekta. 

TABELARIČNI PRIKAZI IZVAJANJA AKTIVNOSTI SANACIJE POVRŠIN 

Za nazomejšo predstavitev izvajanja aktivnosti ekološke in prostorske sanacije površin Rudnika 
Senovo, je v nadaljevanju priložena tabela »Izvajanje sanacije površin v obdobju 1995-2004 oz. 2012 
pri aktivnosti 67 (monitiring)« Iz tabele izhaja primerjava med aktivnostmi po krovnem programu, 
letnimi plani in dejansko izvršenimi deli v letih 199,5-2001 in pregled potrebnih del do dokončnega 
zaprtja Rudnika Senovo. 
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2.4. KADROVSKO SOCIALNI PROGRAM 

Problematika zapiranja Rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica se nanaša na 
interes celotne Republike Slovenije, ki je zato način izvajanja vseh aktivnosti zakonsko uredila. 
Odločitev države Slovenije o režimu in položaju premogovništva v Sloveniji nima le gospodarskih , 
temveč predvsem socialne posledice. Iz zakona izhaja, da je vsak posamezen subjekt dolžan 
zagotoviti najbolj smotrno varianto zapiranja skladno s tehničnim, kadrovsko-socialnim ter finančno- 
ekonomskim delom programa zapiranja. 

Kadrovsko-socialni program je izjemno pomemben in finančno zelo zahteven del celovitega programa 
zapiranja, v katerem so predvideni različni modeli in dinamika razreševanja delavcev v obdobju 
zapiranja rudnika. 

Na dan 1.1.1996 je bilo v Rudniku Senovo v zapiranju d.o.o. zaposlenih 221 delavcev. Upoštevajoč 
potrebe pri zapiralnih aktivnostih, prihode in odhode zaposlenih se je stanje po letih zmanjševalo in 
sicer: 

01.01.1996 221 
01.01.1997 185 
01.01.1998 113 
01.01.1999 96 
01.01.2000 85 
01.01.2001 76 
31.12.2001 58 

Zmanjševanje števila zaposlenih po organizacijskih enotah in letih zapiranja je prikazano v tabeli 
zmanjševanje zaposlenih delavcev RSvZ d.o.o. po posameznih letih zapiranja. Pri razreševanju 
presežnih delavcev so nastala določena odstopanja med planiranim in dejanskim stanjem, predvsem 
pri izjemnih upokojitvah, in sicer zaradi upoštevanja dodatnih kriterijev, ki jih prvotni zakon ne 
določa. Razreševanje presežnih delavcev - invalidov z aktivnimi oblikami je oteženo, ker imajo poleg 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tudi omejitve po predpisih o delovnih razmerij. 

i 
V okviru modelov razreševanja zaposlenih so bili uporabljeni sledeči mehanizmi: 
- aktivne oblike razreševanja zaposlenih 

- pasivne oblike razreševanja zaposlenih 
- zaposlitve na nove programe 
- izobraževanje zaposlenih 

Aktivne oblike razreševanja zaposlenih so po vsebini pomenile tiste mehanizme, ki so posledično 
pomenile samozaposlitev oz. prezaposlitev delavcev. Po posameznih letih smo z navedeno obliko 
razrešili naslednje število delavcev: ; 
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1996 5 
1997 6 
1998 0 
1999 0 
2000 0 
2001 0 

Skupaj: 11 

Pasivne oblike razreševanja zaposlenih so po vsebini pomenile tiste vzvode in mehanizme, ki so 
bili po posameznih letih na razpolago in so pomenili upokojevanje zaposlenih (redna upokojitev, 
izjemna upokojitev po zakonu o upokojevanju rudarjev iz leta 1969, invalidska upokojitev, dokup 
zavarovalne dobe, predčasna upokojitev, odpravnine) 

Po posameznih letih smo z navedeno obliko razrešili naslednje število delavcev: 

1996 36 
1997 33 
1998 14 
1999 12 
2000 8 
2001 20 

Skupaj: 123 

Druge oblike razreševanja zaposlenih, v okviru katerih so evidentirana zmanjšanja števila 
zaposlenih, zaradi poteka pripravništva, izteka zaposlitve za določen čas in smrti delavca. 

1996 0 
1997 2 
1998 0 
1999 2 
2000 2 
2001 0 

Skupaj: 

Novi programi so predstavljali projekt sofinanciranja investicij v odpiranje novih delovnih mest s 
katerim so se ustvarile prezaposlitvene možnosti za presežne delavce rudnika. V obravnavanem 
obdobju je bilo skozi obliko sofinanciranja ustvarjenih 56 novih delovnih mest od katerih jih bo 
potrebno do konca zaprtja rudnika zasesti še 24 (18 delovnih mest z možnostjo zaposlitve za dobo 
4 let in 6 delovnih mest z možnostjo zaposlitve za 1-2 leti). Ker Rudnik Senovo v zapiranju nima več 
zadostnega števila delavcev oz. so zaposleni potrebni pri izvajanju zapiralnih del, so se ob koncu leta 
2001 pričeli razgovori z Zavodom za zaposlovanje OE Sevnica, o možnosti zaposlovanja 
nezaposlenih izsenovško-brestaniške doline na prosta, novo ustvarjena delovna mesta. 
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Po posameznih letih seje z navedeno obliko razrešilo: 

1996 0 
1997 31 
1998 6 
1999 0 
2000 0 
2001 1 

Skupaj: 38 

V mehanizem sofinanciranja novih delovnih mest smo v skladu s 5.sklepom Vlade RS z dne 
9.7.1998, vključili tudi banko. Pri SKB Banki d.d. smo za čas od 11.1.99-29.12.2000, deponirali 
43.608.000,00 SIT proračunskih sredstev kadrovsko socialnega programa z namenom, da bi banka iz 
deponiranih sredstev odobrila ugodne kredite zainteresiranim podjetnikom. V obdobju 4. mesecev, 
je banka odobrila le en kredit . Po sklepu NS družbe, so se depozitna sredstva zaradi izrednih 
likvidnostnih problemov predčasno sprostila iz dolgoročnega v kratkoročni depozit in se uporabila za 
direktno sofinanciranje investicij programov novih delovnih mest. 

Prezaposlitev delavcev smo poskušali realizirati tudi z direktnim vlaganjem v komunalno ureditev 
parcel na območju bivše separacije. Za te namene je bilo v letu 1999 porabljenih 64.400.563,00 SIT 
sredstev kadrovsko socialnega programa, ki bodo programu vrnjena s prodajo zemljišč. Pri 
zainteresiranih podjetnikih za nakup komunalno urejenih zemljišč pričakujemo tudi odpiranje novih 
delovnih mest za prezaposlitev delavcev rudnika. 

2.4.1. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH » 

Skozi izvajanje programa zapiranja smo bili kot izvajalci dolžni poskrbeti za primemo izobraževanje 
zaposlenih (prekvalifikacije,dokvalifikacije) in sicer vse z" namenom, da bi delavcem zagotovili 
možnost bodoče zaposlitve po zaprtju rudnika . Interes je bil mnogo širši, tudi država je bila 
zainteresirana, da bi bilo čim manj socialnih problemov ob zaprtju rudnika. 
V postopku davčne inšpekcije Davčnega urada Brežice o obračunavanju in plačevanju davkov in 
prispevkov od plač in drugih osebnih prejemkov v letih 1996 do 1999 /odločba februar 2000/, so bile 
v največjem delu ugotovljene nepravilnosti glede obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov 
od tistih vzvodov oz. mehanizmov kadrovsko socialnega programa, ki smo jih izvajali, da bi 
preprečili bodoče socialne probleme. Tu velja zlasti omeniti dokup delovne dobe ob upokojitvi 
delavca in izobraževanja zaposlenih. Po Zakonu o dohodnini se plačila za te namene obravnavajo 
kot boniteta od katere delavec plača dohodnino kot tudi prispevke, za podjetje pa plačilo predstavlja 
poslovno nepotreben strošek oz. strošek, ki ni v interesu rudnika. 

Čeprav se je s pričetkom obračunavanja stroška izobraževanja kot bonitete, interes po tej obliki 
razreševanja zaposlenih precej zmanjšal, smo v obravnavanem obdobju skozi tečajne oblike 
izobraževanja in izobraževanja na srednjih, višjih in visokih šolah , omogočili usposabljanje 
zaposlenim. V obravnavanem obdobju so zaposleni obiskovali: tečaj težke gradbene mehanizacije, 
tečaj za strojnike, električarje, tečaj za pridobitev izpita za C in E kategorijo vozil, tečaje 
računalništva, tečaj kovinarjev, tečaje nemškega in angleškega jezika, tečaj usposabljanja svetovalcev 
v podjetništvu, tečaje prekvalifikacije za trgovca idr. 
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S sredstvi kadrovsko socialnega programa smo delavcev omogočili tudi pridobitev višje stopnje 
izobrazbe in sicer: 

Leto Izobraževanje za pridobitev 
Izobrazbe -IV, V, VI stopnja 

1996 4 
1997 > 5 
1998 2 
1999 3 
2000 2 
2001 0 

Aktivne oblike, pasivne oblike razreševanja presežnih delavcev, zaposlitve delavcev na nove 
programe in druge oblike razreševanja zaposlenih po posameznih letih prikazuje tabela »Oblike 
začasnih in trajnih razrešitev presežnih delavcev RSvZ d.o.o. 

Na dan 31.12.2001 je v Rudniku Senovo d.o.o. v zapiranju, zaposlenih še 58 delavcev, od tega je na 
trajnem čakanju 15 invalidov. Aktivnih oz. na delu je 43 delavcev od tega 8 invalidov. Do 
dokončnega zaprtja ocenjujemo, da bomo razrešili še 32 delavcev. Ostalo bo 21 invalidov, ki jih 
zaradi zdravstvenih omejitev ni mogoče prezaposliti in 5 delavcev, ki- po programu zapiranja 
Rudnika Senovo ostanejo . 

