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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 

ZAPIRALNIH DELIH V LETIH OD 1995 

DO 2001 S TERMINSKO IN FINANČNO 

PROJEKCIJO DOKONČANEGA ZAPRTJA 

- EPA 627 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-06/2002-4 
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 zapiralnih delih v letih od 1995 do 2001 s 
terminsko in finančno projekcijo dokončanega zaprtja. 

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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Jože Matekovič, dipl. oec., l.r. 
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UVOD 

Kljub skoraj 150 letnemu vztrajanju na rudarski tradiciji je bil Rudnik Kanižarica" v 
devetdesetih letih med prvimi, ki mu je bilo usojeno zaprtje. Na zmanjšanje rabe domačih 
premogov je vplivala spremenjena gospodarska situacija, ko je ob padcu industrijske 
proizvodnje prišlo do padca rabe energije in s tem znižanja obsega oskrbe. Dodaten razlog za 
padec rabe domačih ijavih premogov je bil tudi večje spoštovanje ekoloških zahtev, saj je 
intenzivna raba domačega premoga v ekološko neprimernih kuriščih v široki rabi povzročala 
hude obremenitve okolja v naseljih. Spremenila se je strategija razvoja energetskega sistema 
Slovenije in tej strategiji seje morala seveda prilagoditi tudi proizvodnja rjavega premoga. 

Tako je bila s strani Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije dne 07.02.1991 
imenovana strokovna skupina, ki je pripravila projekt »Prestukturiranje premogovnikov 
ijavega premoga v Republiki Sloveniji«. Rudniki ijavega premoga so naveden projekt 
vgradili v svojo IV. varianto, ki predvideva le izkop do en milijon ton energetskega rjavega 
premoga, ki ga bosta kopala le premogovnika Trbovlje in Hrastnik in oskrbovala TE Trbovlje 
in TE-TO Ljubljana ter postopno zapiranje premogovnikov Zagorje, Kanižarica in Senovo. 

Da se racionalizira pridobivanje ijavih premogov v Sloveniji, sanira okolje in zagotovi 
prezaposlitev delavcev, je prišlo do sklepa o zaprtju rudnikov ijavega premoga Zagoije, 
Senovo in Kanižarica, Državni zbor Republike Slovenije je zato 21.12.1994 sprejel Zakon o 
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov Zagoije, Senovo in Kanižarica. Zakon je predvidel 
preoblikovanje dotedanjega podjetja Rudniki ijavega premoga Slovenije v štiri družbe: 

- Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. 
- Rudnik Zagoije v zapiranju, d.o.o. 
- Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. 
- Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o. 

Rudniki v zapiranju se naj bi zaprli v obdobju od 1995 do 2000 leta, sredstva pa naj bi se na 
osnovi izdelanih programov zapiranja zagotavljala v vsakoletnih proračunih Republike 
Slovenije. 
Družba Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o. je bila ustanovljena z uredbo o ustanovitvi, ki je 
bila objavljena v Ur.l. RS Št. 42/95. Ustanovitev je vpisana v sodni register pri Okrožnem 
sodišču v Novem mestu s sklepom SRG 95/00368 z dne 07.12.1995 z osnovnim kapitalom v 
višini 37.238 tisoč SIT. Ustanovitelj s 100 % deležem je Republika Slovenija. 
Družba je začela poslovati 01.01.1996. Na dan 31.12.1995 je družba skupaj z ostalimi 
družbami naslednicami Rudnikov ijavega premoga Slovenije p.o. Trbovlje sprejela sklepe o 
delitveni bilanci, ki je bila izdelana na podlagi kriterijev za delitev premoženja Rudnikov 
ijavega premoga Slovenije p.o., ki jih je sprejel delavski svet tega podjetja na svoji seji dne 
22.02.1995. Leta 1995 je bil izdelan krovni program zapiranja Rudnika Kanižarica, ki gaje 
izdelal IRGO Ljubljana". Namen tega programa je bil na osnovi Zakona o -zagotavljanju 
sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga predvideti: 

- poslovanje Rudnika Kanižarica v zapiranju do končnega zaprtja 
- vse aktivnosti in dela, potrebna za zapiranje rudnika 
- vse aktivnosti in dela za sanacijo z rudarjenjem prizadetega okolja 
- reševanje kadrovsko - socialnih vprašanj v zvezi z opustitvijo proizvodnje premoga 
- časovni razpored vseh dejavnosti v zvezi z zapiranjem 

potrebna sredstva za vse te aktivnosti in možne vire 
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Krovni program zapiranja jc recenzirala strokovna komisija, ki jo je imenovala Vlada 
Republike Slovenije. Na podlagi recenzije je Vlada Republike Slovenije na svoji 196. seji dne 
30.04.1996 sprejela sklepe, ki opredeljujejo izvedbo programa. 

Iz navedenih sklepov Vlade Republike Slovenije je razvidna struktura sredstev za zapiranje 
družbe Rudnika Kanižarica, d.o.o.: 

a) Zapiranje jame, ekološko prostorska sanacija površin in 
kadrovsko socialni del 2.584.222.684 SIT 

b) Sanacija terjatev in obveznosti RRPS 501.713.000 SIT 

c) Kadrovsko socialni program in monitoring 
površin po letu 2000 491.651.825 SIT 

SKUPAJ: .3.557.587.509 SIT 

Vlada Republike Slovenije v 7. točki sklepa 196. seje dne 30.aprila 1996 ocenjuje, da 
potrebna vsota denarja 5.133.797.771 SIT, ki izhaja iz točke 5 in 6, presega možnosti 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, tako po obsegu kot po dinamiki, zato predvideva, da 
bo potrebno pristopiti k prolongaciji financiranja, ki jo zahteva postopek izpeljave kadrovsko 
socialnega programa in sanacija površin, ki bo trajala še nekaj let po ustavitvi vsakršnih 
aktivnosti (posedki zemljišča) kakor tudi sanacija obveznosti. 

Glavni cilj zapiranja v tehničnem smislu je bil odpraviti posledice rudarjenja in preprečiti 
škodo, ki bi še nastala zaradi rudarjenja, s tem pa na najmanjšo možno mero znižati 
obremenitev okolja. Pri tem ~šo upoštevane zahteve in smernice prostorsko ureditvenega 
načrta in zakonska določila Zakona o rudarstvu. Posledice rudarjenja, ki so vidne na površini, 
naj bodo odpravljene trajno tako, da bodo mase, ki se premikajo, stabilizirane. 

V pročesu zapiranja se je pokazalo, da je bilo eno najtežjih in najkompleksnejših nalog 
izvajanje kadrovsko socialnega programa in zagotavljanje nadomestnih delovnih mest. 
Le doslednemu ugotavljanju in razvrščanju presežnih delavcev se je zahvaliti, da pri 
prezaposlovanju in predčasnem upokojevanju ni prihajalo do medsebojnih konfliktov in 
delavno pravnih sporov. 

Poseben problem, ki ima svoje korenine tako v naravi dfela, organizaciji dela in tehnološki 
opremljenosti, so prav gotovo številni delovni invalidi. Ob koncu predvidenega časa zapiranja 
rudnika ostaja najbolj pereče vprašanje rešitev statusa 12 invalidov, za katere je 
najprimernejša rešitev v tem, da država zagotovi sredstva s katerimi bodo gospodarski 
subjekti primerno opremili določena delovna mesta, na katera bodo lahko trajno zaposlili 
trenutno brezposelne delovne invalide. 

V celotnem procesu zapiranja in likvidacije rudarjenja je gotovo najpomembnejše to, da so na 
področju rudnika že spočeti novi proizvodni programi in nove dejavnosti ter, da se na 
degradiranih in uničenih rudniških površinah gradi sodobna poslovno industrijska cona, ki bo 
dolgoročno zagotavljala delo in s tem socialno varnost nekdanjim rudniškim delavcem in še 
zlasti njihovim potomcem. 
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Cilj bo uspešno dosežen takrat, ko bo zopet na nekdanjem rudniškem kompleksu v Kanižarici 
zagotovljenih vsaj 200 na novo odprtih delovnih mest. 

Ta cilj je možno doseči s tem, da se zagotovi manjkajoča sredstva za dokončanje sanacije 
površin, dokončanje komunalne opremljenosti poslovno industrijske cone in dokončanje 
kadrovsko socialnega programa, to je zaposlitev za delo zmožnih rudniških invalidov. 

1 ZAPIRANJE RUDNIKA KANIŽARICA 

1.1 Izvajanje programa zapiranja rudnika 

Samo delovanje družbe v letu 1996 bi lahko z vidika izvajanja del proizvodnje premoga 
oziroma zapiranja rudnika zaradi specifičnosti razdelili v dva dela: 

- v prvem polletju se je vršil izkop premoga in so se v splošnem sredstva proračuna kot 
subvencija črpala do nivoja pokrivanja lastne cene 

- v drugem polletju so se na rudniku izvajala le zapiralna dela tako, da se je poslovanje 
skoraj v celoti pokrivalo s proračunskimi sredstvi. 

1.2 Proizvodnja v letu 1996 

V letu 1996 je bila dosežena proizvodnja 17.000 ton premoga. Proizvodnja se je končala v 
mesecu maju, od junija naprej pa se je podaljšala v zmanjšanem obsegu, v glavnem zaradi 
potrebe lastne kurilnice. Meseca junija so se začela zapiralna dela po programu zapiranja - 
zapiranje južnega polja. 

1J Zapiralna dela v letu 1996 

Delo in aktivnosti za izvajanje investicij za leto 1996 v tehničnem smislu je bilo odpraviti 
posledice rudarjenja in preprečiti škodo, ki bi še nastala~zaradi rudaijenja, s tem pa na 
najmanjšo možno mero znižati obremenitve okolja. Pri tem so upoštevane zahteve in 
smernice prostorsko ureditvenega načrta in zakonska določila zakona o rudarstvu. 

1.3.1 Zapiralna dela v jami I. faza 

1.3.1.1 Uvod v zapiralna dela v jami I. faza 

V okviru I. faze likvidacije jame Kanižarica je zapiranje potekalo istočasno z odkopavanjem, 
oziroma po končanem odkopavanju posameznih polj ali delov jame. Ta faza likvidacije je 
potekala od leta 1994 in je trajala do konca leta 1996. 

I. faza likvidacije jame Kanižarica seje izvajala se v času od 1994 do 1997 in sicer vzporedno 
s proizvodnjo. Na zapiralnih delih seje zaposlilo viške delavcev. Dela so se izvajala po RP št. 
2422 »Likvidacija posameznih objektov v Kadunji in v Severnem polju pred dokončno 
likvidacijo jame - RKVZ«, RP.št. 2182/1 »Prestavilo pomožnega Črpališča iz kote -1.32 na 
koto -92« in RP Št. 2182/2 »Likvidacija Južnega polja in Vzhodnega revirja jame 
Kanižarica«. 

poročevalec, št. 87 8 13. september2002 



1.3.1.2 Likvidacija južnega polja (1) 

Likvidacija južnega polja je trajala od 1.7.1996 do 18.6.1997. 

Južno polje jame Kanižarica se je nahajalo v jugozahodnem delu jame. Razdeljeno je bilo na 
bloke A, B in C. Blok B je predstavljal vodonosno prelomno cono, blok C pa se nahaja na 
drugi strani prelomne vodonosne cone. Ker je pri izdelavi prekopa P-jug-t čez prelomno 
vodonosno cono prišlo do vdora vode, se je opustilo nadaljnje odpiranje bloka C. S tem so se 
Še neodkopane bilančne zaloge Južnega polja bistveno zmanjšale in s tem tudi življenjska 
doba rudnika. Ta del sloja se je odkopavalo v letu 1994. .' 

Z likvidacijo Južnega polja sejo pričelo v letu 1995. Pred likvidacijo se je speljalo vodo, ki 
priteka izza betonskega čepa v prekopu P-jug-z direktno v črpališče na koti - 95. V ta namen 
seje speljalo cevovod od zgornjega betonskega čepa po prekopu P-j-z, dostavnem prekopu, 
prečniku med prekopoma, transportnem prekopu, po progi 7 in progi na koti-93 v vodne 
proge črpališča na koti - 95. S speljavo vode od betonskega čepa direktno v glavno črpališče 
na koti -95, seje doseglo, da je voda samodejno odtekala v glavno črpališče in da ni dodatno 
obremenjevala pomožnega črpališča. 

