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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 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE HRVAŠKE 0 ENOSTAVNEJŠEM 

OPRAVLJANJU MEJNE KONTROLE V 

CESTNEM IN ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

(BHREMK) 

- EPA 1019 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0084 
Številka: 287-03/2002-3 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE HRVAŠKE O ENOSTAVNEJŠEM 
OPRAVLJANJU MEJNE KONTROLE V CESTNEM IN 
ŽELEZNIŠKEM PROMETU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Jakob Presečnik, minister za promet, 
Iztok Mirošič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- mag. Matjaž Knez, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 
O ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU MEJNE 

KONTROLE V CESTNEM IN ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU 

Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole 
v cestnem in železniškem prometu, podpisan v Kopru dne 14. 
aprila 2003. 

2. člen 

Sporazum se v slovenskem in v hrvaškem jeziku glasi: 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 

O ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU 
MEJNE KONTROLE 

V CESTNEM IN ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v 
nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se, da bi poenostavili in 
pospešili opravljanje mejne kontrole v cestnem in železniškem 
prometu med državama, sporazumeli, kot je navedeno: 

I. DEL 
Splošne določbe 

1. člen 

V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo: 

1. "mejna kontrola" 
izvajanje vseh predpisov držav pogodbenic, ki jih je treba 
uporabiti pri prehajanju oseb čez državno mejo ter pri uvozu, 
izvozu in tranzitu stvari; 

2. "domača država" 
državo pogodbenice, na območju katere pristojni organi 
sosednje države opravljajo mejno kontrolo; 

3. "sosednja država" 
državo pogodbenice, katere pristojni organi opravljajo mejno 
kontrolo na območju domače države; 

4. "izstopna država" 
državo pogodbenice, ki opravlja izstopno mejno kontrolo; 

5. "vstopna država" 
državo pogodbenice, ki opravlja vstopno mejno kontrolo; 

6. "cona" 
območje domače države, v kateri imajo uradne osebe sosednje 
države pravico opravljati mejno kontrolo; 

7. "uradna oseba" 
uslužbenca organov državne uprave, ki so pristojni za 
opravljanje mejne kontrole, in uslužbenca, pooblaščenega 
za službeni nadzor; 

8. "stvari" 
blago, prevozna sredstva in vrednosti, za katere veljajo 
carinski predpisi. 

2. člen 

(1) Pogodbenici bosta v okviru tega sporazuma poenostavili in 
pospešili opravljanje mejne kontrole v cestnem in železniškem 
prometu. 

(2) V ta namen bodo v domači državi določeni: 

1. službena mesta, na katerih se v coni opravlja mejna kontrola 
sosednje države, in 

2. deli prog, na katerih bodo uradne osebe sosednje države 
opravljale mejno kontrolo v vlakih med vožnjo. 

(3) Uradne osebe sosednje države imajo pravico, da v skladu s 
tem sporazumom opravljajo mejno kontrolo v domači državi v 
coni, ki je določena v skladu s tem sporazumom. 

(4) Pogodbenici z dogovorom določita, spremenita ali ukineta: 

1. službena mesta za opravljanje mejne kontrole; 

2. dele prog, na katerih smejo uradne osebe sosednje države 
v domači državi: 

a) opraviti mejno kontrolo v vlakih med vožnjo; 

b) privesti v svojo državo prijete ali zavrnjene osebe ter 
prenesti tja zasežene stvari ali dokazna sredstva ali 
pa jih spremljati do drugega službenega mesta za 
opravljanje mejne kontrole v svoji državi; 

3. cone in 

4. ukrepe v smislu prvega odstavka tega člena glede 
urejanja cestnega in železniškega prometa. 

3. člen 

(1) Cona v cestnem prometu lahko zajema: 
a) službene prostore za opravljanje mejne kontrole sosednje 

države; 
b) cestne odseke; 
c) druge objekte; 
d) cesto med državno mejo in službenim mestom za 

opravljanje mejne kontrole. 