Oblika 2002 2003 2004 Skupaj: 
PASIVNE OBLIKE 
-redna upokojitev 1 2 2 5 

AKTIVNE OBLIKE 
Oz. NOVI PROGRAMI 

0 0 27 27 

Skupaj: 1 2 29 32 
Invalidi 21 
Ostanek po progr. 5 

Št zaposlenih 
31.12.2001: 58 
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3. V minostni prikaz porais-jcjsredam za /apiranjo Rudnika Senovo z 

ugotovitvijo revalorizacijskemu ostanka sivc!>te\ 

V nadaljevanju je priložena tabela, ki prikazuje letne zneske porabljenih sredstev za izvedbo vseh 
zapiralnih aktivnosti in sicer glede na krovni program zapiranja Rudnika Senovo, izdelanega v 
avgustu 1995 in glede na sklepe 196 seje Vlade Republike Slovenije, kije 30.04. 1996 obravnavala 
programe zapiranja rudnikov rjavega premoga Zagorje, Kanižarica in Senovo. Iz tabelaričnega 
prikaza izhaja, da je znašala vrednost odobrenih sredstev, namenjenih za pokrivanje aktivnosti 
zapiranja jame, sanacije površin, kritja stroškov proizvodnje ter kadrovsko-socialnega programa 
razreševanja delavcev Rudnika Senovo, 4.111.649.054,00 SIT. Od tega zneska je bilo 
340.430.035,00 SIT namenjeno povečanim obveznostim pokojninsko invalidskega zavarovanja, ki so 
nastale zaradi pridobitve in uveljavitve pravic do upokojevanja po Zakonu o uvedbi pravice do 
izjemne pokojnine za delavce v premogovnikih (Ur.l. SRS št.44/69). Sredstva za povečane obveznosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja so bila ZPIZ financirana direktno iz proračuna RS, zato je 
potrebno od odobrenih sredstev, recenziranih po sklepu Vlade RS 30.04.1996 odbiti sredstva 
namenjena izjemnemu upokojevanju rudarjev. Ostanek sredstev za izvajanje zapiralnih del , je tako 
znašal 3.771.219.019,00 SIT. Tako dobljeno razliko odobrenih sredstev smo vsako leto revalorizirali 
z indeksom cen na drobno oz. z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in od tega zneska odšteli 
vsakoletno dejansko prejeta sredstva namenjena za kritje subvencijskih stroškov, stroškov zapiranja 
jame, ekološko prostorske sanacije površin in stroškov kadrovsko socialnega programa. Od leta 1995 
do vključno leta 2001 je Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o. prejel 4. 662.543.260,00 SIT, kar je 
razvidno iz točke 1 priložene preglednice. 

V točki 6. sklepov Vlade RS z dne 30.04.1996 je opredeljeno, da bodo po letu 2000 nastopale 
obveznosti, ki bodo posledica realizacije kadrovsko-socialnega programa in monitoringa površine, ki 
ga bo potrebno vzpostaviti za obdobje, ko se bodo na površini po predvidevanjih strokovnjakov 
pričele kazati posledice rudarjenja po ustavitvi vsakršnih zapiralnih aktivnosti. Za izvedbo navedenih 
aktivnosti je po letu 2000 v krovnem programu predvideno 489.574.426,00 SIT. Ta znesek je 
neizkoriščen, ob koncu leta 2001 pa je vrednost višja z upoštevanjem reavlorizacije z ustreznimi 
indeksi rasti een oz. življenjskih potrebščin in znaša 819.969.754,00 SIT /točka 2 v preglednici/. 

Seštevek točke 1 in točke 3, predstavlja ostanek revaloriziranih sredstev po stanju 31.12.2001 in znaša 
1.699.035.151,00 SIT. 

Skladno s 5.točko navedenih sklepov Vlade RS in z upoštevanjem določil 2. člena Zakona o 
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica, je bil 
Rudnik Senovo v zapiranju zavezan k sanaciji terjatev in obveznosti (663.447.000,00 SIT na dan 
31.12.1994). Sredstva in obveznosti so bila med novo nastala podjetja dejansko razdeljena na dan 
31.12.1995 tako, da je bil Rudnik Senovo v zapiranju dolžan sanirati manj obveznosti - 
384.354.000,00 SIT (kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz naslova poslovanja, kratkoročne 
obveznosti iz financiranja in pasivne časovne razmejitve.) 
Glede plačila prenesenih obveznosti je v 2.čl. Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov 
rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje določeno, da bo Vlada RS omogočila pogoje in vire 
za sanacijo prevzetih obveznosti po delitveni bilanci podjetja RRPS Trbovlje. Iz sklepov 196. seje 
Vlade RS /potrditev programov zapiranja/ pa izhaja, da Vlada RS ni natančno opredelila virov iz 
katerih se bo financiral podprogram sanacije prevzetih obveznosti. Vodstvom družb, je bilo le 
naloženo, da najdejo ustrezne vire /bančne kredite/ za konverzijo prevzetih obveznosti, rok zapadlosti 
teh kreditov, pa naj bi se ujemal s predvideno dobo zapiranja rudnikov (5 let). Konverzijo prevzetih 
obveznosti z bančnimi krediti je pravno formalno sicer rešil Zakona o ukrepih za sanacijo finančnega 
položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (Ur.l.RS št. 
59/96), sredstva s katerimi bi najete kredite odplačali pa dodatno niso bila odobrena. Poplačilo 
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bančnih kreditov skupaj z vsemi stroški seje izvajalo iz proračunske postavke 8195 /subvencija/, ki so 
bila zaradi tega nominalno porabljena že v letu 1999 in, je bilo potrebno stroške financiranja 
delovanja podjetja kriti iz sredstev namenjenih ostalim podprogramov na postavki 6101 /investicije- 
zapiranje jame, KSP, ekološko-prostorska sanacija površin/. 
Dejansko smo za plačilo prevzetih obveznosti porabili 767.325.385,00 SIT, sredstva pa so bila v letih 
1995-2001 zagotovljena iz državnega proračuna /točka 3 v preglednici/. 

Iz točke 4 preglednice izhaja višina sredstev, ki jih je Rudnik Senovo v zapiranju namenil za 
izplačilo delavcem iz naslova premalo izplačanih plač v obdobju od septembra 1991 do decembra 
1992, ki so bila v tem obdobju skladno s takrat veljavno kolektivno pogodbo premogovništva 
Slovenije, izplačane do 20 % nižje od izhodiščnih osebnih dohodkov. Razlike so bile izplačane v 
obliki odškodnin z doseženo izvensodno poravnavo in podpisano izjavo vsakega posameznega 
delavca, da se z izplačilo odpoveduje vsem nadaljnim zahtevkom iz tega naslova. Za izplačila 
odškodnin je bilo porabljeno 201.038.639,00 SIT. Sredstva niso bila zajeta v kvoti sredstev za 
izvajanje programa zapiranja Rudnika Senovo. 

Iz celotne preglednice izhaja da je revalorizacijski ostanek sredstev na dan 31.12.2001 po 
posameznih sklopih: 

1. Revalorizacijski ostanek sredstev zapiranja jame 
s projektno dokumentacijo, ekološke in prostorske 
sanacij površin in kadrovsko-socialnega programa 
meritev po letu 2000 

2. Stroški premalo izplačanih plač 

SKUPAJ: 

1.669.035.151,00 SIT 

201.038.639,00 SIT 

1.870.073.790,00 SIT 

4 .Vrednostni prikaz porabljenih sredstev za sanacijo vdora vode v letu 

2001 z oceno potrebnih sredstev za dokončno sanacijo vdora 

Že uvodoma je bil opisan katastrofalni dogodek vdora vode in mulja iz jezera Reštanj v jamske 
prostore in njihov razdiralni učinek na jamske objekte in elektrostrojne naprave v določenem predelu 
jame (VII obzorje in jašek Reštanj). 
Ob tem velja omeniti, da je sama narava in obseg nesreče zahtevala imenovanje komisije, ki naj bi 
presodila stanje in določila nadaljnje ukrepe. Omenjena komisija, v kateri so med drugimi tudi 
predstavniki Naravoslovno tehnične fakultete oddelka za rudarstvo in Inštituta za rudarstvo, 
geotehnologijo in okolje, je po preučitvi vseh fizičnih dejstev in obstoječe zakonodaje zavzela 
stališče, da je odprava posledic vdora nujna, saj bi opustitev prvotno predvidenih nujno potrebnih 
likvidacijskih zapiralnih del predstavljala potencialno nevarnost za onesnaženje pomembnih virov 
pitne vode na tem območju. 

Glede na situacijo po vdoru je izvedba prvotno predvidenih zapiralnih del, katerih namen je bil ravno 
zavarovanje virov kvalitetne pitne vode, mogoča le ob predhodni odpravi posledic vdora. Dela za 
odpravo posledic vdora so razdeljena na jamski in površinski del. V jami je potrebno vzpostaviti 
varne razmere za izvedbo prvotno predvidenih del za zavarovanje vodonosnika, medtem ko je na 
površini potrebno doseči stabilno stanje hribine s čemer se bo preprečila ponovitev katastrofe. 
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Dela na sanaciji vdora vode in mulja izvajamo delno v lastni režiji, zahtevnejša dela opravlja 
zunanji izvajalec. Sredstva niso mogla biti predvidena v krovnem programu zapiranja kakor tudi ne v 
kateremkoli drugem dokumentu, zato ie povsem razumljivo, da jih ie potrebno dodatno zagotoviti- 
Izvajalci del v letu 2001 so bili plačani iz rednih proračunskih sredstev oz. iz kredita, ki bo odplačan 
v breme sredstev namenjenih izvajanju programa zapiranja Rudnika Senovo. Tudi v letu 2002 se bo 
sanacija vdora financirala iz kvote namenjene izvajai\ju zapiralnih del. 