Ureditev odtekanja vode od betonskega čepa v prekopu P-jue-iV črpališče 
na koti -95 

Na začetku zapiranja Južnega revirja se je moralo najprej urediti odvodnjavanje. Tako se je 
najprej s pomočjo alkaten cevovodov speljalo vodo od betonskega čepa v prekopu P.jUg-z v 
črpališče na koti -95. Ker se voda za betonskim Čepom nahaja pod tlakom se je odtekanje 
uredilo tako, da je ta voda odtekala v črpališče samodejno. Za zapiranje vode na betonskem 
čepu se ni odločilo zato, ker bi za Čepom v kratkem času narasel tlak vode na 27 barov. Pri 
tako velikem tlaku pa bi si voda lahko naredila pot mimo. čepov. Ker je bila predvidena 
likvidacija pomožnega črpališča na koti -132 zaradi zapiranja južnega dela jame, se je moralo 
to vodo speljati, po novi trasi direktno v črpališče na koti -95. Zato je bilo potrebno položiti 
cevovod od betonskega čepa v prekopu Pjug-z do ordinate 5045300, kjer se je-novi cevovod 
priključilo na obstoječi cevovod (p 300 mm, ki vodi v glavno črpališče na koti -95. 

Likvidacija dostavnega prekopa na koti -122 

Speljavi vode v glavno črpališče je sledila likvidacija dostavnega hodnika. Ob likvidaciji 
hodnika seje obsulo cevovod, po katerem seje odvaja vodo izza betonskega čepa, da se ni ob 
rušenju proge poškodovalo cevovoda. — 

Likvidaciji dostavnega prekopa je sledila likvidacija pomožnega črpališča na koti -132 in pa 
demontaža gumitransporteijev GT-4 in GT-7. Demontaži gumitransporterjev je sledjla 
likvidacija transportnega prekopa in pa objejetov okoli bunkeija in nadkopa v Vzhodni revir. 
Likvidacija objektov je obsegala demontažo elektro opreme, cevovodov, enotirne viseče 
proge in demontažo TH podpoija. 

) 

Demontaža opreme iz transportnega in dostavnega prekopa 

V okviru likvidacije prčkopa se je demontiralo vso to opremo razen cevovoda, ki vodi od 
betonskega čepa v Črpališče na koli -95. Poleg tega smo demontirali tudi TH podporje. 
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Ob likvidaciji transportnega prekopa v Južno polje se je na tla prekopa spustilo alkalen 
cevovod $ 100 mm in se ga potem ob likvidaciji prekopa pazljivo obsulo z drobnejšim 
materialom katerega seje pridobilo ob za ruša vanju proge. Ta cevovod seje obsulo, da. ne bi 
prišlo do poškodovanja cevovoda in potem do prostega razlivanja vode po jamskih objektih. 

Zavarovanje ustja vrtine na koti -150 

V okviru zapiralnih del se je saniralo tudi ustje vrtine JV-4a. Ta vrtina je bila izdelana leta 
1985 in je zadela v kredni podlagi na velike dotoke vode. Ustje vrtine je bilo v slabi hribini. 
Zapiranje vrtine bi lahko povzročilo izrivanje materiala v proge. Zato se po izdelavi vrtine ni 
zaprlo dotoka vode ampak se je pustilo, daje voda iz vrtine iztekala. 
Ob likvidaciji Južnega polja seje izvedlo takšna zapiralna dela, da je voda iz vrtine še naprej 
odtekala, ker bi bilo zapiranje vrtine prenevarno, ustje vrtine pa po likvidaciji Južnega polja ni 
bilo več dostopno. Zato se je pred likvidacijo Južnega polja izvedlo zavarovanje ustja vrtine 
in del vpadnika V-125/150. Pred likvidacijo pomožnega črpališča na koti -132 pa se je na 
cevovod, ki vodi od betonskega čepa v glavno črpališče navezalo cevovod po katerem priteka 
voda od vrtine JV-4A. Da ni prihajalo do dvigovanja tal se je izdelalo v progi na koti -150 ( 
pri ustju vrtine JV-4? ) in v delu vpadnika -125/-150 lesni sklad. S tem se je preprečilo 
poškodbe cevovoda po katerem se odvaja vodo od vrtine. Lesni sklad se je izdelale s križno 
zloženim lesom. Zgornji del vpadnika, ki ni bil izpostavljen tako velikim pritiskom pa se je 
samo dodatno podgradilo z lesom. 

1.3.1.3 Likvidacija vzhodnega revirja (2) .• 

je trajala od 18.6.1997 do 10.12.1997. 

Vzhodni revir se nahaja na vzhodnem robu Kadunje. Odpiranje Vzhodnega revirja se je 
pričelo leta 1976. Nadaljnje odpiranje je preprečil vdor vode. Z ponovnim odpiranjem 
vzhodnega revirja se je pričelo leta 1987. Pri tem seje odprlo in odkopalo II., III. in IV. sloj 
premoga do vzhodne meje varnostnega stebra proti kredni podlagi. Pogoji odkopavanja so bili 
dokaj_dobri. Z odkopavanjem Vzhodnega reviija seje končalajunija 1994. 

V vzhodnem revirju so se izvršila naslednja zapiralna dela: 
- Ureditev odtekanja vode iz mesta vode v III. sloju. V III. sloj je pritekala manjša 

količina vode, ki pa jo ni bilo možno zapreti. V ta namen seje na vrhu prekopa P-l 
izdelala pregrada višine 1 m.Od te pregrade pa seje potem speljalo alkaten cevovod 
v vodno progo pomožnega črpališča. 

- V okviru likvidacije vzhodnega reviija.se je demontiralo opremo iz transportnega 
prekopa P-l (GT, tir, elektro oprema itd ) in pa delno TH podpotje. 

- Poleg tega seje likvidiralo več manjših pomožnih objektov v Vzhodnem revirju. 
- demontaža opreme za dostavo materiala (vitli, tračnice, EVP) 
- demontaža elektro opreme (el.kabli, signalizacija, itd) 
- Izdelava pregrade in zajetje vode pri vrhu prekopa P-l 
- Montaža cevovoda v prekopu P-l 
- Montaža cevovoda med dnom prekopa P-l in črpališčem na k. -92 
- Namestitev črpalk za prečrpavanje vode od P-l do črpališča k.-92 
- Likvidacija prekopa P-1 in demontaža opreme 
- Demontaža GT-8 ' 
- Likvidacija več krajših objektov 
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1.3.1.4 Likvidacija objektov v Severnem polju (4 ) 

Pred cca 15 leti so se v Severnem polju jame Kanižarica vršila raziskovalna dela. V tem delu 
jame so namreč zaloge premoga v višini 1,7 milijona ton. Z raziskovalnimi deli seje namreč 
hotelo ugotoviti kvaliteto premoga, debelino sloja in hidrološke razmere oziroma oddaljenost 
kredne podlage od sloja premoga. V ta namen je bila izdelana raziskovalna proga iz katere se 
je potem vršilo raziskovalno vrtanje. Z raziskovalnimi deli se je ugotovilo dokaj neugodne 
hidrološke razmere. 
Od takratnih in kasnejših raziskovalnih del so v tem delu jame ostali nekateri objekti in 
vgrajena oprema. V okviru zapiralnih del se je del te opreme demontiralo, jamske objekte pa 
se je likvidiralo. 

1.3.1.5 Likvidacija posameznih objektov v Kadunji pred dokončno likvidacijo jame ( 5 ) 

V okviru I. faze likvidacije jame Kanižarica so se izvedla zapiralna dela tudi v delu Južnega 
polja •in v Kadunji. Ta dela so se izvedla v skladu z rudarskim projektom RP št. 2422 
»Likvidacija posameznih objektov v kadunji in v Severnem polju pred dokončno likvidacijo 
jame - RKVZ« ( RTH junij 1997). Tako je ta projekt obravnaval likvidacijo Sevemega polja, 
dela Južnega polja in likvidacijo nekaterih objektov v Kadunji kateri niso bili več potrebni,t- 
medtem ko je po tej fazi zapiralnih del ostala povezava skozi Izvozni vpadnik, Vpadnik 10, 
Progo 7, prekop na koti -93, Vpadnik 6 in Zračilni nadkop. 

Likvidacija preostalih objektov v Kadunji 

- Likvidacija vpadnika 6 pod koto -92 
- Likvidacija skladišča razstrelilnih sredstev na koti -99 
- Likvidacija proge 7 pod koto -92 

13.1.6 Likvidacija pomožnega črpališča na koti -132 (3) 

je trajala od 1.7.1997 do L-9.1997 

Likvidaciji vzhodnega reViija in izgradnji novega pomožnega črpališča na koti - 92 je sledila 
likvidacija črpališča na koti - 132. Pri likvidaciji Črpališča se je najprej odstranilo potopne 
črpalke BIBO 7 in BIBO 9. Namesto njih se za čas likvidacije Črpališča namestilo na vtok v 
spodnjo vodno progo potopno črpalko BIBO 3 s katero se je prečrpavalo vodo v novo 
pomožno črpališče. Namesto dveh cevovodov r 250 mm pa se je na odseku med Črpališčem 
na keti - 132 in novim pomožnim črpaličem namestilo alkaten cev s premerom cca 80 mm. 
Nazadnje pa seje odstranilo tudi RT postajo, električne kable in demontiralo TH podpoije. 
Sledilo je odkopavanje premoga na področju pomožnega Črpališča in severno od njega. 

1.3.1.7 Transport demontirane opreme na površino (4) 
je trajal ves čas izvajana zapiralnih del v jami. 

1.3.2 Zapiralna dela v jami II faza 

I.3.2.1 Uvod-II. faza zapiranja (popis del, izvajanih po končanem odkopavanju) 

II. faza likvidacije je zajemala dokončno likvidacijo jame. Pričela se je pokončanem 
odkopavanju premoga, končala pa seje z zasutjem jamskih objektov, ki so povezovali jamo s 
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površino. V II. fazi zapiranja jame jc bilo za zapiranje jame in sanacijo površine predvideno 
60 aktivno zaposlenih delavcev. Število delavcev pa se je pa spreminjalo (manjšalo) skladno z 
njihovim razreševanjem. 

Z II. fazo likvidacije jame rudnika Kanižarica seje začelo v letu 1997. V II. fazi zapiranja ni 
bilo v jami več proizvodnje premoga, tako, da so se v jami izvajala samo zapiralna dela. 

1.3.2.2 Fazo zapiranja jame smo razdelili v naslednje sklope: 

a) likvidacija raznih objektov med k. - 70 in k. -92 

b) Likvidacija preostalega dela smernih odkopnih prog 
t 

c) Likvidacija odkopa (11) 

Likvidacijo odkopa smo izvajali v obdobju od 1.3.1997 do 18.6.1997 in je vsebovala 
naslednje aktivnosti: . 

- demontažo transporterjev na odkopu 
- demontažo odkopnega podpoija 

demontažo opreme iz obeh odkopnih prog (verižni transporterji, stropne tirnice, vitli) 
- elektro oprema (stikala, kabli, signalizacija) 

d) Likvidacija raziskovalne proge na koti -SO (12) 

Likvidacijuo raziskovalne proge na koti 50 smo izvajali v obdobju od 1.7. 1998 do 
31.12.1998 in je obsegala: 

- vzpostavitev separatnega zračenja 
. - demontaža razne elektro opreme 
- demontaža transportne opreme (verižni transporteiji, EVP, vitli, itd) 

e) Likvidacija pomožnih objektov v Kadunji 

Pred dokončno likvidacijo jame se je v Kadunji likvidiralo preostale objekte ki niso bili več 
potrebni za zračenje in odvodnjavanjejame. Tako seje likvidiralo vse objekte razen objektov 
na koti -40, Vpadnika 10, proge na koti -93, Proge 7 nad koto -92, prekopa na koti -93 in 
Vpadnika 6 nad koto -92. Likvidiralo pa se.bo preostali del odkopnih smernih prog, Vpadnika 
6 pod koto -92, skladišče razstreliva in pa Progo 7 pod koto -92. 