(2) Cona v železniškem prometu lahko zajema: 
a) službene prostore za opravljanje mejne kontrole sosednje 

države; 
b) tire na območju železniške postaje; 
c) skladišča; 
d) prostore za kontrolo potnikov in stvari; 
e) vlake, na katerih uradne osebe sosednje države opravljajo 

mejno kontrolo. 

(3) Organi pogodbenic, ki so pristojni za opravljanje mejne kontrole 
v železniškem prometu, določijo, na katerih potniških vlakih 
se mejna kontrola opravlja med vožnjo. Železnice pogodbenic 
morajo zagotavljati razmere za opravljanje mejne kontrole na 
vlakih med vožnjo. 

II. DEL 
Opravljanje mejne kontrole 

4. člen 

(1) V coni za opravljanje mejne kontrole sosednje države veljajo 
vsi predpisi te države o prehajanju oseb čez mejo in o uvozu, 
izvozu in tranzitu stvari. Uradne osebe sosednje države 
izvajajo te predpise v enakem obsegu in z enakimi 
posledicami kot na lastnem državnem območju. 

(2) Uradna dejanja, ki jih v coni opravijo uradne osebe sosednje 
države, se štejejo, kot da so bila opravljena v občini sosednje 
države, na območju katere je mejni prehod. 
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(3) Kršitev predpisov sosednje države, navedenih v prvem 
odstavku tega člena, ki je bila storjena v coni, se šteje, kot da 
je bila storjena v občini, navedeni v drugem odstavku tega 
člena. 

(4) V drugih primerih velja zakonodaja domače države. 

5. člen 

(1) K pooblastilom po prvem odstavku 4. člena spada tudi pravica 
do prijetja in prisilne vrnitve. Uradne osebe sosednje države 
niso pooblaščene prijeti državljanov domače države na 
njenem območju, jih zadrževati v priporu ali jih privesti v 
sosednjo državo. Te osebe se lahko zaradi sestavljanja 
zapisnika o dejanskem stanju privedejo na službeno mesto 
za opravljanje mejne kontrole, ki ga imajo na območju domače 
države. Če takega mesta ni, jih lahko zaradi sestavljanja 
zapisnika privedejo na službeno mesto za opravljanje mejne 
kontrole domače države. 

(2) Pri ukrepih v prvem odstavku tega člena je treba takoj 
obvestiti uradno osebo domače države. 

(3) Določbe tega člena ne vplivajo na veljavnost predpisov 
domače države o azilu. 

6. člen 

(1) V coni se mora izstopna mejna kontrola opraviti pred vstopno 
mejno kontrolo, razen če jo uradne osebe izstopne države 
opustijo in o tem obvestijo uradne osebe vstopne države. Pri 
tem uradne osebe obeh pogodbenic upoštevajo načelo čim 
hitrejšega opravljanja mejne kontrole. 

(2) Po začetku vstopne mejne kontrole uradne osebe izstopne 
države nimajo več pravice opravljati mejne kontrole oseb in 
stvari, ki so jo že opravili. Če pa se po začetku vstopne mejne 
kontrole vendarle pojavi sum o kaznivem dejanju ali se pozneje 
izve, da je v coni oseba, za katero je razpisana tiralica, imajo 
uradne osebe izstopne države, potem ko predhodno obvestijo 
uradne osebe vstopne države in od njih dobijo soglasje, 
pravico, da ponovno opravijo mejno kontrolo. 

7. člen 

(1) Uradne osebe držav pogodbenic lahko sporazumno odstopijo 
od vrstnega reda, predvidenega v prvem odstavku 6. člena, 
če je to potrebno za hitro opravljanje mejne kontrole. V teh 
primerih smejo uradne osebe vstopne države prijeti osebe ali 
odvzeti stvari šele po končani mejni kontroli izstopne države. 
Če želijo tako ukrepati, mejna kontrola izstopne države za te 
osebe ali stvari pa še ni končana, privedejo take osebe ali 
prinesejo take stvari uradnim osebam izstopne države. Če 
hočejo uradne osebe izstopne države same prijeti osebe ali 
odvzeti stvari, imajo pri tem prednost. 