Spodnja tabela prikazuje dejansko porabljena sredstva za sanacijo vdora v letu 2001 in oceno 
potrebnih sredstev za izvedbo dokončne sanacije vdora v letu 2002 in 2003: 

Aktivnost 2001 2002 2003 Skupaj: 
LASTNA REŽIJA 12.333.440,00 38.260.000,00 22.616.000,00 73.209.440,00 
TUJI IZVAJALCI 13.552.535,00 58.200.000,00 33.924.000,00 105.676.535,00 

Skupaj: 25.885.975,00 96.460.000,00 56.540.000,00 178.885.975,00 

5. Vrednostni prikaz potrebnih sredstev za dokončno zaprtje Rudnika 

Senovo po ostalih segmentih programa 

5.1. Ocena potrebnih sredstev za financiranje spremljajočih stroškov zapiranja 
/subvencije/ in finančnih transferov v letih 2002-2004 

V mesecu marcu 2002 je nadzorni svet družbe dal pozitivno mnenje k Poslovnemu načrtu za leto 
2002. V njem je opredeljena tudi višina potrebnih proračunskih sredstev za financiranje spremljajočih 
stroškov oz. fiksnih stroškov in v okviru finančnih transferov kvota potrebnih sredstev za odplačilo 
kreditov in plačilo stroškov financiranja. V obravnavanem obdobju bo za financiranje spremljajočih 
stroškov oz. subvencije potrebno zagotovit: 

LETO Višina proračunskih sredstev 
2002 153.762.519,00 
2003 163.000.000,00 

2004 173.000.000,00 
SKUPAJ: 489.762.519,00 

52. Ocena potrebnih proračunskih sredstev za financiranje podprograma zapiranje 
jame s projektno dokumentacijo v letih 2002-2004 

Za izvedbo predvidenih aktivnosti, ki bodo stekle po končani sanaciji vdora vode, bomo v letih 2002- 
2004 potrebovali 1.513.936.000,00 SIT. 
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Aktivnost Leto 2002 Leto 2003 Leto 2004 Skupaj: 
Likvidacija IX obzorja 10.250.000,00 10.250.000 
Likvidacija VIII obzorja 1.800.000,00 45.110.000,00 0,00 46.910.000 
Likvidacija VII obzorja 75.400.000,00 79.400.000,00 0,00 154.800.000 
Preureditev Ravne obzorja 12.400.000,00 58.000.000,00 126.600.000,00 197.000.000 
Likvidacija jaška Reštanj 20.000.000,00 14.000.000,00 99.900.000,00 133.900.000 
Pomožna in ostala dela 222.490.000,00 335.000.000,00 354.400.000,00 911.890.000 
Projektna dokumentacija 23.186.000,00 19.000.000,00 17.000.000,00 59.186.000 
SKUPAJ: 365.526.000,00 550.510.000,00 597.900.000,00 1.513.936.000,00 

Za dokončanje projekta zajetja vodnih virov je potrebno izdelati še cca. 2S0 m zračilnega rova, ki bo 
omogočil dokončno prekategorizacijo Ravne obzorja v nemetansko območje in s tem poenostavi! in 
pocenil vzdrževanje in obratovanje črpališč. Potrebno bo še položiti manjkajoči napajalni cevovod do 
vodnega rezervoaija na ReŠtanju (v sklopu upravičenega zahtevka iz naslova rudarske Škode za 
zagotovitev nadomestnih virov pitne vode višje ležečim naseljem). 

Preostanek zapiralnih del pod nivojem V obzorja oz. k.272 je medsebojno odvisen. To pomeni, da ni 
mogoča izvedba le enega dela zapiralnih del, ampak je zaradi občutljivosti varnostne problematike ob 
potapljanju jame ter specifičnosti senovske jame, potrebno navedena zaključna dela zastaviti kot 
celoto. Parcialno izvajanje likvidacijskih del na VD obzorju z likvidacijo jaška Reštanj do k. 272 bi 
povzročilo drastično poslabšanje varnostnih pogojev v jami, hkrati pa bi bilo pričakovati bistveno 
povečanje stroškov navedenih zapiralnih del. 

53. Ocena potrebnih proračunskih sredstev za financiranje ekološke sanacije v letih 
2002- 2004. 

LETO Višina proračunskih sredstev 
2002 24.724.000,00 
2003 337.416.654,00 
2004 

(upoštevan monitoring do 1.2012) 426.467.731,00 
SKUPAJ: 788.608385,00 

5.4. Ocena potrebnih sredstev za financiranje kadrovsko socialnega programa 
v letih 2002-2004 

V naveden obdobju je za financiranje KSP programa potrebno zagotoviti 98.827.200,00 SIT: 

Aktivnost Leto 2002 Leto 2003 Leto 2004 Skupaj 
Stroški čakajočih 26.457.200,00 28.045.000,00 29.727.000,00 84.229.200,00 
Dokup vojaščine 750.000,00 1.917.000,00 0,00 2.667.000,00 
Odpravnine 923.000,00 2.122.000,00 5.286.000,00 8.331.000,00 
Izobraževanje 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 

29.330.200,001 33.284.000,001 36.213-000,001 98.827.200,00] Skupaj: 
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5.5. OCENA VSEH POTREBNIH SREDSTEV ZA DOKONČNO ZAPRTJE RUDNIKA 
SENOVO: 

i 
Program 2002 2003 2004 Skupaj 

SUBVENCIJA 
(Fiksni stroški zapir.) 153.762.519,00 163.000.000,00 173.000.000,00 489.762.519,00 

ZAPIRANJE JAME 
S PROJEKT.DOKUM. 
(vključno z sanacijo vdora) 

461.986.000,00 588.050.000,00 580.900.000,00 1.630.936.000,00 

EKOLOŠKA PROST. 
SANACIJA 24.724.000,00 337.416.654,00 426.467.731,00 788.608.385,00 

KADROVSKO SOC. 
PROGRAM 29.330.200,00 33.284.000,00 36.213.000,00 98.827.200,00 

FINANČNI 
TRANSFERI 150.288.281,00 0.00 0,00 150.288.281,00 

SKUPAJ: 820.091.000,00 1.121.750.654,00* 1.216.580.731,00* 3.161.422.385,00 

Za dokončno izvedbo del programa zapiranja Rudnika rjavega premoga Senovo je potrebno v obdobju 
do leta 2004, zagotoviti Se 3.161.422385,00 SIT. 

Tudi višina proračunskih sredstev za zapiranje vseh treh rudnikov ijavega premoga za leto 2003 je že 
poznana. Enak ključ delitve sredstev skupne proračunske postavke 8195 kot v letu 2002, prinese 
Rudniku Senovo 546.769.208,00 SIT proračunskih sredstev za izvedbo programa v letu 2003, kar je 
polovico manj kot bi bilo potrebno zagotoviti. Razlika se bo prenesla v leto 2004. Po programu je v 
letu 2004 predvideno dokončno zaprtje, zato bo potrebno zagotoviti celoten obseg predvidenih 
sredstev ( 1.791.562.177,00 SIT). 
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OPOMBE: 

- točka 1: 
prikazana so neizkoriščena revalorizirana sredstva, ki izhajajo iz razlike med odobrenimi sredstvi po 
sklepu Vlade z dne 30.04.1996 (zmanjšana za sredstva izjemnega upokojevanja rudarjev) ter 
porabljenimi sredstvi za vse zapiralne aktivnosti RSvZ (subvencija oz.delni stroški proizvodnje, 
zapiranje jame s projektno dokumentacijo, ekološko prostorska sanacija in kadrovsko socialni 
program. 

- točka 2: 
revalorizirana sredstva,ki jih bo RSvZ imel po sklepu Vlade z dne 30.04.1996 na razpolago po letu 
2000 za monitoring in kadrovsko-socialni program 

-točka 3: 
prikazane so plačane glavnice in stroški dolgoročnega kredita s katerim je RSvZ poravnaval prevzete 
obveznosti po delitveni bilanci podjetja RRPS, Trbovlje na dan 31.12.1995. 

-točka 4: 
prikazani so stroški v zvezi z izplačilom odškodnin delavcem iz naslova premalo izplačanih plač v 
letih 1991-1992. Zneski so nominalni in nerevalorizirani. Postavka ni bila vključena v krovni 
program zapiranja RSvZ oz. v sklepe Vlade RS z dne 30.04.1996.   
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VIRI: 

- Uredba o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o. (Ur.l.RS št. 42/95) 
- Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje,Senovo in Kanižarica 

(Ur.l. RS št. 1/95) 
- Krovni program zapiranja Rudnika rjavega premoga Senovo (Savaprojekt d.d. Krško, avgust 1995) 
- Sklepi 196. seje Vlade Republike Slovenije z dne 30.04.1996 (št.310-01/94-2/5-8) 
- Poslovna poročila Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o., od leta 1996-2001 
- Delovni in poslovni načrti Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o. od leta 1996-2001 
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Poročilo o 

IZVEDENIH ZAPIRALNIH AKTIVNOSTIH 

1995 DO VKLJUČNO 2991 RUDNIKA 

ZAGORJE V ZAPIRANJU, D.0.0. 

- hitri postopek - EPA 626 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-05/2002-4 
Ljubljana: 25.07.2002 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi 5. člena Zakona o 
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga 
Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS št. 1/95): 

Poročilo o izvedenih zapiralnih aktivnostih 1995 do vključno 
2001 Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njeni predstavnici na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- mag. Maja Šubic, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 

12. september2002 39 poročevalec, št. 86 



RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU, d. o.o. 
1410 ZAGORJE, Grajska 2 

» 

POROČILO O IZVEDENIH ZAPIRALNIH 

AKTIVNOSTIH 1995 do vključno 2001 

RUDNIKA ZAGORJE V ZAPIRANJU, d.o.o. 

Zagoije, marec 2002 Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. 
V.d. direktoija: 
Franc Stošicki, univ.dipl.ing.rud., l.r. 
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1. UVOD 

Pravno normativna opredelitev ustanovitve družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. 

V letih 1980 - 1988 se je v Republiki Sloveniji pospešeno investiralo v proizvodnjo 
premogovnikov. Investiranje se je izvajalo v sodelovanju s takratnimi državnimi 
institucijami: Zakon o energetskem gospodarstvu (Ur. List SRS št 31/81 ter 29/86) je 
raziskovanje, pridobivanje ter distribucijo premoga razglasil za zadeve posebnega družbenega 
pomena ter hkrati tudi predpisal obvezno združevanje uporabnikov in izvajalcev v 
samoupravne interesne skupnosti energetike, kjer se je medsebojno usklajevalo interese zlasti 
na področjih: 

- planiranja, predvsem glede obsega proizvodnje, nabave in porabe energije ter razvoja 
energetskih dejavnosti 

- združevanje sredstev 
- izvajanje naložb 
- določanje politik cen, sporazumevanje o medsebojnih razmerjih cen posameznih vrst 

energije ter oblikovanje teh cen 

Poseben družbeni interes v energetskih dejavnostih se je uresničeval tudi s predpisi oziroma 
ukrepi družbenopolitičnih skupnosti. Odločitve v premogovništvu so bile družbeno potijene. 
Po zelo intenzivni rabi domačih premogov v 80. letih, ko so ob takrat zaostreni devizni 
situaciji domači premogovniki bistveno vplivali na stabilno oskrbo z energijo. Zaradi 
notranjih in zunanjih vzrokov je prišlo v 90. letih do padca rabe ijavih premogov. 