0 Demontaža opreme iz proge na koti -93 (15) 

Demontažo opreme iz proge na koti 93 smo izvajali v obdobju od 1.3.1999 do 1.6.f999 in je 
obsegala: 

- demontaža gumijastega transportrja GT-2 
- demontaža vibracijskega dodajalnika 
- delna demontaža cevovoda 
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g) Demontaža opreme in proge na koti -52 (15) 

Ta proga je služila za odvajanje glavnega izrabljenega zračnega toka iz jame. V njej je bil 
vgrajen tudi tir in visokonapetostni kabli za napajanje jame. V okviru likvidacije jame je bila 
predvidena delna demontaža tirov in visokonapetostnih kablov, kar smo izvedli v obdobju od 
1.4.1998 do 31.10 1998 in je obsegala: 

- demontažo tira 
- postopno demontažo elektro opreme in demontažo visokonaponskih kablovza VS 

nagajanje v jami 

h) Likvidacija Proge 7 nad koto -92 

Proga 7 je v času normalnega obratovanja jame služila za transport pfemoga iz Južnega polja 
in Kadunje, za vodenje svežega zračnega toka v odkopna polja in za vodenje vode po 
cevovodih v črpališče na koti-95. 
V. Progi 7 je bil vgrajen gumitrahsporter, enotirna viseča proga, cevovodi in električni kabli. 

Iz Proge 7 se je demontiralo gumitransporter širine 800 mm, enotirno visečo progo, cevovode 
"pod koto -91,5 ( razen cevovoda po katerem se vodi vodo izza betonskega čepa v Južnem 
polju v črpališče na koti -95 ) in električne kable. Prav tako se je delno demontiralo tudi 
nepoškodovano TH podpoije. Ob Progi 7 se nahaja komora, ki je služila kot jamska strojna 
delavnica. Istočasno z likvidacijo Proge 7 pod koto -92 se je demontiralo tudi opremo iz 
delavnice. 

i) Likvidacija Vpadnika 6 pod koto -92 

Vpadnik 6 je v času normalnega obratovanja služil za dostavo materiala in za vodenje 
izrabljenega zračnega toka iz Južnega polja in Kadunje. V spodnjem delu Vpadnika 6 je bila 
prekladalna postaja za material iz jamskih vozičkov na enotirno visečo progo. 

Iz spodnjega dela Vpadnika 6 se je demontiralo vitel, enotirno viseče-progo, vlečnico za,ljudi, 
nepoškodovano TH podporje in razno elektro opremo. 

j) Likvidacija skladišča razstrelilnih sredstev na koti -99 ( Pr. 7) 

V Kadunji se je med Vpadnikom 6 in Progo 7 nahajalo skladišče razstrelilnih sredstev. Ob 
likvidaciji seje iz skladišča demontiralo samo še uporabno opremo. 

V skladišču se je demontiralo vrata komor in skladišča in pa delno varnostne naprave in 
naprave za zračenje in pa v končni fazi tudi delno TH podporje. 

k) Demontaža opreme iz proge 7 nad koto -92 

Proga 7 je potekala po IV. sloju premoga. Proga 7 je bila podgrajena pod koto -92 z 
nezaključenim tridelnim TH podpotjem, nad koto -92 pa je bila podgrajena z nezaključenim 
podporjem iz tračnic in lesa. Ob zapiranju jame se je iz te proge odstranilo vso opremo razen 
cevovoda s katerim se*vodi od betonskega čepa v prekopu v črpališče na koti -95. 
Demontaža podporja se v tem delu objekta ni izvršila. 
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I) Demontaža opreme iz proge 7 (13) 

Demontažo opreme iz proge 7 smo izvajali v obdobju od 1.3.1998 do 1.3.199 in je obsegala: 
- demontaža gumijastega transporterja GT-3 
- delna demontaža cevooda fi 200 mm 
- demontaža RTP-115 in pripadajočih kablov in stikal 

m) Demontaža opreme in podporja iz prekopa na koti -92 

Prekop na koti -92 je potekal po IV. sloju' premoga. Ob likvidaciji prekopa se je iz njega 
demontiralo vso opremo ( verižne transporterje, enotirno visečo progo, električne kable, vitel 
in transformatorsko postajo ). Iz proge 7 seje delno tudi demontiralo podporje. Ker je hribina 
v stropnem delu Demontažo TH podporja se ni izvedlo ker se je moralo skozi ta objekt 
obdržati zaradi zračenja črpališča na koti -95 pretočno zračenje ).. 

n) Demontaža opreme iz prekopa na koti -92 

Demontaža opreme iz prekopa na koti .92 je potekala od 1.6.1999 do 1.7.1999 in je obsegala: 
- demontažo verižnega transporterja 
- elektro in signalno opremo ter kable 
- demontažo enotirne viseče proge 

• • 

13.1.3likvidacija črpališč 
t 

Likvidacija črpališč je obsegala: 

a) Likvidacijo pomožnega črpališča na koti -92 (17) 

Likvidacija pomožnega črpališča je potekala vzporedno z likvidacijo glavnega črpališča. Ker 
■ je prišlo do hitrega zalitja objektov obeh črpališč, smo' lahko opremo le delno demontirali. 

Demontirali smo črpalke, elektro oprema in en cevovod. Demontaža pomožnega črpališča je 
potekala od 1.6.1999 do 30.6.1999 in je obsegala: 

- demontažo Črpalk 
demontažo RTP in delno demontažo VN kablov 

- demontažo razne elektro opreme 

Z likvidacijo pomožnega črpališča seje pričelo po umiku vse opreme iz proge 7, prekopa na 
koti -92 in iz proge na koti -93 razen opreme za transport demontirane opreme črpališč in 
namestitvi potopne črpalke v prekop na koti -92. Likvidacija pomožnega črpališča se je 
izvajala vzporedno z demontažo stabilnih črpalk glavnega črpališča na koti -95. Iz pomožnega 
črpališča se bo demontiralo vso še uporabno opremo ( črpalke, elektro - opremo, 
transformatorsko postajo in en cevovod ) in delno TH podporje. 
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b) Likvidacijo glavnega črpališča na koti -95 (18) 

Črpališče na koti -95 je bilo v preteklosti glavno Črpališče. Po poglobitvi jame in odprtju 
Južnega polja je to črpališče dobilo funkcijo prečrpovalnega črpališča. Zaradi večjih možnih 
dotokov vode v Južno polje pa se je naknadno povečalo kapaciteto črpalk. Tako sta bili pred 
likvidacijo črpališča v črpališču nameščeni dve vertikalni črpalki Jugoturbina kapacitete po 
3,1 m3/min in moči 250 kW, s tem daje bila ena v okvari. Poleg tega pa je bila nameščena Še 
ena črpalka EMU moči 400 kW in kapacitete 5 m3/min. Tako je znašala skupna kapaciteta 
črpališča nekaj čez 8 m3/min. 

Likvidacija črpališča se je izvedla po demontaži vse opreme iz jamskih objektov pod koto - 
40, razen naprav za transport opreme Črpališča. Črpališče se je demontiralo postopno, najprej 
se je demontiralo črpalko EMU, nato pa še črpalki Jugoturbina. Vzporedno z demontažo 
črpalk na koti-95 se je vršila tudi demontaža transformatorske postaje. 

Napajanje obeh črpalk Jugoturbina je iz transformatorske postaje zraven črpališča. Ker je ta 
transformatorska postaja v odprti' izvedbi, se jo je lahko uporabljalo samo dokler je bil 
vpadnik 10 pretočno zračen. 

Likvidacija črpališča na koti -95 je potekala po naslednjem vrstnem redu: 
• demontaža EMU črpalke, 
• demontaža črpalk Jugoturbina in pripadajoče opreme, 
• demontaža transformatorske postaje ob črpališču, 
• demontaža razne elektro opreme, 
• delna demontaža transportne opreme v vpadniku 10. 

13.1.4 likvidacija vpadnikov 6 in 10 in objektov na k. -40 

Likvidacija vpadnikov 6 in 10 je obsegala: 
- demontažo opreme v času pretočnega zračenja, 
- demontažo opreme v času~separatnega zračenja 

a) Likvidacija vpadnika 6 (19) 

Zapiralna dela v obeh vpadnikih so se izvedla le v takšni meri, da seje demontiralo vrednejšo 
opreme. Tako se je iz Vpadnika 6 demontiralo vlečnico za vleko ljudi po vpadniku, vitel in 
elektro opremo. 

Likvidacija vpadnika 6 je potekala po likvidaciji jame do K-l 15 od 1.2.1999 do 30.4.1999, ko 
je bila demontirana vsa oprema, razen tirov in signalizacije. Tako je bila demontirana 
vlečnica, električni kabli in ventilatoiji. Tiri so ostali vgrajeni, ker je po tem vpadnijcu potekal 
odvoz opreme. 

- demontaža vlečnice 
- demontaža elektro kablov 
- delna demontaža tračnic 
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b)Dcmontaža opreme v vpadniku 10 (20) 

Prav tako seje iz vpadnika 10 demontiralo le delno opremo. Tako seje demontiralo vitel in pa 
razno strojno in elektro opremo. Demontažo opreme se je v kolikor je bilo to možno se je 
izvedlo že v času ko je še obratovalo Črpališče na koti -95, delno pa v času takoj po 
demontaži Črpališča. 

Po prenehanju odkopavanja v jami Kanižarica je bil v obdobju od 1.11.1998 do 31.3.1998 
demontiran gumijasti transporter GT-l v vpadniku 10. 

Pred likvidacijo glavnega črpališča na koti - 95 je bil delno demontiran tir in separatni 
ventilator. Zaradi hitrega dviganja vode v vpadniku 10 ni bilomožno v celoti demontirati vse 
opreme. 

Pred demontažo vpadnika 10 smo najprej pristopili k demontaži gumijastega transporterja 
GT-l. 

Po odstranitvi 'opreme iz črpališča na K.-95 je bil demontiran en cevovod 0 150 mm v 
vpadniku 10. Drugi cevovod pa je bil delno demontiran po likvidaciji glavnega črpališča. ?o 
umiku opreme iz črpališča na K-95 je bil delno demontiran tir in separalni ventilatorji. Zaradi 
hitrega dviganja vode v vpadniku 10 ni bilo možno v celoti demontirati opreme. 

c) Likvidacija objektov na koti -40 

Likvidacija objektov na koti -40 je zajemala: 
• Demontažo opreme, 
• Izdelavo lesnih skladov, 
• Preureditev cevovoda za črpanje vode v piezometer. 

d) Demontaža opreme iz izvoznegs vpadnika (21) 

Zaradi hitrega'dvigovanja vode v vpadniku št. .10 proti K-40 "je bilo možno iz izvoznega 
vpadnika odstraniti le manjši del opreme. Za demontažo je bilo na razpolago le nekaj dni 
časa. Zato je bila odstranjena v glavnem le elektro oprema (kabli, stikala, transformator, itd). 
Po dvigu vode v vpadniku 10 do kote-40 so se morali iz jame umakniti vsi zaposleni. Pri 
dvigu vode nad K-40 je namreč voda zalila progo na K-40, in s tem prekinila pretočno 
zračenje skozi jamo. 

Demontaža je potekala v obdobju od 1.6.1999 do 15.7.1999. 

c) Zasipavanje izvoznega vpadnika (22) 

Zasipavanje izvoznega vpadnika je potekalo po naslednjem vrstnem redu: 
• delna demontažo opreme iz izvoznega vpadnika, 
• izdelava lesnega sklada na vrhu vpadnika V-10 in v prekopu proti nadkopu 11, 
• preureditev enega cevovoda na koti -40 v piezometer, 
• izdelava rešetke na ustju izvoznega vpadnika, 
• zasipavanje izvoznega vpadnika, 
• dosipavanje na vrhu izvoznega vpadnika po delni konsolidaciji zasipa, 
• izdelava betonske plošče 3,5 do 4 m pod vrhom izvoznega vpadnika. 
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-Izdelava pregrade na vrhu vpadnika 10 in v prekopu proti nadkopu 11 

Na koti - 40 se je na vrhu vpadnika 10 izdelalo lesne sklade s katerimi se je preprečilo 
drsenje zasipnega materiala v vpadnik 10 in v ostale objekte. Lesne stebre se je izdelalo 
dolžini cca 8 m iz hrastovega lesa. Pregrada se je zagozdilo v boke proge in so 
vodopropustna. 