(2) Gotovino in vrednostne papirje, ki so jih uradne osebe 
sosednje države odvzele pri mejni kontroli ali so jih imele pri 
sebi za službeno uporabo, ter odvzete stvari je dovoljeno 
prenesti v sosednjo državo. 

8. člen 

(1) Za stvari, ki so jih uradne osebe pri izstopni mejni kontroli 
odvzele ali pa so bile pred začetkom vstopne mejne kontrole 

na zahtevo uradne osebe vrnjene v sosednjo državo, ne 
veljajo niti predpisi o izvozu niti ni treba zanje opraviti vstopne 
mejne kontrole. 

(2) Osebam, ki so jim uradne osebe vstopne države zavrnile 
vstop, ne sme biti zavrnjena vrnitev v izstopno državo. Prav 
tako se ne sme odkloniti ponovni uvoz v izstopno državo za 
stvari, katerih uvoz so zavrnile uradne osebe vstopne države. 

(3) Pri izvajanju ukrepov iz drugega odstavka tega člena se bodo 
uradne osebe držav pogodbenic medsebojno obveščale in si 
pomagale. 

III. DEL 
Uradne osebe 

9. člen 

(1) Razen v primerih iz petega odstavka tega člena lahko uradna 
oseba sosednje države zaradi opravljanja službe v domači 
državi na podlagi službene izkaznice s fotografijo in 
službenega pooblastila prestopi državno mejo na mejnih 
prehodih. Čez cestne mejne prehode lahko uradna oseba 
potuje z lastnim ali službenim vozilom. Če je službeno vozilo 
označeno s službenimi oznakami in simboli sosednje države, 
se lahko z njim prestopi državna meja le na mejnem prehodu, 
ki je najbližje coni, in se odpelje in pripelje iz cone le po poti, ki 
so jo določila pristojna ministrstva pogodbenic. 

(2) Službena izkaznica s službenim pooblastilom daje uradnim 
osebam pravico do vstopa v cono, zadrževanja v njej in 
vrnitve v sosednjo državo. 

(3) Uradna oseba, ki nosi orožje, lahko prestopi državno mejo le 
na mejnem prehodu, ki je najbližje coni. V cono pa prihaja in iz 
nje odhaja po poti, ki so jo določila pristojna ministrstva 
pogodbenic. 

(4) Uradne osebe sosednje države, ki opravljajo mejno kontrolo 
v domači državi, morajo imeti službeno izkaznico in službeno 
pooblastilo. V službenem pooblastilu morajo biti navedeni ime 
in priimek, datum in kraj rojstva ter številka službene izkaznice 
in cona. Besedilo službenega pooblastila je sestavljeno v 
slovenskem in hrvaškem jeziku. 

(5) Določbi prvega in tretjega odstavka tega člena ne vplivata 
na prepoved vstopa posameznim uradnim osebam sosednje 
države. Če je uradni osebi sosednje države prepovedan vstop 
v domačo državo, morajo pristojni organi domače države o 
tem nemudoma obvestiti organ sosednje države, ki je izdal 
službeno izkaznico ali službeno pooblastilo. 

10. člen 

Uradne osebe sosednje države smejo v domači državi ter na poti 
v cono in nazaj pri opravljanju svoje službe nositi uniformo, 
službene oznake in kratkocevno službeno orožje ter imeti s seboj 
potrebno službeno opremo in službene pse. Orožje smejo uporabiti 
le v silobranu. 

11. člen 

(1) Domača država zagotavlja uradnim osebam sosednje 
države pri opravljanju njihove službe v coni enako zaščito in 
pomoč kot svojim uradnim osebam. 
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(2) Kazenskopravne določbe domače države za zaščito uradnih 
oseb in njihovih uradnih dejanj je treba uporabiti tudi za kazniva 
dejanja, storjena v domači državi zoper uradne osebe 
sosednje države med opravljanjem njihovih nalog ali v zvezi 
s temi nalogami. 