S strani Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije dne 7.2.1991 imenovana strokovna 
skupina je tako pripravila projekt »Prestrukturiranje premogovnikov ijavega premoga v 
Republiki Sloveniji«. Rudniki ijavega premoga so naveden projekt vgradili v svojo tako 
imenovano IV. Varianto, ki predvideva le izkop do en milijon ton energetskega ijavega 
premoga ter postopno zapiranje premogovnikov Zagoije, Kanižarica ter Senovo. Omenjena 
energetska politika je bila vsebovana tudi v Strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z 
energijo. 

Na podlagi navedenega je bil v Državnem zboru Republike Slovenije dne 21. decembra 
sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov ijavega premoga Zagorje, Senovo 
in Kanižarica, ki je bil objavljen v Uradnem listu ŠL 1/95 z dne 10.01.1995. Zakon 
predvideva preoblikovanje dotedanjega podjetja Rudnik rjavega premoga Slovenije v štiri 
družbe: 

- Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. 
- Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o. 
- Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. 
- Rudnik Zagorje v zapiranju,d.o.o.. 
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V skladu z namenom zakona naj bi se rudniki v zapiranju zaprli v obdobju 1995 - 2000, 
sredstva pa naj bi se na osnovi izdelanih programov zapiranja zagotavlja v vsakoletnih 
proračunih Republike Slovenije. 

Na podlagi zakona so za vse štiri z zakonom predvidene družbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 42/95 z dne 21.07.1995 izšle uredbe o ustanovitvi družb, na Okrožnem sodišču v 
Ljubljani, Oddelku za gospodarsko sodstvo so bile dne 15.12.1995 družbe registrirane, s 
01.01.1996 pa so pričele vse družbe s samostojnim opravljanjem vseh poslov pravnega 
prometa. 
Delovanje družbe Rudnik Zagoije v zapiranju d.o.o. je ustanovitelj družbe uredil s Statutom 
družbe Rudnika Zagorje v zapiranju,d.o.o. ( Sklep Vlade RS z dne 16.05.1996, sklep 
Vlade RS z dne 16.07.1988 in sklep Vlade RS z dne 09.11.2000) 

V letu 1995 je bil prav tako izdelan krovni program zapiranja rudnika Zagoije s strani družbe 
RUDIS, Trbovlje. Ta program je v skladu z zahtevami zakona glede zaprtja rudnika vseboval: 

- načrt poslovanja 
- tehnično tehnološki del postopnega zapiranja 
- ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja 
- kadrovsko socialni program 
- terminski plan postopnega zapiranja in izvajanje ukrepov 
- potrebna sredstva in vire sredstev za izvajanje aktivnosti po posameznih delih in letih. 

Navedeni program je bil recenziran s strani Strokovne komisije, imenovane s strani Vlade 
Republike Slovenije. Na podlagi recenzije je Vlada Republike Slovenije na svoji 196. seji 
dne 30.04.1996 sprejela sklepe, ki operacionalizirajo izvedbo programa. 

Iz navedenih sklepov Vlade RS je razvidna naslednja struktura potrebnih sredstev zapiranja 
RZvZ,d.o.o.: 

a) zapiranje jame, ekološko prostorska sanacija površin in 
kadrovsko socialni del 9.386.448.280 SIT 

b) sanacija terjatev in obveznosti RRPS 2.016.342.000 SIT 
c) kadrovsko socialni program 709.069.520 SIT 

in monitoring površin po letu 2000 262.000.000 SIT 

SKUPAJ 12.373.859.800 SIT 

Že 7. sklep Vlade RS opozarja na možnost, da potreben obseg sredstev iz točk b in c presega 
možnosti sprotnega financiranja in da bo potrebno pristopiti k prolongaciji financiranja 
izpeljave kadrovsko - socialnega programa in sanacije površin. 

Hkrati je ob ustanovitvi Rudnik Zagoije v zapiranju, d.o.o. z delitveno bilanco od bivšega 
podjetja Rudnika ijavega premoga Slovenije, Trbovlje prevzel za 604.755.800,00 SIT 
določenih obveznosti do dobaviteljev, ki jih je moral v času svojega poslovanja tudi v celoti 
poravnati. 
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Prav tako je RZvZ,d.o.o. do konca leta 2000 odplačal dolgoročne kredite in obresti v znesku 
SIT 3.282.193.383, ki jih je prevzel kot obveznost RRPS na podlagi 2. člena Zakona o 
zagotavljanju sredstev za zaprtje Rudnikov ijavega premoga Zagoije, Senovo in Kanižarica. 

2. PREGLED IZVAJANJA ZAPIRALNIH AKTIVNOSTI 

Osnova za vsakoletni obseg aktivnosti pri zapiralnih delih v RZVZ so bili naslednji 
dokumenti in sicer: Program zapiranja (Rudis), Proračun RS in pa Poslovni načrti Rudnika 
Zagoije za tekoče leto. V nadaljevanju so podane pregledne tabele vseh aktivnosti po letih od 
začetka izvajanja zapiralnih del, pa vse do 31.12.2001. 
Sprva so aktivnosti po krovnem programu v terminskih tabelah, kjer je vidna primeijava med 
krovnim programom, letnimi poslovnimi načrti in dejansko opravljenimi deli in sicer na 
segmentih zapiranja jam, sanacije površin in kadrovsko-socialnega programa. Prav tako pa so 
v teh tabelah vključene tudi aktivnosti po krovnem programu, ki jih je Se potrebno izvesti do 
dokončnega zaprtja rudnika. 

(a) FIZIČNI OBSEG IZVRŠENIH DEL PO POSAMEZNIH AKTIVNOSTIH 

Zapiralna dela v jamah Rudnika Zagoije so se pričela izvajati na podlagi naslednjih 
dokumentov: 

- Program zapiranja Rudnika Zagoije (Rudis, 1995), ki je krovni dokument in obravnava 
vse 
aktivnosti pri zapiranju Rudnika Zagoije na vseh segmentih (zapiranje jam, sanacijo 
površine in kadrovsko-socialni program). Na podlagi tega dokumenta pa je sledila 
tehnična dokumentacija oz. rudarski projekti, ki so obravnavali zapiranje jam in sanacijo 
površin glede na rudarsko zakonodajo. Ti projekti so bili: 

- Zapiranje Rudnika Zagoije 
(krovni projekt izvedbe zapiralnih del v jamah in sanacije površine) 

- Zapiranje jame Kotredež 
- Zapiranje jame Dole 

Ta dva projekta sta obravnavala zapiralna dela v vsaki jami posebej. 

- Projektna dokumentacija za sanacijo površin pa se je izdelovala za vsako prizadeto 
območje posebej, saj jo zaradi specifike posameznih področij in same razsežnosti 
degradiranih oz. poškodovanih področij ni mogoče strniti v en sam projekt 
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JAMA 

Na zadetku izvajanja zapiralnih del se je v Rudniku Zagorje skladno s Programom zapiranja 
Se vršila proizvodnja premoga v jamah Kotredež in Dole. Ta proizvodnja je bila bistveno 
zmanjšana v primerjavi s prejšnjimi leti, saj je bila to v bistvu že L faza izvajanja zapiralnih 
del v jamah in sicer likvidacija odkopnih polj. 
V drugi polovici leta 1996 pa se je dokončno prenehalo s proizvodnjo ter se pričelo z H. fazo 
oz. likvidacijo jamskih objektov. 

Koncept zapiranja jame Kotredež temelji na likvidaciji objektov od najnižje točke v jami - 
262 m proti površini +250 m in sicer: 

- likvidacija objektov pod 8. obzorjem 
- likvidacija 8. obzorja 
- likvidacija povezovalnih objektov med 8. in 6. obzorjem 
- likvidacija 6. obzorja 
- likvidacija jaška Vine in nadkopa H-splavni od 6. obzorja do nivoja površine 

Način likvidacije naštetih objektov pa je bil sledeč: 

- HORIZONTALNI OBJEKTI (smerne proge, prekopi, obz. proge) 
Iz objektov se je najprej demontirala oprema za transport, prenos el. energije, 
odvodnjavanje in zračenje. Nato se je pristopilo k demontaži jeklenega podporja. Zaradi 
velikih bribinskih pritiskov so se nato ti objekti (rudniški rovi) samodejno zarušili in jih je 
kasneje po končanem črpanju vode le-ta zalila. 

- VERTIKALNI IN NAGNJENI OBJEKTI (povezovalni objekti med posameznimi obzorji 
in na površino, kot so vpadniki in jaški) 

Skladno z izdelano projektno dokumentacijo se je iz teh objektov prav tako demontirala 
vsa obstoječa oprema, nato pa se jih je zasulo z gramozom. 

Poleg naštetih pa je bilo potrebno likvidirati tudi jamske objekte posebnega pomena, kot so: 

- črpališča (na 6. in 8. obzoru) 
- strojnico transportne naprave PIKROSE 
- jamsko skladišče razstreliva 
- drenažne komore na 8. obzorju 
- RTP (razdeli lno-transfonnatorske postaje) 

Za likvidacijo teh objektov pa je bilo potrebno sprotno izdelovati tehnično dokumentacijo oz. 
rudarske projekte. 

Zapiranje jame Dole je potekalo oz. poteka še nekoliko drugače. 

V L fazi se je likvidiralo jamske objekte, kjer so bili še zadnji aktivni odkopi in sicer tako,da 
so se po demontaži opreme in podporja objekti samodejno zarušili. 
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Za vse ostale objekte, horizontalne in poševne (ki so služili kot povezava s površino), pa 
rudarski projekti predpisujejo popolno zasutje z gramozom. 
Vzrok za to pa je v tem, da je jama Dole relativno plitva (cca 60 m pod površino) in se rovi 
pretežno nahajajo pod naseljenimi področji. 