-Zasipavanje Izvoznega vpadnika 

Umiku iz izvoznega vpadnika je sledila izdelava rešetke na ustju vpadnika. Izdelavi rešetke je 
sledilo zasipavanje izvoznega vpadnika. Zasipavanje se je izvajalo tako, da se je s kamioni 
dovažalo zasipni material do samega ustja vpadnika in se ga vsipavalo tik ob ustje vpadnika. 
Nato se je ta material vsipavalo v vpadnik s pomočjo nakladalca ( glej prilogo 13 ). Za 
zasipavnje vpadnika seje uporabilo gramoz ( apnenec ) iz kamnoloma. 

Po zasutju izvoznega vpadnika do 5 pod površino, se je zaustavilo zasipavanje. Zatem se je 
počakalo par mesecev, da se je zasipni material delno skonsolidiral. Zatem se je dosulo 
zasipni material, se ga'škomprimiralo in nato cca 4 m pod nivojem površine izdelalo betonsko 
ploščo ker • se namerava tik pod površino iz izvoznega vpadnika izdelati manjšo razstavo 
rudarske opreme. Za to razstavo se je že izdelalo objekte. 
Za eventualno naknadno dosipavanje se je na sredini betonske plošče izdelalo odprtina v 
velikosti 80 x 80 cm in sejo prekrilo z betonskim pokrovom. Poleg tega bo skozi to betonsko 
ploščo speljana cev 1500 mm za piezometer. 

-Izdelava betonske plošče pod vrhom izvoznega vpadnika 

Umiku ljudi iz jame in zaustavitvi ventilatoijev je sledilo zavarovanje ustja vpadnika. Ustje" 
izvoznega vpadnika smo prekrili z močno rešetko iz kovinskih profilov. Kovinski profili 
morajo so bili med seboj spojeni, maksimalne odprtine, rešetke so bile 40x40 cm. 

-Izdelava močne pregrade iz kovinskih profilov na K-40 za preprečitev odtekanja 
zasipnega materiala v vpadnik 10 (23) 

Na koti - 40 je bila v obdobju od 1.7.1999 do 15.7.1999 pred vpadnikom št. 10 izdelana 
močna pregrada, s katero se je preprečilo odtekanje zasipnega materiala v vpadnik. Pregrada 
je bila izdelana iz starih tračnic in hrastovega lesa, pri čemer je bil les in tračnice zložen kot 
lesen sklad. Proga se za in pred pregrado porušila z razstreljevanj«m. 

f) Zasipavanje zračilnega vpadnika (24) 

Zračilni vpadnik se nahaja severno od rudniške upravne zgradbe. Da bo dostop v jamo zaprt 
in da se prepreči posedanje površine nad zgornjim delom vpadnika, smo zgornji del vpadnika 
tudi zasuli. 

Zasipavanje zračilnega vpadnika je potekalo od 1.7.1999 do 26.7.1999 in je obsegalo: 

- odstranitev protieksploZijske lopute in namestitev rešetke 
- izdelavo pregrade v zračilnem vpadniku in zasipavanje 
- vgrajevanje pustega betona s pomočjo črpalke 
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-Delna demontaia opreme iz zračilnega vpadnika 

A 
Po končani demontaži opreme iz kote -40 ( razen demontaže potopnih črpalk ), se je izvršila 
delna demontažo opreme iz zračilnega vpadnika. Demontiralo se je tudi nekatere manjše 
strojne naprave. Podporja in naprav za transport po zračilnem vpadniku se ni demontiralo. 
Demontirano opremo se je po vpadniku transportiralo tako, da se jo jc vleklo po tleh s 
pomočjo vitla. 

-Namestitev zasipnih cevovodov po zračilnem vpadniku 

Za zasipavanje vpadnika je bilo potrebno od zasipne postaje na površini do mesta zasipavanja 
v vpadniku položiti poseben cevovod premera cca $ 100 mm. Za zasipavanje seje uporabilo 
poseben cevovod, ki je zelo odporen na abrazijo, proizvajalca BRIDEN. Zasipni (cevovod se 
je položilo po tleh vpadnika. 

-Izdelava pregrade na dnu zračilnega vpadnika ( na koti 50 ) 

Na koti SO se je na dnu zračilnega vpadnika pred pričetkom zasipavanja s pihanim zasipom 
izdelalo lesni sklad dolžine cca 4 m zaradi preprečitve drsenja zasipnega materiala in s tem 
posedanja zasipnega materiala v Zračilnem vpadniku. Pregrada se je izdelala v. obliki križno 
zloženega stebra iz hrastovega lesa. Pregrado seje zagozdilo v boke proge. 

-Črpanje vode po zračilnem vpadniku v času zasipavanja 

Ker se je takoj po prenehanju črpanja vode na koti -95 pričelo z zasipavanjem zračilnega 
vpadnika, črpanje vode v času zasipavanja ni bilo potrebno. Z deli na zasipavanju vpadnika se 
je hitreje napredovalo po vpadniku navzgor kot je bila hitrost naraščanja nivoja vode v 
vpadniku. 

-Zračenje-zračilnega vpadnika v času zasipavanja 

Zračilni vpadnik se je ob zasipavanju zračilo separatno pihajoče iz'površine. Za zračenje se je 
uporabilo plastične zračilne žlote 4> 400 mm in ventilatorje DVT 2013/2. Ker seje zasipavanje 
vpadnika izvajalo s pomočjo komprimiranega zraka, je ta komprimiran zrak v času 
zasipavanja še dodatno zračil zračilni vpadnik. 

-Zasipavanje zračilnega vpadnika 

Zasipavanje zračilnega vpadnika je potekalo s pomočjo pihanega zasipa. Na površini se je 
uredilo zasipno postajo. Za zasipni material seje uporabljalo gramoz granulacije do 30 mm. V 
jamo seje transportiralo zasipni materiala s pomočjo zasipnega kotlička na komprimirani zrak 
in s pomočjo BRIDNOVIH cevi za piham zasip. Zasipavanje se je izvajalo od spodaj navzgor, 
pri tem se je cevovode postopno krajšalo in se jih s pomočjo vitla vleklo po vpadniku 
navzgor. Na takšen način se je vpadnik zasulo vse do površine. Za zasutje vpadnika se je 
potrebovalo cca 1200 m3 zasipnega materiala. 
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2 ZNAČILNOSTI POVRŠINE V OBMOČJU RUDARJENJA 

2.1 Splošni opis 

-Lega rudnika v prostoru občine Črnomelj 

Rudnik Kanižarica leži jugozahodno od mesta Črnomelj, oddaljeno cca 3 km. Rudniške 
naprave so locirane 200 m od regionalne ceste Črnomelj - Vinica. Ožje območje rudniških 
naprav je na površini cca 25 ha in je v celoti ograjeno. Dostop je omogočen preko dostopne 
ceste s priključevanjem na regionalno cesto. Poleg kompleksa rudniških naprav je v bližini 
industrijski kompleks gradbenega podjetja BEGRAD, stanovanjski del Stara kolonija in bivša 
uprava rudnika. 

Naselje Kanižarica seje razvilo v območju križišča regionalnih cest Črnomelj - cesta - Vinica 
in Kočevje - cesta - Stari trg. V njem so predvsem servisne dejavnosti za potrebe rudniških 
delavcev in ostalega prebivalstva. Zagotovljene so bile spalne kapacitete - samski dom, " 
prehrambeni objekti in ostali del uprave. 

-Naravne značilnosti prostora 

Površina pridobivalnega prostora se razprostira na približno 96 ha zemljišč in je pretežno 
gozd in travniki oz. košenice. Večjih obdelovalnih površin ni. Teren je po svoji konfiguraciji 
zelo razgiban. 
Teren se na severozahodnem delu strmo spušča v grapo. Višinska razlika je v tem delu cca 20 
m. Na vzhodnem delu delavnic je deponija jalovine, ki se bo koristila do zapiranja rudnika. 

Pretežni del obravnavanih površin predstavljajo gozdovi slabše kvalitete, travniške površine v 
zaraščanju in stavbna zemljišča ter jalovišče. Opazne so redke vrste "rastlinja v območju 
jezera. 

Hidrologijo uravnava razgiban kraški relief s kraškimi vrtačami, prepadi, manjšimi kraškimi 
polji (Kvasičko polje, Obrško polje), presihajočimi potoki in kraškimi izviri: Med kraškimi 
jamami je najbolj znana Gadina na severnem robu kanižarske premogovne kadunje. 

Osrednja voda je Lahinja, ki izvira v Glavici pod KneŽino. V Lahinjo se izlivajo še Nerajčica, 
ki priteče iz Malega Nerajca in Podturnščica s Selškim potokom. V Črnomlju seji pridruži še 
Dobličica, Vkatero se izlivajo Jelševniščica in Svibniški (Zajčji) potok. Dobličica in Lahinja 
tečeta do sotočja v okljukih in deloma v kanjonu: 

Na ožjem območju pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica je presihajoči vodotok v 
območju Mlake. Vodostaj in pretok je relativno majhen in ne predstavlja večjih vodnih zalog 
ali obremenitve prostora. 

V tem delu se je zaradi nepropustnosti zgornjega površinskega pokrova ter posedanja terena 
oblikovalo jezero. Iztok iz njega je odvodni jarek, ki ga je rudniška uprava izvedla Že ob 
sanaciji zalitja jame z vodo leta 1978. 

Močvirno območje obsega cca 10.000 m2 in je največji tovrstni biotop v Beli krajini. Nastalo 
je zaradi ugrezanja tal oziroma črpanja rudniške vode, izcejanja meteornih vod iz okoliških 
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višjih predelov in poplavljanja Križanjega potoka v neposredni bližini. V njem so bile 
opažene živalske vrste: kačji pastir red Odonata, dvoživke red Rana, zelena žaba in sekulja. 
Te vrste so zavarovane z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (U.l. R. Slovenije, 
št. 57/93). Med rastlinskimi vrstami je opazno rastišče navadnega rogoza (Tipha Iatifolia), 
navadne streluše (Sagitaria sagittifolia) ter Šašev in ločja. 

Na območju rudnika Kanižarica znaša površina gozdov 103 ha. Relief območja je razgiban, 
valovit in jarkast s posameznimi vrhovi. Nadmorska višina se giblje od 150 do 196 m. 

Vpliv rudarske dejavnosti na gozdove se odraža v dveh ozirih. Direkten vpliv ima pogrezanje 
zemljišča. To posedanje tal je neenakomerno, zato daje vtis lomljenja tal v obliki 
podolgovatih razpok. Te razpoke v tleh lahko poškodujejo korenine dreves, te pa so zato bolj 
dovzetne za vdor bolezenskih gliv (trohnoba). Razpoke so manj izrazite v gosto sklenjenih 
odraslih sestojih. Tu so korenine med seboj sklenjene, debelejše in.močnejše. Na ta način 
pravzparav zavirajo oziroma zmanjšujejo vidni vpliv posedanja na zemeljski površini. 

Posredno 'Vpliva rudarjenje na gozdove zaradi črpanja rudniške vode na površino (črpanje 
vode z EMU črpalko po vrtini na površino). Ta voda se pod vplivom gravitacije razliva v 
nižje lege. Ker je njen tok konstanten, že vpliva na lastnosti rastišča. Najbolj očiten je ta vpliv 
na skrajnem jugovzhodnem delu območja, kjer je nastalo majhno jezero, ki nima odtoka. 
Najnižja točka tega jezera je na nadmorski višini 153 m. V bližini tega jezera se je razvila 
-svojstvena vegetacija, nanj se je prilagodilo tudi živalstvo (ptice, dvoživke, napajališče za 
divjad). 