(3) O kaznivih dejanjih, ki jih stori uradna oseba sosednje države 
v domači državi, mora pristojni organ domače države 
nemudoma obvestiti nadrejeni organ uradne osebe. 

(4) Uradne osebe sosednje države imajo pravico tudi z uporabo 
fizične sile odstraniti osebe, ki s svojimi dejanji motijo red v 
službenih prostorih sosednje države. O takem ukrepu je treba 
takoj obvestiti pristojne organe domače države. 

(5) Službene prostore uradnih oseb sosednje države lahko 
uradne osebe domače države preiščejo le s soglasjem 
pristojnih organov sosednje države. 

(6) Za odločanje o zahtevku za nadomestilo škode, ki jo je 
povzročila uradna oseba sosednje države pri opravljanju 
svojih nalog v coni, je pristojno sodišče sosednje države. 
Zahtevek se presoja po pravu sosednje države. 

12. člen 

(1) Če uradna oseba sosednje države v domači državi med 
opravljanjem svoje službe ali v zvezi z njo izgubi življenje ali je 
poškodovana ali pa je stvar, ki jo nosi s seboj ali na sebi, 
poškodovana ali uničena, je treba zahtevek za nadomestilo 
škode presojati po pravu sosednje države. 

(2) Za odločanje o odškodninskem zahtevku po prvem odstavku 
tega člena so pristojna sodišča tiste države pogodbenice, v 
kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki je povzročilo škodo 
ali v kateri je prišlo do škodnega dogodka ali v kateri ima 
povzročitelj škode svoje prebivališče. Pristojno je tudi sodišče 
države pogodbenice, na območju katere ima oškodovanec 
svoje prebivališče. 

(3) Pravnomočne odločbe, ki jih je o odškodninskih zahtevkih 
po prvem odstavku tega člena sprejelo sodišče ene od držav 
pogodbenic, in pravnomočne sodne poravnave, ki so bile o 
takih odškodninskih zahtevkih sklenjene pred sodiščem, se 
priznajo ter se izvršijo v državi druge pogodbenice. 

(4) Priznanje odločbe sodišča ali sklenjene sodne poravnave iz 
tega člena in njuna izvršba se zavrneta, če: 

1. je priznanje ali izvršba nezdružljiva z javnim redom države 
pogodbenice, v kateri naj bi se odločba ali poravnava 
izvršila; 

2. sodišče, ki je o zahtevku odločilo ali pred katerim je bila 
sklenjena sodna poravnava, za sprejetje take odločbe 
skladno z drugim odstavkom tega člena ni bilo pristojno; 

3. je odločba ali poravnava v nasprotju s pravnomočno 
odločbo sodišča ali pred sodiščem sklenjeno sodno 
poravnavo glede istih strank in istega zahtevka, ki jo je 
pred tem sprejelo sodišče države pogodbenice, v kateri 
naj bi se kasneje sprejeta odločba ali sodna poravnava 
države druge pogodbenice priznala in izvršila; 

4. se je že pred začetkom sodnega postopka, na podlagi 
katerega je bila sprejeta sodna odločba ali sklenjena 
sodna poravnava, ki naj bi se priznala in izvršila, med 

istimi strankami o istem zahtevku začel sodni postopek 
pred sodiščem države pogodbenice, v kateri naj bi se 
odločba ali poravnava priznala ali izvršila; 

5. stranka, ki je izgubila, v postopku ni sodelovala in ji 
dokument, s katerim je bil sprožen postopek, ali 
enakovreden dokument ni bil pravilno ali pravočasno 
vročen. 

IV. DEL 
Službena mesta za opravljanje mejne kontrole 

13. člen 

Način opravljanja mejne kontrole na službenih mestih za 
opravljanje mejne kontrole držav pogodbenic vključno z odpiralnim 
časom mora biti usklajen. 