Za bolj nazorno predstavitev izvajanja zapiralnih del v jamah Rudnika Zagorje pa so v 
nadaljevanju priložene tabele »Izvajanje zapiralnih del Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o. v 
letih 1996 do vključno 2003 - jama«. 
Vse aktivnosti v teh tabelah so pod zaporednimi številkami in nazivi kot so bile določene s 
Programom zapiranja, letnimi načrti in dejansko izvedenimi zapiralnimi deli v jamah v teh 
letih. Iz teh primerjav je razvidno, daje prihajalo do časovnega zamika izvedbe posameznih 
aktivnosti Že na samem začetku izvajanja programa. 
Vzroki za to so bili predvsem v vsakoletni problematiki prilivov proračunskih sredstev, ki so 
bodisi zelo kasnila oz. je bil ryihov obseg glede na letne poslovne načrte manjši. 
Sicer pa je stanje oz. stopnja gotovosti zapiralnih del v jamah na dan 31.12.2001 naslednje: 

Jama Kotredež 

Izvedena so bila vsa zapiralna dela po krovnem programu razen aktivnosti pod številko 
10.1.27. Preureditev strojnice Vine jaška. 
Pod to postavko je v krovnem programu predvidena restavracija oz. konzervacija kompletne 
izvozne naprave, odvozišča in stolpa jaška Vine. Strojnica izvoznega stroja in Vinski rov 
(povezava med površino in vrhom jaška - horizontalni hodnik dolžine cca 900 m), pa naj bi se 
preuredila v rudarski muzej. 

Glede na dejstva, kot so: 
- relativno veliko število že obstoječih rudarskih muzejev za področje kot je Slovenija 
- veliki stroški investicije in pa kasneje obratovalni stroški 
- registracija oz. pridobitev statusa muzeja je dandanes dolgoletni postopek 
- že obstoječi tehnološki spomenik s priložnostno razstavo na lokaciji bivše jame Loke v 

Kisovcu pri Zagorju 

seje poslovodstvo rudnika v soglasju z nadzornim svetom družbe odločilo, da se v letu 2002 
izvede demontaža vse opreme in izdela projektna dokumentacija za likvidacijo objektov, v 
letu 2003 pa se likvidacija teh objektov tudi fizično izvede. 

Jama Dole 

V jami Dole pa so bila do navedenega datuma (31.12.2001) izvedena zapiralna dela, razen 
postavk 10.1.34, 10.1.35,10.1.36 in 10.1.37, ki vsebujejo demontažo podporja in zasipavanje 
objektov H-10, V-10 in V-14 (horizontalni in nagnjeni rovi) ter njihove povezave s površino 
in zavarovanje vhodov. 
Navedene dela naj bi bila končana najkasneje v začetku leta 2003 (januar, februar). S tem bi 
bila jama Dole dokončno zaprta. 
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POVRŠINA 

V okviru zapiranja Rudnika Zagorje je predvidena tudi sanacija degradirane površine nad 
jamami. 
Področja, ki so zajeta v programu in so poškodovana od rudarjenja, so pretežno gozdnata in 
kmetijska zemljišča, ponekod pa segajo vplivi rudarjenja tudi do stanovanjskih sosesk. 
Pridobivalni prostor Rudnika Zagorje meri 14.2 km2 in obsega področje od Orleka na vzhodu 
do naselij cca 1,7 km zahodno od Izlak. V tem pridobivalnem prostoru je področje Orleka, 
Potoške vasi, površine severno in zahodno od Zagorja, področje Kisovca, Lok in področje 
južno in zahodno od Izlak. 

Celotno vplivno območje jam Kotredež, Dole in v preteklosti Orlek in Podstrana je 
razdeljeno na naslednja območja: 

- Ruardi vzhodni del: najbolj degradirano območje z največjimi posedki in plazenji pobočij 
(plaz Ruardi leta 1987) 

- Ruardi zahod: manjši posedki, plazenje pobočij 
- Cilenca - Kukoljnec: gozdovi in travniki, kjer se pojavljajo razpoke, kaskade in tudi 

vgreznine 
- Orlek: nagubanost površine, plazovi, odlomni robovi 
- Podstrana: poslabšane stabilnostne razmere in stalno prisotno plazenje kot posledica 

preteklega rudarjenja (jama Podstrana). Zlasti je nevarno zato, ker se področje razprostira 
nad naseljenim področjem (cca 200 m od centra Zagorja). 

- Loke: vzdrževalna dela nad 1991. leta zaprto jamo Loke, kot so izravnave še aktivnih 
področjih (nasutja), dogozditve, čiščenje in popravilo drenaž in odvodnjevalnih sistemov 
na površini. 

Dela pri trajni ekološki in prostorski sanaciji površin že po krovnem programu sledijo 
zapiralnim delom v jami. Torej se časovna kasnitev del v jami še izraziteje odraža pri delih na 
površini .Dela na površini se zaradi obsežnosti in specifike (Rudnik Zagorje ne razpolaga z 
ustreznimi kadri in mehanizacijo), z razliko od jamskih zapiralnih del, izvajajo izključno z 
tujimi izvajalci. Le ti so za posamezna dela izbrani skladno z določili Zakona o javnih 
naročilih preko javnih razpisov.Torej je logična posledica da so se pri zmanjšani dinamiki 
prilivov proračunskih sredstev od planiranih (1995-2000),v okviru razpoložljivih sredstev 
,prvo izvajala zapiralna dela v jami v lastni režiji (z delavci Rudnika Zagorje),medtem ko so 
se dela na površini prenašala v naslednja leta. Dodatne zaplete in zamude pri realizaciji del 
na tem segmentu zapiranja pa povzročajo še: 
- pridobitev soglasij lastnikov za posamezne posege na njihovih zemljiščih 
- pridobivanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj po ZGO 
- pridobivanje dovoljenj za izvajanje del po Zrud 
- dolgotrajni postopki pri izdelavi in sprejemanju ustreznih ureditvenih načrtov , ki so 

pogoj za posamezne posege v prostor 
Tudi na tem segmentu zapiralnih del smo s prvima dvema tabelama (Izvajanje del pri 
ekološko prostorski sanaciji površin Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o. v letih 1995 do 
vključno 2001 ) prikazali primerjavo med aktivnostmi po krovnem programu, letnimi plani in 
dejansko izvršenimi deli v letih 1996 do vključno 2001. V naslednjih dveh tabelah (Izvajanje 
del pri ekološko prostorski sanaciji površin Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o. v letih 2002 
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do vključno 2004 ) pa smo prikazali še potreben obseg del do dokončne sanacije površin v 
letih 2002 do vključno 2004. 
V nadaljevanju je podana tudi kratka obrazložitev navedenih tabel. 

Izvajanje del pri ekološko prostorski sanaciji površin Rudnika Zagorje v zapiranju v 
letih 1995 do vključno 2001 

10.1-37. Sanacija zahodnega dela Ruardija 

Dela pri sanaciji zahodnega dela Ruardija so se izvajala v letih 1995-2000 in bila tudi 
uspešno zaključena. Dela, ki so se izvajala, so bila sledeča: planiranje ter dreniranje območja 
ter pogozdovanje le-tega. 

10.138. Sanacija nad opuščeno jamo Podstrana 

Pri sanaciji področja Podstrane smo že pri pričetku del naleteli na velike probleme pri 
pridobivanju soglasij za posega na zemljiščih, ki so v privatni lasti. Prvi dve fazi sanacije sta 
bili izvedeni do leta 2001, zadnja faza sanacije pa naj bi potekala v letošnjem letu. Določeni 
časovni zamiki del so nastali med drugim tudi zaradi zgoraj omenjenih dejstev. 

10.1.40. Likvidacija industrijske železniške proge med separacijo premoga in IGM-om 

Dela pri likvidaciji železniške proge so se izvedla v letu, ki je bil planiran v krovnem 
programu, revitalizacija pa naj bi se opravila v letošnjem letu. 

10.1.41.Rušenje separacije premoga 

Vsa rušitvena dela so se uspešno izvedla v letu 1998 oz. v začetku leta 1999. 

10.1.42. Sanacija hribovitega območja Kukoljneca in Cilence 

Deloma so se dela pri sanaciji zgoraj omenjenega območja izvedla v letih 1995-2000. Do 
zamikov izvajanja del prihaja nerešenih zemljiško-pravnih razmerij z lastniki zemljišč 
ter s tem povezano pridobitvijo ustreznih dovoljenj. 

10.1.43. Sanacija področja vzhodno od Kotredežčice (Orlek) 

Sanacija področja se je uspešno izvedla v letih od 1999-2001. Obseg (časovni) je bil daljši 
Tarnaj problemov, povezanih z lastniško-pravnimi razmerji ter zaradi manjših finančnih 
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sredstev v posameznih letih. Po našem mnenju pa je bil tudi časovni rok po krovnem 
programu, ki je bil predviden za sanacijo področja občutno prekratek. 

10.1.44. Sanacija vzhodnega dela Ruardija 

Območje vzhodnega dela Ruardija je bilo najbolj degradirano ter izpostavljeno velikim 
premikom terena zaradi podzemeljskih rudarskih del v preteklosti. Prva faza sanacije se je 
izvedla v letih 2000 in 2001. 

10.1.45. Rušenje rudniških objektov na površini 

Rušenje objektov na površini poteka tako, da se posamezen objekt likvidira takoj, ko se več 
ne rabi oz. ni več v funkciji. 

10.1.46. Rekonstrukcija rudniških objektov na površini 

V letu 1997 seje izvedla rekonstrukcija upravne zgradbe Rudnika Zagorje v zapiranju (lastna 
sredstva!). 

10.1.51. Odškodnine za poškodovana zemljišča in objekte 

Odškodnine - rudarska škoda so se izplačevale le na podlagi sklepa komisije za rudarsko 
škodo (1. stopnja) ali pa na podlagi sklepa sodišča. 

10.1.52. Izdelava objektov za eventuelno izrabo tople triadne vode 

V letu 1997 smo izvrtali vrtino za izrabo tople triadne vode na platoju pred kopalnico in 
lampamo. 

10.1.55a. Vzdrževanje saniranih površin na področju jam Loke in Šemnik 

Dela so se uspešno izvedla, vendar so se zavlekla zaradi neurejenih lastniško-pravnih 
razmerij ter zaradi problemov pri financiranju izvajanja del. 