2.2 Intenzivnost in oblike degradacij površine 

Posledica odkopavanja relativno tankih slojev premoga v globini do 350 m se odraža v 
nastanku manjših ugrezanj terena, kar se ponekod niti dobro ne opazi, kajti večino površine v 
pridobivalnem prostoru zavzemajo gozdovi in travniki; večjih obdelovalnih površin ni. 
Generalno posedanje celotnega paketa krovninskih plasti ni vplivalo na morfologijo terena do 
stopnje, ko bLprišlo do plazenja tal ali ogrožanja objektov. Tudi položaj odkopnih polj je bil 
ugodenglfede iižf poseljenost prostora. Običajna odkopna višina je znašala 3 m, na površini pa 
so le nad robovi odkopov nastali pretrgi terena v obliki kaskad do "1 m, pa še te so težko 
določljive, kajti že prvotni teren je bil zelo razgiban r- valovit in jarkast. 

Pridobivalni prostor Rudnika Kanižarica obsega okrog 120 ha površine in leži na nadmorski 
višini med kotama +150 in +196 m. Nekoliko večje posedanje terena se je pojavilo le nad 
Vzhodnim reviijem, kjer je bila debelina odkopanega paketa premoga 8 m, ugreznino pa je na 
mestu maksimalnih ugrezkov zapolnila voda. 

Površina na območju Rudnika Kanižarica je bila v obdobju izkopavanja premoga 
izpostavljena različnim vplivom, ki so spreminjali njeno podobo in stanje. Nastale so razne 
vgreznine, rušenja in poplavljanje. Nad odkopnimi polji je nastala » Ugreznina Mlaka «. 

Druga večja degradacija okolja je nastala zaradi deponiranja jalovine. JalovišČe je 
predstavljalo pomemben del naše skrbi pri sanaciji površine. 
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23 Pregled vplivov rudarjenja na prostor 

Rudarjenje je na prostor v območju rudnika vplivalo in še vpliva predvsem na naslednje 
načine: 

- posedanje površine 

Ker se odkopani prostori v jami ne zasipavajo, po končanem odkopavanju v posameznih 
slojih in predelih jame prihaja do rušenja krovnih mas, kar se deloma pozna tudi na površini. 
Zaradi zveznosti sprememb, neintenzivne dinamike in morfologije površine te spremembe na 
površini niso zelo izrazite, manifestirajo pa se v obliki lomljenja tal v obliki podolgovatih 
razpok ne velikih razsežnosti. To seveda vpliva tudi na stabilnost deponije in prostorsko 
neurejenost platoja zunanjih objektov. 

- odlagališče rudniške jalovine 

V času obratovanja rudnika je na zemljišču nad nahajališčem premoga nastalo več nasipov iz 
rudniške jalovine. Nekaj tega zemljišča je stabiliziranega, nekaj pa je podvrženo vplivom 
posedanj d hribine, kar sicer ni posebej problematično z vidika nezaželenih premikov večjih 
mas nasute jalovine, vendar daje vtis neurejenosti in bo vsekakor potrebno sanirati, do 
popolne umiritve mas pa tudi kontrolirati in po potrebi dodatno urejati. 

-oblikovanje m- ofvirnega terena 

Čipanje rudniške vode na površino je razlog za večje količine vode, ki jih rudnik izpušča v 
okolje. Ker posedanje površine vpliva na njen tok, morfologija terena pa je taka, da se ta voda 
gravitacijsko zliva in zadržuje v nižjih legah, je nastalo majhno jezero brez odtoka, kjer se je 
ustvaril poseben biotop, po mnenju stroke vreden posebne zaščite. 

3 SANACIJA POVRŠINE 

3.1 Sanacija ugreznine mlake (26) 

(a)Utrditev gozdne ceste (nasutje peska 5 - 10 cm in utrditev, odstranitev blata in navoz 
tampona v dolžini 50 m) 

(b)Zajeziteu-iztočnega kanala 

V popis del niso vključena geodetsko - jamomerska dela, kajti opazovalna mreža bo 
postavljena šele po izvršeni sanaciji terena, same meritve pa bodo sestavni del aktivnosti v 
tem prostoru po zaprtju rudnika. Vsa dela bodo opredeljena v Programu monitoringa 

3.2 Izdelava dostopne ceste in platoja rudniške žage lesa (27) 

Površina pri rudniški žagi je bila popolnoma neurejena in brez pravega dostopa.Zato je bila v 
okviru zapiranja rudnika in odpiranja novih dejavnosti izvedena ureditev dostopne ceste in 
platoja. Pri tem je izfavnana površina in so odstranjeni nasipi Žagovine. Temu je sledila 
utrditev cestišča in platoja z potrebno infrastrukturo. Po končanih zemeljskih delih je 
kompletna površina asfaltirana. Objekt je pripravljen za tehnični prevzem. 
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3.3 Sanacija jalovišča (28) 

Geološke osnove 

Rudniško jalovišče leži na razgibanem kraškem terenu, za katerega je značilen relativno visok 
vodostaj podtalnice in, zaradi bogatega zaledja, ne preveliko nihanje nivoja vode. Tla so na 
tem območju ilovnata in zmerno kisla, porašča pa jih pester drevesni ter bujen grmovni in 
zeliščni sloj. 

Karakter sedanjega zasipnega materiala je še bolj heterogen. Poleg jalovine so bile na 
odlagališču še razne vrste odpadkov od ruševin, zemeljskih izkopov, kosov lesa in železa do 
raznrh smeti. Najpogostejši materiali na jalovišuu so: temnoijava peščena Zemljina, peščena 
glina, sivotjava lahkognetna glina, razmočena peščena zemljina,... 

Rudarske značilnosti 

Rudniško jalovišče leži vzhodno od ustja izvoznega vpadnika in se v celoti nahaja nad 
vpadnikom,~ki praktično predstavlja daljšo os elipsaste oblike odlagališča. Na tem območju v 
preteklosti, ni bilo večjih posedkov terena. Lokacija jalovišča je v neposredni bližini 
najvitalnejših objektov rudnika. Ti stojijo na dveh platojih, od katerih je drugi (približno 10 m 
višji) nastal z odlaganjem jalovine v naravno oblikovano kotanjo, na njem pa so kasneje bili 
zgrajeni objekti premogovnika. Odkopavanje premoga v predelih, ki so imeli vpliv na 
obravnavano območje, je bilo končano že v marcu 1973, zato ugrezanja terena na območju 
jalovišča ni vee pričakovati, razen tistih posedkov, ki nastajajo zaradi komprimiranja 
odloženih mas jalovine same. 

Geodetski podatki 

Površina jalovišča znaša 22.000 m2 brez brežin, volumen do sedaj odloženega materiala pa 
okrog 71.000 m3. Na prehodu z zgornjega platoja rudnika na jalovišče je del tega že poravnan 
in je v fazi rekultivacije na površini 1.600 m2. Na jugovzhodnem delu jalovišča se na površini 
2.500 m2 nahaja do 2 m debela plast lesnih odpadkov (žagovine). Prostornina telesa, ki ga 
sestavlja žagovina, je med 5.000 in 6.000 m3. 

Ureditev jalovišča 

Odvod precednih in zalednih vod 

Drenažno cev, premera 350 mm, ki je bila položena po dnu kotanje in je bila zasuta z 
jalovino, je bilo potrebno podaljšati do površinskega kanala (jarka) v gozdu severozahodno od 
odlagališča. Za odvod zalednih vod, ki so zastajale v najnižjem delu terena na kontaktu med 
nasutjem in podlago, je bilo potrebno: 

očistiti obstoječi odvodni površinski jarek v gozdu severozahodno od odlagališča 
- izdelati drenaio od jarka navzgor s polaganjem drenažnih cevi na poprej 

izdelano trdno podlago 
izvesti priključek tako izdelane drenaže direktno na obstoječo drenažno odvodno 
Cev pod deponijo. 
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Izravnava jalovišča 

Obstoječe jalovišče, je bilo zaradi kasnejše izrabe prostora potrebno izravnati. Najugodnejša 
srednja višina jalovišča je na nadmorski višini +172 z generalnim naklonom +5% (2.86 °) od 
osi proti jugu in padcem -5% proti severu. Pri takšni izravnavi terena je nastalo 9.000 m3 

prebitka in 4.000 m3 primanjkljaja materiala. Z viškom je bilo potrebno najprej zasuti jamo, ki 
je nastala na odlagališču zaradiodstranitve žagovine, preostali del materiala pa porabiti za 
dosutje in razplaniranje severnega dela jalovišča. 

Ureditev brežfn 

Stabilnost odlagališča je zagotovljena s konfiguracijo prvotnega terena, posebno še v primeru, 
da bi tudi severni rob odlagališča bil vpet v osnovno hribino. Naklon severne brežine in 
zahodne, kjer se odlagališče zaključi, je izveden pod kotom 33°, ki še zagotavlja potrebno 
stabilnost. 

Zaradi tega in da bo prehod z jalovišča na osnovni teren položnejši, smo po izravnavi 
jalovišča nadaljevali planiranje in oblikovanje brežine do najnižjega dela terena. S takšno 
izravnavo bo dosežen naklon brežine 18° (1 : 3) ali manj, kar je za ,samo stabilnost še 
ugodneje. 

3.4 Sanacija površin okoli rudniških objektov (29) 

Površine so se uredile v skladu z projektno dokumentacijo in glede na njihovo namembnost, 
rekultivirale, oziroma pripravile za druge dejavnosti. Nekatere površine ob industrijskih 
objektih, ki služijo za parkirne prostore in deponiranje raznih proizvodov so asfaltirane. 

v 
3.5 Vzdrževanje površine po končani s&baciji (30) 

Po končani sanaciji posameznih delov površin bo potrebno redno izvajati vzdrževanje. Tako 
bo potrebno vzdrževati na novo pogozdene in zatravljene površine. Prav tako bo potrebno 
vzdrževati odvodnjavalne kanale. Za ta dela je predviden en. oziroma dva delavca. 

3.6 Rušenje objekta starih delavnic (31) 

Objekti starih delavnic so v večjem delu že porušeni. 

3.7 Rušenje reparacije premoga (32) 

Objekt separacije je popolnoma porušen, material pa odpeljan na deponijo. 

- 3.8 Rušenje bunkerja za rovni premog (33) 

Bunkerje popolnoma porušen, material pa odpeljan na deponijo. 

• r , , 
3.9 Transportni koridor (34) 

Likvidacija transportnega koridorja je izvršena. 
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3.10 Rušenje raznih nadstreškov (35) 

Je Še vedno v izvajanju. 

3.11 Ventilatorska postaja (36) 

Objekt se je nahajal izven kompleksa rudniških objektov in je bil porušen. 

3.12 Rekonstrukcija upravne stavbe z lamparno in kopalnicami (37) 

Objekt ima v glavnem manjše prostore, zato ni primeren za kakršno proizvodno dejavnost. 
Objekt je preurejen za pisarniško dejavnost in v skladišče zaprtega prostora. 

Kletne prostore smo preuredili v kurilnico za ogrevanje pisarniških prostorov. 

3.13 Elektrostrojna delavnica (38) 

Delavnica se nahaja cca 40 m jugovzhodno od izvoznega vpadnika. Delavnica 
je montažne armiranobetonske konstrukcije. Objekt je novejši, njegova tlorisna 
velikost znaša 776 m2. 

Objekt je dograjen v skladu s projektom. V njem se že izvajajo novi programi. 

3.14 Rekonstrukcija iage I. faza (39) 

Objekt je dograjen v skladu s projektom. V njem se že izvajajo novi programi. 

3.15 Transformatorska postaja (40) 

Transformatorska postaja je velikosti 101 m2. Po likvidaciji rudnika bo transformatorska 
postaja ostala, če bo na področju rudnika nastalo večje podjetje. V primeru^da bodo na 
sedanji lokaciji samb manjša podjetja, se transformatorska postaja prepusti DES-u. 
Rekonstrukcija je odvisna od končnih uporabnikov po zaključku zapiralnih del 

3.16 Rekonstrukcija strojnice izvoznega stroja (41) 

Po ureditvenem načrtu se ta strojnica skupaj z izvoznim strojem ohrani, da se v njej razstavi 
rudarske in strojne naprave. V ta namen smo izdelali poseben projekt. V skladu s projektom 
strojnico urejamo kot razstavni prostor rudarskega orodja in zgodovine rudnika. 