14. člen 

(1) Pristojni organi sosednje države plačajo v domači državi 
nadomestilo za uporabo objektov in prostorov na službenih 
mestih za opravljanje mejne kontrole v domačidržavi. O tem 
se pristojni organi držav pogodbenic posebej dogovorijo med 
seboj ali z lastnikom objektov. 

(2) Železnice morajo uradne osebe, ki opravljajo mejno kontrolo 
med vožnjo, prepeljati brezplačno in jim dati na razpolago 
ustrezno število oddelkov v vlaku. 

15. člen 

(1) Službene prostore za opravljanje mejne kontrole sosednje 
države je treba označiti z uradnimi tablami in državnimi simboli 
v skladu z notranjo zakonodajo. 

(2) Napisi na službenih prostorih uradnih oseb sosednje države 
morajo biti v slovenskem in hrvaškem jeziku, s tem da je na 
prvem mestu besedilo v jeziku sosednje države. 

16. člen 

(1) Predmeti, ki so namenjeni za službeno uporabo na službenih 
mestih za opravljanje mejne kontrole ali potrebe uradnih oseb 
sosednje države med opravljanjem službe v domači državi, 
so oproščeni vseh uvoznih in izvoznih dajatev. Zanje ni treba 
polagati varščine. Za te predmete ne veljajo prepovedi uvoza 
in izvoza ter uvozne in izvozne omejitve. To velja tudi za 
službena in lastna vozila, ki jih uradne osebe uporabljajo pri 
opravljanju službe. 

(2) Spisov, dokumentacije in nosilcev podatkov, ki jih uradne 
osebe iz sosednje države uporabljajo pri opravljanju svoje 
službe v domači državi, ter službenih pošiljk in službene 
opreme uradne osebe domače države ne pregledujejo niti ne 
odvzemajo. 

17. člen 

Domača država bo z oprostitvijo plačila dajatev odobrila 
postavitev, spremembo, vzdrževanje in delovanje 
telekomunikacijskih naprav, ki so potrebne izključno za delo 
organov mejne kontrole sosednje države, ter tudi povezavo teh 
naprav z ustreznimi napravami sosednje države. Delovanje teh 
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telekomunikacijskih naprav se šteje za notranji promet sosednje 
države. 

(6) Mešana komisija se praviloma sestaja enkrat letno izmenično 
na državnem območju pogodbenic. 

V. DEL 
Končne določbe 

18. člen 

Vsaka pogodbenica lahko zaradi javnega reda, javne varnosti ali 
zdravstvenih razlogov v celoti ali delno prekine uporabo tega 
sporazuma. O uvedbi in preklicu takih ukrepov je treba drugo 
pogodbenico nemudoma obvestiti pisno po diplomatski poti. V 
tem primeru začne prekinitev veljati z dnem prejema obvestila. 

19. člen 

(1) Zaradi izboljšanja cestnega in železniškega prometa čez 
državno mejo in reševanja morebitnih težav pri izvajanju tega 
sporazuma pogodbenici ustanovita mešano komisijo. 

(2) Mešano komisijo sestavljata slovenska in hrvaška delegacija. 

(3) Vsaka delegacija šteje šest članov, po potrebi pa lahko pri 
njenem delu sodelujejo tudi drugi strokovnjaki. 

(4) Mešana komisija sprejema odločitve s soglasjem. 

(5) Mešana komisija spremlja izvajanje tega sporazuma in 
opravlja druge naloge, predvidene s tem sporazumom. 

20. člen 

Nesoglasja pri razlagi ali uporabi tega sporazuma rešujejo pristojni 
organi pogodbenic ali mešana komisija, pri čemer ni izključeno 
tudi reševanje po diplomatski poti. 

21. člen 

(1) Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega pisnega 
obvestila, s katerim se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, 
da so izpolnjene zahteve, predvidene v njuni notranji zakonodaji, 
za začetek njegove veljavnosti. 

(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko pisno odpove po diplomatski poti. Sporazum preneha 
veljati šest mesecev od dneva prejema obvestila o odpovedi 
druge pogodbenice. 