10.1.55b. Sanacija opuščenih kamnolomov 

Dela so se uspešno izvedla, vendar so se zavlekla zaradi neurejenih lastniško-pravmh 
razmerij ter zaradi problemov pri financiranju izvajanja del. 
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Izvajanje del pri ekološko prostorski sanaciji površin Rudnika Zagorje v zapiranju v 
letih 2002 do vključno 2004 

10.139. Sanacija nad opuščeno jamo Podstrana 

Zadnja faza sanacije naj bi se izvedla v letošnjem letu kljub problemom zaradi blokade del s 
strani lastnikov zemljišč. 

10.1.40. Likvidacija železniške proge med separacijo premoga in IGM-om 

V letošnjem letu naj bi izvedli revitalizacijo opuščene trase proge. 

10.1.41. Sanacija hribovitega območja Kukoljneca ter Cilence 

V letih 2003 in delno v letu 2004 naj bi izvedli glavna sanacijska dela na zgoraj omenjenem 
območju, ki je zelo strmo, poraščeno ter zaradi preteklih rudarskih del tudi zelo razpokano. 
Sanacija območja zamuja zaradi premajhnih finančnih sredstev, ki so se namenjala za 
ekološko-prostorsko sanacijo površin. 

10.1.44. Sanacija vzhodnega dela Ruardija 

V letošnjem letu naj bi se dokončali 2. in 3. faza sanacije omenjenega območja, ki je zaradi 
preteklih podzemeljskih rudarskih del v jamah Kotredež in Dole najbolj degradirano. 

10.1.45. Rušenje rudniških objektov na površini 

V letu 2002 bomo posamezen objekt likvidirali (porušili) takoj, ko ne bo več v funkciji. 

10.1.46. Rekonstrukcija rudniških objektov na površini 

Predvideva se rekonstrukcija objektov, ki se ne rušijo takoj, ko posamezen ne bo več v 
funkciji. 

10.1.48. Rekonstrukcija struge Kotredežčice 

Struga potoka Kotredežčica se bo sanirala v letošnjem letu. Sanacija struge je nujna, saj 
poteka preko območja, kjer so se v preteklosti pojavljali največji posedki terena. 
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10.1.50. Rekonstrukcija cest in cestnih odsekov 

Glede na posedke terena se dela pri rekonstrukciji izvajajo glede na konsulidacijo terena. 

10.1.51. Odškodnine za poškodovana zemljišča in objekte 

Odškodnine - rudarska škoda se bodo izplačevale na podlagi utemeljenih zahtevkov po 
presoji komisije za rudarsko škodo (1. stopnja) oz. na podlagi sklfcpa sodišča. 

10.1.52. Izdelava objektov za eventuelno izrabo tople triadne vode 

Izvedla se bodo vsa potrebna dela za pridobitev tople tridne vode na površino. 

10.1.55a. Vzdrževanje saniranih površin na področju jame Loke in Šemnik 

Dela se bodo tudi v bodoče izvajal glede na nastale potrebe po vzdrževalnih delih na teh 
področjih. 
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KADROVSKO SOCIALNI PROGRAM 
t 

Kadrovsko socialni program je v letih zapiranja zajemal stanje zaposlenih, ločeno za delavce 
RZvZ d.o.o. in RTH d.o.o. ter sklope aktivnosti razreševanja presežnih delavcev. 

V skladu z 17. členom Uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Zagoije v zapiranju d.o.o. so se z 
viri in sredstvi, ki so bili za zapiranje na razpolago družbi razreševali tudi presežni delavci iz 
področja bivših enot rudnika Trbovlje, Hrastnik, separacija Trbovlje in skupnih služb RRPS 
p.o. 

Stanje zaposlenih v družbi Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o. je na dan 01.01.1996, ko je 
družba začela poslovati znašal 418 zaposlenih. Stanje zaposlenih se je zniževalo glede na 
potrebe števila zaposlenih, ki je bilo potrebno pri zapiranju rudnika. Upoštevajoč prihode in 
odhode seje stanje zaposlenih zniževalo po letih: 

- 01.01.1996 418 zaposlenih 
-01.01.1997 320 zaposlenih 
- 01.01.1998 241 zaposlenih 
-01.01.1999 169 zaposlenih 
-01.01.2000 123 zaposlenih 
- 01.01. 2001 73 zaposlenih 
-31.12.2001 50 zaposlenih 

Zniževanje zaposlenih po organizacijskih enotah in letih zapiranja je prikazano v tabeli 
zmanjševanje zaposlenih delavcev RZvZ d.o.o. po posameznih letih zapiranja. 

Sklop aktivnosti kadrovsko socialnega dela se je delilo na aktivne in pasivne oblike 
razreševanja posameznih delavcev, kot posledico zapiranja rudnika in sofinanciranje 
odpiranja novih delovnih delovnih mest - nove programe. 

Aktivne oblike so po vsebini pomenile tiste razpoložljive vzvode in mehanizme, ki so 
posledično pomenile prezaposlitev delavcev ( samozaposlitev, prezaposlitev). 

Po posameznih letih smo z navedeno obliko razrešili naslednje število delavcev: 

- leto 1996 
-leto 1997 
- leto 1998 
- leto 1999 
- leto 2000 
-leto 2001 

49 delavcev 
27 delavcev 
21 delavcev 
15 delavcev 
20 delavcev 

Pasivne oblike razreševanja presežnih delavcev so pomenile tiste vzvode in mehanizme, ki so 
bili po posameznih letih na razpolago in posledično pomenijo upokojevanje ( redna 
upokojitev, izjemna upokojitev, invalidska upokojitev, dokup zavarovalne dobe, predčasna 
upokojitev, odpravnine). 
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Po posameznih letih smo z navedeno obliko razrešili naslednje Število delavcev: 

- leto 1996 
- leto 1997 
- leto 1998 
-leto 1999 
- leto 2000 
- leto 2001 

178 delavcev 
93 delavcev 

112 delavcev 
101 delavcev 
70 delavcev 
18 delavcev 

Novi programi so predstavljali projekt sofinanciranja investicij v odpiranje novih delovnih 
mest s katerim se je: 

- delno nadomestil trajno izgubljen fond delovnih mest v lokalni skupnosti kot posledica 
izvajanja tekoče energetske politike države in s tem povezane odločitve o zapiranju 
rudnika 

- ustvarile prezaposlitvene možnosti za bodoče presežne delavce kot posledico izvajanja 
zapiranja rudnika. 

V obdobju zapiranja rudnika se je ustvarilo 127 novih delovnih mest, katera bo do 
dokončnega zaprtja rudnika Se potrebno zasesti. 

Po posameznih letih se je z navedeno obliko razreSilo naslednje število delavcev: 

- leto 1996 
-leto 1997 
- leto 1998 
- leto 1999 
- leto 2000 
- leto 2001 

3 delavci 
29 delavcev 
23 delavcev 

2 delavca 
10 delavcev 

5 delavcev 

Da pa so se delavci lažje prilagodili novim zaposlitvenim možnostim smo izvajali tudi 
prekvalifikacije in došolanje ter oblike tečajev in seminarjev. 

Po posameznih letih zapiranja smo s to obliko omogočili usposabljanje naslednjemu številu 
delavcev. 

- leto 1996 
- leto 1997 
- leto 1998 
-leto 1999 
- leto 2000 
-leto 2001 

41 delavcev 
8 delavcev 
2 delavca 

10 delavcev 
5 delavcev. 
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Aktivne oblike , pasivne oblike razreševanja presežnih delavcev in nove programe po 
posameznih letih prikazuje tabela oblike začasnih in trajnih razrešitev presežnih delavcev 
RZvZ d.o.o. 

Poleg oblike sofinanciranja novih delovnih mest pa je družba pristopila k še enemu načinu 
uresničevanja sofinanciranja ustvarjanja novih delovnih mest- garancijski sklad. 

Skupščina RZvZ je na svoji 1. redni seji, dne 07.10.1998 sprejela: 

• sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe RZvZ,d.o.o. 
• sklep o vplačilu denarnega vložka in pridobitvi poslovnega deleža v družbi Regionalni 

center za razvoj,d.o.o.in 
• sklep o odobritvi dolgoročne finančne naložbe v družbo Regionalni center za razvoj,d.o.o. 

Posledica navedenih sklepov bo, da se bodo sredstva plasirala v nove programe preko 
Regionalnega centra za razvoj kot kredit pod ugodnimi pogoji ( subvencionirana obrestna 
mera, monatorij vračanja). Sredstva so v Regionalni center za razvoj naložena kot dolgoročna 
finančna naložba. Regionalni center za razvoj sredstva multiplicira preko poslovnih bank, iz 
tako zbranih sredstev pa se formira garancijski sklad za financiranje investicij v odpiranje 
novih delovnih mest. Regionalni center za razvoj sredstva sklada namenijo preko 
instrumenta javnih naročil izbranim investitoijem kot dolgoročni kredit s subvencionirano 
obrestno mero ter monatorijem vračanja. 
Merilo dodeljevanja kredita na novoustvarjeno delovno mesto znaša 8,7 mio SIT. 

Z omenjeno družbo je bila sklenjena pogodba o dolgoročni vlogi. V skladu s sklepi skupščine 
seje za izvajanje projekta predvidevalo plasiranje 400 mio SIT, od tega: 

- 399 mio SIT kot dolgoročna vloga s skladu s "Pogodbo o dolgoročni vlogi med Rudnikom 
Zagoije v zapiranju in Regionalnim centrom za razvoj 

- 1 mio SIT kot trajna vloga v skladu s sklepi skupščin Rudnika Zagoije v zapiranju ter 
Regionalnega centra za razvoj 

S posameznimi oblikami razreševanja presežnih delavcev, ki smo jih izvajali v letih zapiranja 
smo stanje zaposlenih znižali tako, da smo 31.12.2001 beležili 50 zaposlenih delavcev. 