3.17 Ureditev izvoznega stolpa (42) 

Po ureditvenem načrtu izvozni stolp ostane kot eksponat rudarskega muzeja. Bo pa potrebno 
izvozni stolp antikorozijsko zaščititi in izvršiti na njemu manjša dela. 

3.18 Ureditev nadstreškov z razstavo rudarske opreme (43) 

Kovinsko konstrukcijo je potrebno antikorozijsko zaščititi, urediti bo potrebno okolico in 
dostopne poti. 
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3.19 Izvajanje kontrolnih meritev (44) 

V okviru zapiranja rudnika bo potrebno izvajati naslednje meritve, ki bodo opredeljene v 
programu Monitoring. 
Meritve bo treba izvajati predvidoma do leta 2014. 

Izdelan bo program monitoringa. 
3.20 Izdelava komunalne infrastrukture (45) 

Na področju obstoječih in predvidenih novih rudniških objektov je bilo potrebno izdelati 
novo oziroma obnoviti obstoječo komunalno infrastrukturo. Izdeluje se vodovod, kanalizacija 
za meteorno in fekalno' vodo, napajanje z električno energijo in rušenje opuščenega 
toplovoda. 

Na področju obstoječih in novih rudniških objektov je izdelana nova komunalna 
infrastruktura, v ta namen se bo izgradila čistilna naprava v skladu z ureditvenim načrtom. 

3.21 Priprava dokumentacije za državni arhiv (46) 

Po zakonu je potrebno po zaprtju rudnika vso dokumentacijo prenesti v Arhiv Slovenije. 

3.2 Izdelava dveh vodnjakov za pitno vodo( 47) 

Na področju rudnika so velike zaloge pitne kredne vode. Zato je predvideno, da bo ena od 
novih dejavnosti izraba pitne vode. Za izrabo te vode bi bilo potrebno zavrtati dve vrtini do 
kredne podlage, globine 450 metrov. Ti dve-vrtini bi morali imeti v zgomejm delu večji 
premer za vgradnjo črpalk. S črpalkami bo potrebno, glede na nivo vode, premagovati cca 45 
metrov višinske razlike. " 

3.23 Likvidacija glavnega črpališča na K-95 (48) 

Je obsegala: 

- demontaža črpalk Jugoturbina in EMU 
- demontaža RTP 
- delna demontaža cevovoda 0 150 mm 
- demontaža razne elektro opreme Črpališča 
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4 POROČILO O IZVAJANJU KADROVSKO SOCIALNEGA 

PROGRAMA 
Uvod ' 

Na kadrovsko socialnem področju smo izvajali: 

Krovni program »Program zapiranja Rudnika ijavega premoga Kanižarica« (izdelovalec 
IRGO-avgust 1995), ki gaje sprejela Vlada Republike Slovenije dne 30. aprila 1996 na 196. 
seji. 
Program razreševanja trajnih presežkov delavcev, iti ga je sprejel Nadzorni svet Rudnika 
Kanižarica v zapiranju na seji dne 13. maja 1996. < 
Letr\e poslovne načrte. 

Pri izdelavi programov in njihovem izvajanju smo upoštevali predpise o zapiranju rudnika, 
delovno pravno zakonodajo in akte družbe. 

Program zapiranja Rudnika ijavega premoga Kanižarica (IRGO) je upošteval 191 zaposlenih 
delavcev. Program je predvidel dve fazi zapiranja rudnika: 

Prva faza v letih 1995 in 1996 - za postopno zmanjševanje odkopavanja premoga in za 
izvajanje zapiralnih del naj bi potrebovali 131 delavcev. - 

. Druga faza od leta 1997 - 2000. Izvajajo se samo zapiralna dela. Za izvajanje le-teh naj bi 
bilo zaposlenih 60 delavcev. 

Zaradi zagotovitve kvalifikacijske strukture je program planiral celo 42 manjkajočih delavcev, 
ki naj bi jih zagotovili s prekvalifikacijo in z zaposlovanjem novih delavcev. 

Za razreševanje presežnih delavcev so bile v programu predvidene takrat znane in možne 
oblike razreševanja le za 71 delavcev in le pasivne oblike. Za vse ostale presežne delavce je 
ostala problematika razreševanja odprta, oziroma le nakazana. 

•v-;Z uvajanjem novih programov je vodstvo rudnika doseglo veliko boljše rezultate kot jih je 
, predvidel program zapiranja, tako številno kot kvalitativno v korist aktivnih oblik 
- razreševanja presežnih delavcev. Tudi tempo razreševanja je bil veliko hitrejši, manjkajoče 

kadre pa smo nadomeščali z internim izobraževanjem, notranjim razporejanjem in boljšo 
organizacijo dela, zato predvidenih novih zaposlitev ni bilo. 

Z zmanjševanjem števila zaposlenih smo pričeli takoj^ ko je bila sprejeta odločitev Vlade RS 
o zapiranju rudnika, torej še pred sprejemom vseh aktov in programov, tako da smo že v letu 
1995 zmanjšali število zaposlenih iz 191 na 158 delavcev. 

Ob uradnem začetku poslovanja Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. 1. januaija 1996 je" 
bilo zaposlenih 158 delavcev. Za razreševanje teh delavcev je nadzorni svet sprejel že 
navedeni program razreševanja trajnih presežnih delavcev. 

V programih, letnih načrtih in poročilih prikazujemo pretežno številke in tabele, zato je prav, 
da v uvodu povdarimo, da kadrovsko socialni program niso Številke, temveč ljudje. Rudaiji so 
zelo težko dojeli, da je odločitev o zaprtju rudnika realnost, zato je bilo delo na kadrovskem 
socialnem področju zelo zahtevno in niti malo ne lahko, saj gre za poseganje v usodo delavca 
in njegove družine. Vsakega delavca je bilo potrebno obravnavati z veliko mero posluha in 
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taktnosti in najti zanj najustreznejšo rešitev, ki pa jo je delavec na koncu, kljub vsemu 
vloženemu trudu, občutil osebno kot neko prisilo. 

Ocenjujemo, da je bilo naše delo na tem področju uspešno, kar je posledica ekipnega dela 
vodstva rudnika, strokovnih služb in sindikata, predvsem pa v poslovni odločitvi vodstva za 
uvajanje novih programov, ki prinašajo nova delovna mesta na območje rudnika. 

Predstavitev in analiza kadrov na začetku leta 1996 

V podatkih, kijih v naslednjih prikazih navajamo je upoštevano 158 delavcev zaposlenih v 
začetku leta 1996. 

Izobrazbena struktura delavcev: 

Stopn ja izobrazbe Število delavcev Delež v % 
1 79 50 

2-3 10 6 
4 50 32 
5 14 9 
6 2 1 
7 3 2 

Izobrazbena struktura delavcev 

Podatki kažejo, da gre pretežno za delavce brez kvalifikacije oz. s specifično rudarsko 
izobrazbo, pridobljeno z internim izobraževanjem, zato je prezaposlovanje teh delavcev dokaj 
težavno. 
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Struktura delavcev po starostnih skupinah: 

Skupna Moški Ženske Skupaj Delež v % 
20 - 30 let 9 9 6 
30 - 35 let 33 3 36 23 
35 - 40 let 42 6 48 30 
40-45 let 40 2 42 26 
nad 45 let 22 1 23 15 

Struktura po starostnih skupinah 

□20-30 let 
Q 30-35 let 
D 35-40 let 
□ 40-45 let 
■ nad 45 let 

Podatki kažejo, da je več kot tri četrtine delavcev starih od 30 do 45 let, vendar je v tej 
kategoriji največji delež delovnih invalidov. 

Struktura delovnih invalidov 

V Rudniku Kanižarica je bilo 34 invalidov, kar predstavlja 21,5 % vseh zaposlenih. Gre za 
invalide II. in III. kategorije s takšnimi zdravstvenimi omejitvami, da bi jih lahko razporedili 
izključno na lažja režijska dela. Za tako majhen rudnik predstavljajo invalidi veliko breme, 
stroškovno in organizacijsko, saj jih ni možno racionalno zaposliti. Razporedijo se lahko le 
na čakanje do zaprtja rudnika ali spremembe delovne zakonodaje. 

Oblike reševanja presežnih delavcev 

Aktivnosti kadrovsko-socialnega programa se delijo na dve temeljni obliki: 
pasivne in aktivne oblike razreševanja presežnih delavcev. 

Pasivne oblike 

Pod zgoraj navedenim nazivom razumemd vse tise vzvode in mehanizme, ki so bili družbi na 
razpolago za izvajanje in ne pomenijo nadaljevanje dela delavca. V okviru omenjenega sklopa 
so bila proračunska sredstva namenjena za naslednje aktivnosti: 

Stroški čakajočih na delo 
- Upokojitve po »Zakonu o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce 

v premogovnikih« (Ur. list SRS Št. 44/69) 
- Dokup delovne dobe 

- Prenehanje delovnega razmerja trajno presežnim delavcem ob izplačilu odpravnine 
- Druge oblike 
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Aktivne oblike 

So tisti programi, ki posledično pomenijo prezaposlovanje delavcev rudnika Kanižarica v 
druga podjetja in v nove programe, ki se financirajo na podlagi javnega razpisa: 
Sofinanciranje prezaposlovanja in samozaposlovanje 
Sofinanciranje novih delovnih mest (novih programov) 

Prikaz razreševanja presežnih delavcev po letih 

Število zaposlenih po obratih: 

Število zaposlenih 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1998 1.1.1999 1.1.2000 1.1.2001 1.1.2002 

SKUPAJ 158 94 66 45 30 23 18 

ZAPIRALNA DELA V 
JAMI 

101 56 37 22 7 

UPRAVA 13 9 9 8 8 7 6 

ZAPIRALNA DELA 
ZUNAJ 

44 29 20 15 15 16 12 

□ UPRAVA 

□ ZAPIRALNA DELA 
ZUNAJ 

□ ZAPIRALNA DELA V 
JAMI 

13. september 2002 29 poročevalec, št. 87 



Način razreševanja delavcev po letih 

Skupaj 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Št.zaposlenih 1.1. 191 158 94 66 45 30 23 

Upokojitve 69 19 12 7 13 13 2 3 

Novi programi 41 8 1 20 7 1 4 

Trajno presežni 

Delavci - 
odpravnina 

62 6 51 1 1 2 1 

Ostali razlogi 2 1 1 

Prihodi 1 

Zaposleni 31.12. 158 94 66 45 30 23 18 

v".'- '■ 

     
•vrH-.r: i'- * 'r-' 
i •. ~ ~ 
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B Prihodi 
□ Ostali razlogi 
13 delavci - odpravnina 
DTrajno presežni 
□ Novi programi 
□ Upokojitve 

Po krovnem programu (IRGO) naj bi imeli koncem leta 2000 zaposlenih še 60 delavcev, 
vendar smo že v letu 1998 znižali Število na 45 delavcev. V letu 2002 je zaposlenih še 18 
delavcev, od tega 6 na delu in 12 delovnih invalidov na čakanju. 

Predstavitev in analiza zaposlenih v letu 2002 

Izobrazba zaposlenih se zvišuje, ker so delavci, ki so delali na proizvodnih manj zahtevnih 
delih postali presežni delavci in so že razrešeni. Ostali so predvsem delavci potrebni za 
vodenje zapiralno-investicijskih del in z njimi povezanih strokovnih opravil. 

Analiza strukture delavcev po starostnih skupinah kaže, daje več kot 55 % delavcev starejših 
od 45 let, kar kaže na manjše možnosti za prezaposlitev. 
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Problematika delovnih invalidov 

Kljub težavnosti razreševanja problematike delovnih invalidov smo bili na tem področju do 
sedaj dokaj uspešni, saj je razrešenih 65 % delovnih invalidov. Po drugi plati pa preostalih 12 
delavcev predstavlja težko rešljiv problem, saj tem delavcem zaradi starosti in zdravstvenih 
omejitev ni možno najti ustrezne zaposlitve. 