Do dokončnega zaprtja ocenjujemo, da bomo razrešili še 44 delavcev, medtem ko 6 delavcev 
ostaja nerazrešenih. To pa so delavci invalidi, ki jih zaradi zdravstvenih omejitev ni mogoče 
prezaposlitl oziroma jih ni mogoče razrešiti na noben drug način. 
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Ocenjujemo, da bi lahko razrešili delavce na naslednji način: 

OBLIKA 2002 2003 2004 
Aktivne oblike - 19 - 
Pasivne oblike 5 5 4 
Novi programi 2 - - 

Novo podjetje - 9 - 

SKUPAJ 7 33 4 

Ocena razrešitve do dokončnega zaprtja je po posameznih letih in oblikah prikazana v tabeli 
Ocena razrešitev zaposlenih delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju.o.o. do 31.12.2004. 
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Ocena razrešitve zaposlenih delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju,d.o.o. do 
31.12.2004 

Stanje zaposlenih 
01.01.2002 

50 

Razrešitve v letu 2002: 
AKTIVNE OBLIKE: - 

PASIVNE OBLIKE: 
- redna upokojitev: 2 
- predčasna upokojitev 1 
- trajni višek 2 

NOVI PROGRAMI: 2 

Stanje zaposlenih 
31.12.2002 

43 

Razrešitve v letu 2003: 
AKTIVNE OBLIKE: 
- prezaposlitev, samozaposlitev 19 

PASIVNE OBLIKE: 
- redna upokojitev 3 
-dokup 2 

NOVI PROGRAMI. - 

HČERINSKO PODJETJE 
Monitoring, d.o.o. 

9 

Stanje zaposlenih 
31.12.2003 

10 

Razrešitve v letu 2004: 

AKTIVNE OBLIKE: - 

PASIVNE OBLIKE: 
- redna upokojitev 3 
- predčasna upokojitev 1 

Stanje zaposlenih 
31.12.2004 

6 

o 
CT 

Ki 
... M 

o 
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(b) VREDNOSTNI PRIKAZ POTREBNIH SREDSTEV 

V nadaljevanju je priložena tabela, ki prikazuje letne zneske porabljenih sredstev za izvedbo 
vseh zapiralnih aktivnosti in sicer glede na krovni program zapiranja rudnika Zagoije, 
izdelanega v avgustu leta 1995 in glede na sklepe 196. seje Vlade Republike Slovenije, ki je 
dne 30.4.1996 obravnavala posamezne programe zapiranja rudnikov rjavega premoga 
Kanižarica, Senovo in Zagoije. Iz omenjenega tabelaričnega prikaza sredstev je razvidno, da 
je znašala vrednost odobrenih sredstev, namenjenih za pokrivanje aktivnosti zapiranja jame, 
sanacije površin, kritja stroškov proizvodnje ter kadrovsko-socialnega programa razreševanja 
delavcev za Rudnik Zagoije, 9,386.448.280,00 SIT. Od tega zneska je bilo 1,799.165.760,00 
SIT namenjeno upokojevanju po zakonu o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnine za 
delavce v premogovnikih (Ur. list SRS št. 44/69). To pravico do izjemne pokojnine kot 
obliko razreševanja delavcev po navedenem zakonu so tako dobili nekateri delavci Rudnika 
Zagorje in Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki so izpolnjevali določene pogoje. Sredstva za 
povečane obveznosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so nastale zaradi 
pridobitve in uveljavitve pravic do pokojnine pod posebnimi pogoji, pa je zagotovila direktno 
Republika Slovenija iz proračuna. Zato je potrebno od odobrenih sredstev, recenziranih po 
sklepu Vlade RS 30.4.1996, odbiti sredstva, namenjena izjemnemu upokojevanju rudaijev, 
ostanek sredstev, namenjenih za zapiralne aktivnosti Rudnika Zagoije, je tako znašal 
7,587.282.520,00 SIT. Tako dobljeno razliko odobrenih sredstev smo vsako leto revalorizirali 
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in od tega zneska odšteli vsakoletna dejansko 
prejeta proračunska sredstva, namenjena za izvajanje zapiralnih aktivnosti jame, ekološke 
sanacije površin in kadrovsko-socialnega programa razreševanja delavcev. Od leta 1995 do 
vključno leta 2001 je Rudnik Zagoije v zapiranju, d.o.o. prejel 9,646.994.929,00 SIT 
proračunskih sredstev, revaloriziran ostanek sredstev kot razlika med odobrenimi in prejetimi 
sredstvi pa po stanju 31.12.2001 znaša 722.289.634,00 SIT, kar je razvidno iz točke 1 
priložene preglednice. 

V točki 6 omenjenih sklepov Vlade RS z dne 30.4.1996 je opredeljeno, da bodo po letu 2000 
nastopale obveznosti, ki bodo posledica realiziranja kadrovsko-socialnega programa in 
monitoringa površine, ki ga je potrebno vzpostaviti za obdobje, ko se bodo na površini po 
strokovnih predvidevanjih mogle kazati posledice po ustavitvi vsakršnih zapiralnih 
aktivnosti. Znesek, namenjen za Rudnik Zagoije v zapiranju iz naslova kadrovsko-socialnega 
programa po letu 2000 je 709.069.520,00 SIT, iz naslova meritev in kontrol monitoringa po 
letu 2000 pa je znesek 262.000.000,00 SIT. Skupni znesek potrebnih sredstev po letu 2000 v 
vrednosti 971.069.520,00 SIT je neizkoriščen, njegova vrednost pa konec leta 2001, 
upoštevajoč letno revalorizacijo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, znaša 
1,626.407.737,00 SIT, kar je razvidno iz točke 2 v preglednici. 

Točka 3 preglednice predstavlja seštevek prvih dveh podsklopov zapiralnih aktivnosti jame s 
projektno dokumentacijo, ekološke in prostorske sanacije in kadrovsko-socialnega programa 
in meritev po letu 2000. Skupen ostanek revaloriziranih sredstev po stanju 31.12.2001 znaša 
2,348.697.371,00 SIT. 

Skladno s točko 5 že navedenih sklepov Vlade RS z dne 30.4.1996, je Rudnik Zagorje v 
zapiranju ob ustanovitvi skladno z 2. členom Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje 
Rudnikov ijavega premoga Zagoije, Senovo in Kanižarica , prevzel z delitveno bilanco 
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sanacijo določenih obveznosti do dobaviteljev in obveznosti iz financiranja (dolgoročni 
krediti in obresti). Predvideni znesek teh zapadlih obveznosti bivšega podjetja Rudniki 
ijavega premoga Slovenije, je za Rudnik Zagoije v zapiranju 2,016.342.000,00 SIT. Dejansko 
porabljena sredstva za ta namen, ki so bila v letih od 1995 do 2001 zagotovljena s strani 
državnega proračuna, pa so nominalno znašala 3,518.727.848,00 SIT. Znesek je razviden iz 
točke 4 priložene tabele in predstavlja nominalno prejeta in porabljena proračunska sredstva. 

V točki 5 priložene preglednice porabljenih sredstev, so prikazani stroški financiranja, ki jih 
je Rudnik Zagoije v zapiranju moral plačevati zaradi vsakoletnih izpadov proračunskega 
financiranja oz. zaradi nepravočasnega financiranja. Gre za obresti od kratkoročnih 
likvidnostnih kreditov, ki jih je Rudnik Zagorje zaradi nerednega in včasih tudi zmanjšanega 
obsega proračunskih sredstev glede na odobrene, moral najemati za pokrivanje najnujnejših 
stroškov in obveznosti iz poslovanja. Nominalni znesek teh sredstev je prikazan v točki 5 
tabele in znaša 317.965.490,00 SIT. Znesek, namenjen poplačevanju obresti iz naslova 
kratkoročnega financiranja ni bil predviden v krovnem programu zapiranja Rudnika ijavega 
premoga Zagoije niti v sklepih Vlade RS z dne 30.4.1996, zato je gornji znesek smiselno 
opredeliti kot nujno potrebna dodatna sredstva, plačana v preteklih letih. 

V točki 6 so predstavljena sredstva, ki jih je Rudnik Zagoije v zapiranju namenil za izplačilo 
delavcem iz naslova premalo izplačanih plač za obdobje od septembra 1991 do decembra 
1992, ki so bila v tem obdobju skladno s kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije 
izplačane do 20% nižje od izhodiščnih osebnih dohodkov. Izplačilo navedenih plač je bilo 
doseženo v okviru izvensodne poravnave s pridobitvijo soglasij oz. izjav vseh delavcev, da se 
z izplačilom navedene odškodnine odpovedujejo vsem nadaljnjim zahtevkom iz tega naslova 
Omenjena sredstva iz tega naslova so bila izplačana v letih 1999 in 2000 v znesku 
303.921.648,00 SIT in prav tako niso bila zajeta v začetnih odobrenih sredstvih, namenjenih 
za izvajanje zapiralnih aktivnosti Rudnika Zagoije. 

Dejanska potrebna sredstva za dokončno zaprtje Rudnika Zagoije v zapiranju tako znašajo: 

1. Revaloriziran ostanek sredstev zapiranja jame, 
ekološke sanacije površin in kadrovsko-socialnega 
programa in meritev po letu 2000 2,348.697.371,00 SIT 

2. Stroški kratkoročnega financiranja 317.965.490,00 SIT 

3. Stroški premalo izplačanih plač 303.921.648,00 SIT 

SREDSTVA SKUPAJ: 2.970.584.509,00 SIT 
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Tako izračunana potrebna sredstva za izvršitev vseh preostalih zapiralnih aktivnosti bi 
se v letu 2002,2003 in 2004 porabila na naslednji način: 

Leto 2002 

Leto 2003 

- odobrena sredstva 
- poraba po poslovnem 

načrtu za leto 2002 

• predvidena dobljena 
sredstva glede na 
sprejet proračun 2003 

■ predvidena poraba 

1,204.148.875 SIT 

684.503.741 SIT 

443.964.188 SIT 

31-114.916 SIT 

44.566.030 SIT 

800.000.000 sn 
450.000.000 SIT 

300.000.000 SIT 

25.000.000 SIT 

25.000.000 SIT 

- zapiranje jame 

- ekološko-prostorska 
sanacija površin 

- kadrovsko-socialni del 

- finančni transferji 

- zapiranje jame 

- ekološko-prostorska 
sanacija površin 

- kadrovsko-socialni del 

- finančni transfeiji 

Leto 2004 - predvidena sredstva 
- predvidena poraba 

966.435.634 SIT 
300.000.000 srr 

300.000.000 srr 

25.000.000 SIT 

25.000.000 SIT 

316.435.634 SIT 

- zapiranje jame 

- ekološko-prostorska 
sanacija površin 

- kadrovsko-socialni del 

- finančni transferji 

- potencialne obveznosti 
iz poroštev in tožb iz 
naslova rudarske škode 
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Opombe: 
• točka 1: prikazana so neizkoriščena revalorizirana sredstva, ki izhajajo Iz razlike med odobrenimi sredstvi po sklepu vlade RS 
z dne 30.4.1996 (zmanj&ane za sredstva 

Izjemnega upokojevanja rudarjev) ter porabljenimi sredstvi za vsa zapiralne aktivnosti RZvZ (zapiranje jame. 
ekoloiko-prostorska sanacija in kadrovsko-sodalnl 

program). 
- točka 2: gre za revalorizirana sredstva, ki jih bo imel RZvZ po sklepu vlade RS z dne 30.4.1996 na razpolago po latu 2000 za 
trvajanje kadrovsko-sodalnega programa 

in meritev. 
- točka 3: prikazane so plačane glavnic« In stroikl dolgoročnih kreditov, ki Jih je RZvZ prevzel kot obveznost RRPS-a po 
delitveni bilanci. Zneski so nominalni In 

nerevalorizirani. 
• točka 4: prikazane so plačane obresti in stroikl kratkoročnih kreditov, ki jih je RZvZ najemal zaradi izpada proračunskega 
financiranja in sicer kot likvidnostne okvirne 

kredite. Zneski so nominalni in nerevalorizlrarj. Postavka ni bila vključena v krovni program zapiranja RZvZ oz. 
sklepe vlade RS z dne 30.4.1996. 
- točka 5: prikazana so Izpla6la premalo izplačanih plač iz leta 1991 In 1992, kijih je RZvZ kot prejeto obveznost bivJega 
RRPS-a moral izplačati biviim zaposlenim. 