Trenutna kadrovska struktura in predlog rešitev 

Sedaj je zaposlenih 18 delavcev, od tega: 
6 delavcev na delu 

' 12 delovnih invalidov na čakanju 

Za te delavce planiramo 2 varianti razreševanja; 

1. varianta: " 

Če bo ustrezno spremenjena zakonodaja bi lahko 7 delavcev počakalo upokojitve, z 
zaposlitvijo na rudniku, do njegovega zaprtja, in nato na Zavodu za zaposlovanje, saj jim 
manjka manj kot pet let do upokojitve. Od teh sedmih sta 2 delavca na delu in 5 delovnih 
invalidov. '• 

Po tej varianti bo potrebno najti dolgoročnejšo rešitev za 11 delavcev: 
4 delavci na delu (izvajanje monitoringa) 
7 delovnih invalidov na Čakanju 

2. varianta: 

Če delovnih invalidov ne bo možno napotiti na Zavod lahko z čakanjem na upokojitev 
razrešimo le 2 delavca in bo potrebno planirati dolgoročno razreševanje za l6 delavcev 

4 delavci na delu (izvajanje monitoringa) 
12 delovnih invalidov na čakanju 
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5 FINANČNA REALIZACIJA PROGRAMA V LETIH 1995 DO 2001 IN 

OKVIRNI PLAN PORABE SREDSTEV 2002 DO 2004 
j 

Podjetje Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. je bil ustanovljeno na podlagi preoblikovanja 
podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije in »Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje 
rudnikov ijavega premoga Zagoije, Senovo in Kanižarica« (Ur.1.1/95 z dne 10.01.1995). 

Rudniki, navedeni v zakonu se naj bi zaprli v obdobju od 1995 do 2000 leta. Financiranje 
zapiranja rudnikov je bilo zagotovljeno v vsakoletnih proračunih Republike Slovenije in na 
osnovi izdelanih programih-zapiranja. 

Leta 1995 je bil izdelan krovni program zapiranja Rudnika Kanižarica, ki gaje izdelal IRGO 
Ljubljana. Le ta je vseboval: 

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

Vrednost del po programu IRGO od leta 1995 do 2000 je znašala sit 4.343.956.692,00. 
Vlada Republike Slovenije je imenovala Strokovno komisijo, ki je ta program recenzirala. 
Vlada Republike Slovenije je na 196. seji dne 30. aprila 1996 obravnavala programe zapiranja 
rudnikov ijavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagoije in sprejela sklepe, ki vrednostno 
opredeljujejo zapiranje. 

Vrednost programa za Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. je znašala 2.584.222.684,00 SIT. 
Program je služil le kot okvir za sodelovanje in planiranje države pri aktivnostih zapiranja, 
sanacije, kritja stroškov proizvodnje in" kadrovsko socialnega programa, letni načrti pa so 
zasnovani na- izvedbenih projektih zapiranja-, in sanacije ter investicijskih programih 
prezaposlovanja. Program je temeljil na ocenjenih vrednostih posameznih aktivnosti zaprtja 
rudnika. 

Recenziran znesek 2.584.222.684,00 SIT smo korigirali za del kadrovsko socialnega 
programa za znesek 188.584.966,00 SIT. To je znesek za stroške izjemnega upokojevanja, ki 
ga poravnava država od leta 1996. 

Sredstva, ki smo jih prejeli v letih od 1995 do 2001 v višini 4.047.967,036,00 sit niso 
zadoščala za izvajanje aktivnosti zapiranja rudnika v skladu z dinamiko krovnega programa 
ter predvidenim poplačilom obveznosti po delitveni bilanci. Zato je Rudnik Kanižarica v 
zapiranju d.o.o. z razpoložljivimi sredstvi prioritetno izvajal segmente projekta na kadrovsko 
socialnem delu ter zapiranja jame. Izpad financiranja pa se kaže predvsem na sanaciji 
površine. 

• • » /'• « i • 
V naslednji tabeli je prikazana vrednost sredstev po krovnem programu, vrednost po recenziji 
ter korekcija za KSP za izvedbo zapiralnih aktivnosti v obdobju od 1995 do 2001 po sklopih 
zapiralnih aktivnosti in poraba proračunskih sredstev po letih. 
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Tabela-točka 2: Krovni programi predvidevajo obveznosti, ki izhajajo iz realizacije kadrovsko 
socialnega programa in monitoringa površin tudi po letu 2000. To je bilo tudi sprejeto v 6. 
točki sklepa Vlade na 196. seji, ki ugotavlja, da bodo po letu 2000 nastopale obveznosti v 
višini 491.651.825,00 SIT, ki bodo posledica realizacije kadrovsko socialnega programa in 
monitoringa površine, ki ga je potrebno planirati za obdobje, ko se bodo na površini po 
strokovnih predvidevanjih pojavile posledice po ustavitvi vsakršnih zapiralnih aktivnosti. 

Znesek 491.651.825,00 SIT je sestavljen iz: 

- sredstva za kadrovsko-socialni program po letu 2000 351.651.825,00 SIT 
- sredstva za meritve in kontrole po letu 2000 140.000.000,00 SIT 

Tabeli-točka 3: 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 
552.645.465,00 SIT. 

Tabela-točka 4: Opravljena je bila tudi sanacija terjatev in obveznosti podjetja Rudniki 
ijavega premoga Slovenije, p.o., Trbovlje. Vse obveznosti so bile po ključih vrednosti, 
osnovnega kapitala rudnikov v zapiranju. Vrednost ob sprejemu zakona na dan 31.12.1994 je 
znašala 501.713 .000,00 SIT. V skladu z Zakonom o ukrepih za sanacijo finančnega položaja 
podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov ijavih premogov v zapiranju, ki je bil* 
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije šL 59/96, je Rudnik Kanižarica najel posojilo 
z moratorijem vračanja, predvidenem poplačilom do konca leta 2000, ki pa je bil zavarovan s 
poroštvom države. Višina kredita je bila 226.000.000,00 sit in je bil v celoti poplačan v letu 
2001. Tako so bile tudi takrat poravnane vse obveznosti, ki smo jih prevzeli z delitveno 
bilanco. Vsi stroški v zvezi z poplačilom in vračilo glavnic so bili črpani iz proračunske 
postavke 8195 »Programi zapiranja rudnikov ijavega premoga Kanižarica^-Senovo in Zagoije 
- subvencije«. 

Tabela-točka 5: Zajema stroške financiranja, ki jih je Rudnik Kanižarica y zapiranju d.o.o. 
-moral plačevati zaradi vsakoletnih izpadov proračunskega financiranja. Nominalni znesek v 
višini 79.206.749,00 SIT je prikazan v točki 5. 

Tabela-točka 6: V letu 1999 je podjetje izplačalo sredstva v višini 122.572.907,00 SIT za 
izplačilo odškodnine po izvensodni poravnavi, ki je bila sklenjena z delavci, ki so bili 
zaposleni in prejemali plačo v RRPS Trbovlje v obdobju od septembra 1991 do decembra 
1992 zaradi premalo izplačanih plač v navedenem obdobju. 

Ostanek sredstev za dokončno zaprtje Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. znaša: 

1. Revaloriziran ostanek sredstev zapiranja jame, 
ekološke sanacije površin in kadrovsko-socialnega 
programa in meritev po letu 2000 552.645.465,00 SIT 

2. Stroški kratkoročnega financiranja 79.206.749,00 SIT 
3. Stroški premalo izplačanih plač 122.572.907,00 SIT 

SREDSTVA SKUPAJ: 754.425.121,00 SIT 
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PORABA NAVEDENIH SREDSTEV V LETU 2002,2003 IN 2004 

LETO 2002: 

Za leto 2002 jc podpisan dogovor o delitvi proračunskih sredstev Republike Slovenije v letu 
2002 in pomeni proračunske prihodke za Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. 
230.04S.174,00 sit 

poraba po poslovnem načrtu za leto 2002 136.700.000 SIT - zapiranje jame 
44.718.148 SIT - ekološka-prostbrska 

sanacija 
48.627.026 SIT - kadrovsko-socialni del 

LETO 2003: 

Ur. L.RSšt 103 z 17'.1'2.2001 je sprejet proračun za leto 2003, ki predvideva pod postavko 
12052105 -Programi zapiranja premogovnikov sredstva v višini 1.502.939,00.sit, ki se črpajo 
v breme postavke 8195 - Programi zapiranja rudnikov ijavega premoga Kanižarica, Senovo 
in Zagorje. Po osnovnem ključu delitve, ki je za rudnik Kanižarica 0,1809 bi to pomenilo 
271.881.665,10 sit proračunskih sredstev. 

predvidena dobljena sredstva 
glede na sprejet proračun 2003 271:881.665 SIT 

predvidena poraba 100.000.000 SIT - zapiranje jame 

odobrena sredstva 230.045.174 SIT 

120.000.000 SIT - ekološka-prostorska 
sanacija 

50.000.000 SIT - kadrovsko-socialni del 

LETO 2004: 

predvidena sredstva- 252.498.282 SIT 

predvidena poraba 70.000.000 SIT - zapiranje jame 
130.000.000 SIT - ekološka-prostorska 

sanacija 
52.498.282 SIT - kadrovsko-socialni del 
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PRESEK TRENUTNEGA STANJA IN POTREBNE AKTIVNOSTI ZA 

DOKONČNO ZAPRTJE RUDNIKA IN LIKVIDACIJO DRUŽBE 

UVOD 

Po dokončno zaprti jami v letu 1999 smo v letih 2000 in 2001 nadaljevali s procesom 
zapiranja rudnika na površini. Za leto 2002 oziroma do dokončnega zaprtja jame nam 
preostane še dokončanje naslednjih programov: 

- kadrovsko socialni program,urejanje arhivov in zaključne dokumentacije 
- ekološka sanacija površin in urejanje zemljiškoknjižnih odnosov 
- razvoj področja industrijske cone in vzdrževanje tega področja, ki meri cca. 30 ha. 

Vsi. ti trije sklopi se med seboj prepletajo in se bodo v primerni obliki nadaljevali tudi še po 
dokončni izpolnitvi programa in likvidaciji firme Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. 

Zaradi omejenih sredstev namenjenih izvedbi programa zapiranja in zaradi posameznih 
dolgotrajnejših postopkov /urejanje pravno premoženjskih razmerij in prodaja nepremičnin/ 
planiramo,da bo možno proti koncu leta 2003 dokončati program zapiranja Rudnika 
Kanižarica. Težišče dela bomo usmerili predvsem v izvedbo sanacij površin v smislu 
dokončnega prevzema in izdelave projektov izvedenih del, ki so pogoj za pridobitev 

'' dokončnega Soglasja za zaprtje hidnika s strani vseh pristojnih inšpekcijskih služb. Pri tem bo 
pomembno zaključno poročilo rudarskega inšpektorata, na osnovi katerega bo mogoče 
formalno zaprtje rudnika. 

Predpogoj za dokončno soglasje je tudi ureditev vse dokumentacije, jamskih kart, izdelava 
projekta in fizična izvedba mreže za poznejši monitoring površin, ki se bo na področju vpliva 
rudaijenja izvajal še naprej ves čas, kakor bo predvideval projekt monitoringa. 

V letu 2002 in 2003 predvidevamo prodajo večine parcel bodočim investitorjem na področju 
PC Rudnik,_kakor tudi prodajo preostalih premičnin in nepremičnin .(oprema, delavnice, 
poslovni prostori, upravna zgradba, stanovanja in počitniški objekti)/ 

Poseben poudarek bo v tem letu na zaključevanju poslovnih knjig, urejanju arhivov, projektov 
in razreševanju še preostalih delavcev. Poseben problem predstavljajo delavni invalidi II. in 
III. kategorije, ki so praktično neprezaposljivi, saj bi jih v nasprotnem primeru že prezaposlili. 
Brez ustrezne rešitve vprašanja invalidov ne bo možno likvidirati firme kot pravne osebe, saj 
sedanja zakonodajo tega ne dopušča. 

13. september2002 37 poročevalec, št. 87 



PREGLED POTREBNIH AKTIVNOSTI V PROCESU DOKONČNEGA ZAPRTJA 
RUDNIKA 

1. Zapiranje jame 

a. Izvajanje kontrolnih meritev 
b. Izdelava vodnjakov za pitno vodo 
c. Priprava dokumentacije 
d. Izvajanje programa monitoringa 

2. Sanacija površin 

a. Sanacija jalovišČa 
b.. Sanacija površin okoli rudniških objektov 
c. Izgradnja komunalne infrastrukture 
d. Rušenje objektov 
e. Sanacija objektov 
f. Rudarska škoda 
g. Dokončna izgradnja rudarskega muzeja 
h. Izvajanje kontrolnih meritev 
i. Priprava dokumentacije za državni arhiv in druge institucije 
j. Izdelava potrebnih projektov vezanih na dokončno zaprtje rudnika 
k. Izvedba geodetskih meritev in izdelava geodetskih projektov in parcelacij 

3. Izvajanje kadrovsko socialnega programa 

. a. Trenutna kadrovska struktura /delavci na delu in invalidi na čakanju/ 
b. Predlog_potrebnega Števila zaposlenih pri izvedbi programa dokončnega 

zaprtja rudnika - .. , 
ci Predlog razreševanja zaposlenih /trenutno na čakanju/ delovnih invalidov 

4. Upravljanje premoženja 

a. Upravljanje premoženja družbe 
b. Ponovno ovrednotenje celotnega premoženja družbe 
c. Izvajanje programa prodaje premoženja 
d. Izvajanje programa prodaje stavbnih zemljišč v poslovno industrijski coni 

rudnika Kanižarica 
e. Upravljanje in prodaja stanovanjskih kapacitet v lasti rudnika 
f. Osnovno vzdrževanje in varovanje nepremičnega in premičnega premoženja 

rudnika 
g. Urejanje pravno premoženjskih zadev iz naslova lastništva in odškodninskih 

zahtevkov s strani prizadetih 
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5. Dokončno zaprtje rudnika Kanižarica in prenehanje družbe Rudnika Kanižarica v 
zapiranju d.o.o. 

Uvodne ugotovitve 

Temeljno pravno osnovo družbi Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.poleg Zakona o 
gospodarskih družbah .predstavlja Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega 
premoga Zagoije, Senovo in Kanižarica. V skladu z vsebino 3. člena omenjenega zakona je 
po vsebini družba RKvZ, d.o.o. ustanovljena za določen čas, to je do zaključka leta 2000. 

Vlada RS je na temelju svojih pooblastil in v prejšnjem odstavku navedenih obeh zakonov 
sprejela Uredbo o ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. (Uradni list RS št. 

: 42/95). V 18. člen te uredbe je določila, da družba Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. 
preneha z zaprtjem rudnika na podlagi določil zakona o rudarstvu. Ta zakon, določa upravni 
postopek dokončnega zaprtja rudnika. 

Iz navedenega sledi, da je potrebno za dokončno likvidacijo rudnika voditi dva neodvisna 
postopka in sicer: 

- pravno formalni postopek likvidacije družbe 
- Upravni postopek dokončnega zaprtja rudnika 

Pravno formalni postopke likvidacije družbe 

Zaradi nerednega zagotavljanja sredstev za izvajanje programa zapiranja rudnika in za 
zagotavljanje visokega deleža sredstev zaJcritje prenesenih obveznosti iz bivše družbe RRPS, 
zapiralna dela niso v celoti izvedena niti ni- izveden celoten postopke prezaposlovanja 
zaposlenih v družbi. Trenutno je še 18 zaposlenih delavcev od tega 12 delovnih invalidov na 
čakanju kot trajni presežki. 

Varianta 1: Likvidacija družbe s prenosom aktive in pasive na drugo rudarsko družbo 

Z ozirom na relativno dolgotrajne in zahtevne postopke pri izvedbi neposredne likvidacije 
družbe v skladu z ZGD /100% prezaposlitev ali odpustitev vseh zaposlenih, likvidacija 
celotnega premoženja, poravnava vseh znanih in eventuelno še neznanih obveznosti družbe - 
napr. odškodninske ali druge tožbe, zakonska obveza izvedbe monitoringa/ predlagamo da 
Vlada" RS kot ustanovitelj družbe določi drugo rudarsko družbo, ki je tudi v 100% lasti 
države, da prevzame družbo Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.. S prevzemom aktive in 
pasive, ter prevzemom celotnega pravnega nasledstva prevzete družbe, se lahko izvede 
postopke likvidacije družbe po hitrem postopku. Postopke likvidacije družb opredeljuje 
Zakon o gospodarskih družbah v 456. Členu. 
V primeru prevzema dcužbe s strani druge družbe bi bilo gotovo najsmotmeje, da družbo v 
drugi polovici leta 2003 prevzame Rudnik Trbovlje Hrastnik v zapiranju d.o.o.. Ta družba bo 
skladno s sprejetim zakonom o zaprtju rudnikov Trbovlje in Hrastnik izvajala zapiralna dela 
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15 let. Tako jc dovolj Časa, da se v tem času dokonča potrebna zapiralna dela in dokončno 
izvede kadrovsko socialni program prevzetega rudnika. Sedaj zaposleni delavci na rudniku 
Kanižarica postanejo delavci poslovne enote RTH v zapiranju. 
Sredstva za kritje stroškov dokončnega zaprtja rudnika pridobivajo s prodajo premoženja 
rudnika Kanižarica, drugih lastnih prihodkov Rudnika Kanižarica /zlasti najemnine/ in iz 
državnega proračuna v okviru sprejetega proračuna za leto 2003, ter iz sredstev predvidenih 
za izvajane »monitoringa na rudniških površinah«, ki jih predpisuje zakon o rudarstvu. 

Varianta 2: Potrebni postopki pri »neposredni likvidaciji« družbe 

V primeru, da se po dokončanem upravnem postopku zaprtja rudnika obveznosti obstoječe 
družbe ne prenesejo na drugo pravno osebo je po samem zakonu prenehala potreba zaradi 
katere je bila družba ustanovljena in jo je potrebno likvidirati. 
Likvidacijski postopek se začne tako, da skupščina družbe v 30 dneh po preteku v statutu 
določenega časa delovanja družbe sprejme sklep o likvidaciji, ki vsebuje: 1 

' - firmo in sedež družbe, ter navedbo organa, ki je sprejel sklep, 
- razlog za prenehanje, 
- rok za prijavo teijatev upnikov, ki ne sme biti krajši od 30 dni, 
- ime in naslov likvidacijskega upravitelja 

Sklep se pošlje registrskemu sodišču v Novo mesto, kjer se likvidacija vpiše v register. 

V postopkih likvidacije se najprej sestavi likvidacijska bilanca iz katere bo v tem primeru 
razvidno, da bo premoženje družbe s terjatvami zadoščalo za poplačilo potencialnih 
obveznosti. Na podlagi pregleda teijatev ter obveznosti družbe in po plačilu dolgov družbe 
likvidacijski upravitelj pripravi za skupščino poročilo o poteku likvidacije ter predlog za 
razdelitev premoženja. Glede na sestavo premoženja in lastništvo družbe Rudnika Kanižarica 
v likvidaciji bo_predlog delitve naslednji: 

- zemljišča s statusom kmetijskih zemljišč in gozdov se prenesejo v skladu z 
veljavno zakonodajo na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, 

- ostalo premoženje 'se prenese na edinega ustanovitelja, to je_na Republiko 
Slovenijo " ; ■ " " 

Po sprejetem predlogu delitve na skupščini se premoženje razdeli. Likvidacijski upravitelj 
izroči sklep sodišču ter poda izjavo, da je vse premoženje razdeljeno v skladu s sklepom o 
delitvi in predlaga izbris družbe iz registra. 

Glede na predvidene pravne posle družbe pred postopkom-likvidacije lahko ocenimo relativno 
enostavnost postopka likvidacije družbe v. našem primeru. Postopek likvidacije bi se lahko 
podaljšal zaradi naslednji razlogov: 

- nerešenih tožb iz naslova odškodninskih razmerij rudnika do pravnih in 
fizičnih oseb kot posledica rudaijenja (rudarska škoda), 

- nerešenih tožb iz naslova delovnih razmerij, 
- nerešenega upravnega postopka zaprtja rudnika glede sanacije površin, v 

kolikor bi nastopile nove obveznosti iz naslova dodatnih sanacij površin po 
zahtevah republiške rudarske inšpekcije in ne bi bile dokončane v času 
veljavnosti zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnika, 

- nerešerfih delovno pravnih razmerij še zaposlenih delavcev. 
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Ob dejstvu, da ima država v svoji lasti tudi rudarske družbe, ki bodo v tem času gotovo 
delovale in da gre v končni obliki za obveznosti iste države in istega državnega proračuna je 
gotov racionalnejše, da se končna likvidacija družbe izvede s prenosom obveznosti na drugo 
pravno osebo. 

Upravni postopek dokončnega zaprtja rudnika 

Ta postopke je določen v zakonu o rudarstvu (Uradni list RS št. 59/99) in poteka v 
naslednjem sosledju: 

• • 

- ko bodo v skladu s tehnično dokumentacijo in dovoljenjem za opustitev 
izkoriščanja končana dela zaprtja jame ter sanirane površine bo družba 
obvestila ministrstvo pristojno za rudarstvo (MOP), 

- ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo na osnovi obvestila izvedlo tehnični 
pregled s katerim ugotovi, ali je sanacija okolja izvedena v skladu z rudarskim 
projektom, • 

- pravice in obveznosti rudnika prenehajo z odločbo, ki jo izda rudarski organ na 
ministrstvu, pristojen za rudarstvo; pogoj je odprava pomanjkljivosti, 
ugotovljenih na tehničnem pregledu iz predhodne alinee, 

- odločbi sledi prenehanje rudarske pravice, izbris iz registra nosilcev rudarske 
pravice ter izbris iz katastra pridobivalnih prostorov, s čimer je v rudarsko 
upravnem smislu rudnik zaprt 

Prej navedeni postopke likvidacije rudnika izvaja obstoječa družba ali pa družba, ki v 
postopku hitre likvidacije družbe postane pravni naslednik Rudnika Kani žari ca v zapiranju 
d.o.o.. 

Terminski plan prenehanja družbe in dokončnega zaprtja 

Predlagamo, da družba v letu 2002 posluje v obstoječi organizacijski obliki v skladu s 
poslovnim načrtom za leto 2002. Sredstva za izvedbo poslovnega načrta se zagotavljajo po 
pogodbi z MG, lastnimi prihodki in od prodaje dela premoženja družbe. 

Na osnovi že sprejetega proračuna RS za leto 2003 in zagotovljenih sredstev za zapiranje 
rudnikov Zagorje, Senovo in Kanižarica se zagotovi poslovanje družbe tudi v letu 2003 na 
enak način kot v letu 2002 /poslovni načrt, pogodba z MG, sredstva proračuna in lastna 
sredstva/. V drugi polovici leta 2003 se izvede prenos celotne »aktive in pasive« na družbo 
RTH Trbovlje. S prenosom se izvede pravno formalna likvidacija družbe Rudnik Kanižarica v 
zapiranju d.o.o.. Za izvedbo ne izvedenih del ter za upravljanje s premoženjem se ustanovi 
poslovna enota RTH na lokaciji sedanjega rudnika Kanižarica, ki posluje do dokončne 
izvedbe vseh po zakonu predpisanih obveznosti, prodaje celotnega premoženja in dokončne 
ureditve.vseh pravno premoženjskih in drugih zadev vezanih na-sedanjo družbo. 
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7 VIRI: 

- Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov ijavega premoga 
Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur.list RS št. 1/95) 

- Uredba o ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. 
(Ur.list RS št. 42/95 in 108/00) 

- Krovni program zapiranja Rudnika ijavega premoga Kanižarica 
(IRGO, avgust 1995) 

- Sklepi 196. seje Vlade RS št. 310-01/94-2/5-8 z dne 30.04.1996 

- Poslovni načrti Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. za leta od 1996 do 
vključno leta 2002 

Revidirana poslovna poročila Rudnika Kanižarica v zapiranjad.o.o. za leta 
od 1996 do 2001 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:  :  

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

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. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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