Zneski so nominalni in nerevalorizirani. Postavka nI bila vključena v krovni program zapiranja RZvZ oz. sklepe vlade 
RS z dne 30.4.1996. 

Zagorje, 13.03.2001 
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3. ZAKLJUČEK 

A. Podaljšanje izvajanja zapiranja rudnika 

Zaradi razlogov, predhodno navedenih v tem poročilu, je prišlo torej do vsebinskih in 
dinamičnih odstopanj od prvotno predvidenih aktivnosti, ki jih lahko strnemo v naslednje 
skupine: 

- V letu 1995 izdelani »Program zapiranja rudnika rjavega premoga Zagorje« je bil izdelan 
brez zadostne tehnične dokumentacije, ki bi lahko nudila osnovne za ocenitev stroškov 
zapiranja jam rudnika Zagorje ter sanacije površin. V programu navedena dinamika, 
resursi ter obseg sredstva posamične aktivnosti zaprtja rudnika temelji tako na oceni brez 
ustrezne podlage v izdelani tehnični dokumentaciji, ki nudi kvalitetno višji nivo podlag 
od uporabljenih v prvotnem programu. Poleg navedenega je pri izvajanju prišlo do 
strukturnih prilagajanj med posameznimi sklopi programa zapiranja, kakor tudi do novih 
dejstev ter spoznanj pri operacionalizaciji vseh treh segmentov zapiranja. 

- Kot je bilo že omenjeno, prvotni program ni v celoti zajemal poplačila obveznosti po 
delitveni bilanci. Ne glede na dinamično premoščanje poplačila z dolgoročnimi krediti, 
zavarovanimi z državnimi poroštvi, ostaja obveza poplačila za družbo, ki v prvotnem 
krovnem programu ni bila zajeta, se pa dejansko izvaja s sredstvi proračunske postavke 
8195: programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo ter Zagorje/subvencije. 

- Izvedba projekta s strani predvsem Proračuna RS za leta od 1995 do 2001 ni bila 
spremljana v potrebnem obsegu sredstev, predvidenimi s krovnimi programi in 
določenimi z letnimi pogodbami. Glede na naravo izvajanja del v praksi to pomeni 
predvsem kasnitev del na segmentu trajne sanacije površin (ki pa se tudi sicer pojavlja 
zaradi lastniške problematike), saj so se razpoložljiva sredstva prioritetno namenjala za 
potrebe kadrovsko-socialnega programa ter zapiranja jam (plače - dela v lastni režiji). 
Iz primerjave realiziranih / planiranih priliviv sredstev v letih 1995-2001 (tabela) so 
razvidna tudi kumulativna vrednostna odstopanja od prvotno predvidenih sredstev, 
odobrenih s sklepi vlade, ki v obravnavanem obdobju rudnika niso bila na razpolago za 
izvedbo projekta. 

- Že omenjena' recenzija prvotnega programa prav tako ugotavlja, da projekta ni mogoče 
zaključiti v predvidenem roku, saj naj bi konec leta 2000 ostala nerazrešena predvsem 
kadrovska problematika (po krovnem programu 96 delavcev) ter ostali stroški 
monitoringa saniranih površin. Tej ugotovitvi sledi 7. sklep 196. seje Vlade RS z dne 30. 
april 1996, ki ugotavlja, da bo zaradi navedenih dveh dejstev potrebna prolongacija 
financiranja po letu 2000. 

- Prvotni program prav tako ne opredeljuje postopka in načina dokončne likvidacije družbe 
ter način upravljanja s presežnim premoženjem po likvidaciji. 
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B. Ustanovitev nove družbe 

Rudnik Zagorje v zapiranju je imel v letu 2000 v poslovnem načrtu predvideno ustanovitev 
družbe - hčerke, katere potreba po ustanovitvi izhaja iz več razlogov: 

- V skladu z novim »Zakonom o rudarstvu« je potrebno izvajati spremljanje 
konsolidacijskih procesov tudi po zaključku sanacije površin, poškodovanih zaradi 
rudarjenja; obseg ter dobo spremljanja, ki jo je potrebno izvajati tudi po zaključku 
zapiranja opredeljuje tehnična dokumentacija, odločbe rudarskega inšpektorata ter 
zapisnik upravnega postopka glede dokončnega zaprtja rudnika. 

- Rudnik v zapiranju in posredno država bo sicer ob likvidaciji posedovala premoženje v 
obliki zgradb in drugih nepremičnin, s katerimi bo po likvidaciji matere (Rudnika Zagoije 
v zapiranju, d.o.o.) potrebno upravljati, na drugi pa nudi to premoženje materialno osnovo 
za bodoče poslovanje hčerke (trženje z nepremičninami). 

- V družbi je akumulirano specifično znanje (investicijski inženiring, znanje glede montaž, 
vzdrževanje ter popravila Ex (plinskovamih) naprav, jamomerskih meritev, rudarskega 
nadzora nad izvajanjem del...), katere pomeni vsebinsko solidno osnovo možnega 
rentabilnega poslovanja nove družbe ter tako tudi prezaposlitvene možnosti za delavce v 
rudniku, ki se pojavljajo kot višek, ko izvajamo zapiralna dela. 

Vlada RS v funkciji skupščine družbe je dne 20. aprila 2000 pod št. 310-05/98-3 sprejela med 
drugimi sklepi tudi operativni plan aktivnosti za izvedbo programa zapiranja rudnika Zagoije 
za leto 2000, v katerem je med drugimi aktivnostmi predvidena tudi ustanovitev družbe. V ta 
namen so bila sredstva v obliki denarnega vložka v letu 2000 predvidena in črpana preko 
sredstev proračuna in sicer postavke 6101: »Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo 
ter Zagoije«, konta 4303 »Investicijski transferi javnim podjetjem« in sicer 99.289.454,00 
SIT 
sredstev. Za presojo upravičenosti ekonomske upravičenosti poslovanja nove družbe je 
izdelan »Elaborat upravičenosti ustanovitve družbe Monitoring, d.o.o.«, sprejet na NS družbe. 

V skladu z veljavno zakonodajo se kapitalske naložbe družb v lasti države za formalen vpis v 
register lahko izvedejo po sprejetju ustreznega sklepa Vlade RS glede kapitalske družbe. 
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C. Ocena potrebnih finančnih sredstev do dokončnega zaprtja Rudnika Zagorje izhaja 
iz: 

- kompleksnih programov zapiranja rudnikov Zagorje, Senovo in Kanižarica, recenziranihs 
strani Strokovne komisije Vlade Republika Slovenije ter 4. sklepa 196. seje vlade RS z 
dne 30.4.1996 

Nominalna vrednost: 9.386.448.280 SIT 

- prenesenih obveznosti po delitveni bilanci na dan 31.12.1994 ob sprejetju zakona o 
zapiranju ter 5. sklepa 196. seje Vlade Republike Slovenije 

Nominalna vrednost: 2.016.342.000 SIT 

- obveznosti po letu 2000 iz naslova realizacije kadrovsko-socialnega programa ter 
monitoringa površine ter 6. sklepa 196. seje Vlade Republike Slovenije 

Nominalna vrednost: 971.069.520 SIT 

- prilivov proračunskih sredstev v letih od 1995-2000 

Nominalna vrednost: 13.165.722.777 SIT 

Na osnovi dosedanjega premajhnega proračunskega financiranja glede na krovni program, 
poplačila prevzetih obveznosti po delitveni bilanci RRPS-ja ter obveznosti, ki bi po sprejetem 
krovnem programu nastopale po letu 2000, bi bilo v podaljšanem obdobju od leta 2000 dalje 
potrebno zagotoviti obseg proračunskih sredstev v vrednosti 2.970.584.509 SIT. 

Ob navedenem je izrecno potrebno poudariti, da v primeru prolongiranja koriščenja 
navedenih sredstev ne nastopajo nove dodatne obveznosti poplačevanja projekta zaprtja 
rudnika Zagorje, temveč le vrednostno in časovno prolongiranje že znanih obveznosti 
financiranja projekta, kije bilo v osnovnem zakonu predvideno do leta 2000. 
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VIRI: - Uredba o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.0.0. 
(Ur. list RS štev. 42. z dne 21.7.1995) 

- Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, 
Senovo in Kanižarica (Ur. list RS štev. 1 z dne 10.1.1995) 

- Krovni program zapiranja rudnika rjavega premoga Zagorje 
(Rudis, avgust 1995) 

- Sklepi 196. seje Vlade RS z dne 30.4.1996 (štev. 310-01/94-2/5-8) 
- Poslovna poročila Rudnika Zagorje v zapiranju, d.0.0. za leta od 1995 do 

2001 
- Poslovni načrti Rudnika Zagorje v zapiranju, d.0.0. za leta od 1995 do 

vključno leta 2002 
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NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:  

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  
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