Sestavljeno v Kopru dne 14. aprila 2003 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Za Vlado 
Republike Slovenije: 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za promet in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za notranje zadeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem 
in železniškem prometu je bil podpisan v Kopru dne 14. aprila 
2003. 

Namen sporazuma je poenostavitev in pospešitev opravljanja 
mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško zaradi lažjega pretoka ljudi in 
blaga čez državno mejo. 

Sporazum vsebuje poleg splošnih določb določbe o uradnih 
osebah, njihovih pravicah in dolžnostih pri opravljanju dela na 
ozemlju druge države, določbe o službah, ki opravljajo mejno 

kontrolo, nadomestilih za uporabo prostorov, določbe o jeziku, 
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah, 
dokumentaciji; ureja in določa pa tudi sestavo in naloge mešane 
komisije. 

Zaradi izvajanja sporazuma ne bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva. 

Zaradi sklenitve sporazuma ne bo treba spremeniti obstoječih 
predpisov ali sprejeti novih. 

Sporazum ni povezan s pravom Evropske unije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUDLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPURLIKE CIPER 0 SODELOVANJU V ROJU 

PROTI TERORIZMU, NEZAKONITI TRGOVINI 

S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN 

ORGANIZIRANEMU KRIMINALU (DCVBTDK) 

• EPA 1020 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0088 
Številka: 245-19/2001-2 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE CIPER O SODELOVANJU V BOJU PROTI 
TERORIZMU, NEZAKONITI TRGOVINI S 
PREPOVEDANIMI DROGAMI IN ORGANIZIRANEMU 
KRIMINALU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Iztok Mirošič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE CIPER 

O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, 
NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI 

IN ORGANIZIRANEMU KRIMINALU 

trgovini s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu, 
podpisan v Nikoziji dne 4. decembra 2002. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*: 

1. člen 

n .... . _  . D„„,,unu« ci«.,or,iiQ in viartn ' Besedilo sporazuma v grškem jeziku je na vpogled v Sektorju za Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Republike Ciper o sodelovanju v boju proti teronzmu, nezakoniti Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE CIPER 

O SODELOVANJU V BOJU PROTI 
TERORIZMU, 

NEZAKONITI TRGOVINI S 

PREPOVEDANIMI DROGAMI 

IN ORGANIZIRANEMU KRIMINALU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Ciper, v nadaljevanju 
pogodbenici, sta se 

v prizadevanju, da prispevata k nadaljnjemu razvoju dvostranskih 
stikov, 

globoko vznemirjeni zaradi transnacionalnega širjenja kriminala, 

prepričani, da je dvostransko sodelovanje bistvenega pomena v 
boju proti kriminalu in njegovem učinkovitem preprečevanju, še 
posebej kar zadeva organizirani kriminal, nezakonito trgovino s 
prepovedanimi drogami in terorizem, 

s ciljem, da okrepita in uskladita skupna prizadevanja v boju proti 
tem pojavom, 

ob priznavanju vzajemne koristi takega sodelovanja za 
pogodbenici, 

ob upoštevanju ustreznih mednarodnih pogodb, katerih 
pogodbenici sta, posebej Predpristopne pogodbe o organiziranem 
kriminalu med državami članicami Evropske unije in državami 
prosilkami Srednje in Vzhodne Evrope in Ciprom z dne 28. maja 
1998, 

sporazumeli: 

1. člen 

(1) Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta 
pri preprečevanju terorizma, nezakonite trgovine s prepovedanimi 
drogami in organiziranega kriminala, pri odkrivanju in 
kazenskosodnem pregonu teh oblik kriminala kot tudi pri 
preprečevanju, odkrivanju in kazenskosodnem pregonu drugih 
oblik kriminala. 

(2) Pogodbenici posebej sodelujeta v primerih, ko so kazniva 
dejanja storjena ali priprave nanje potekajo na območju ene od 
pogodbenic, podatki pa kažejo na območje druge pogodbenice. 

2. člen 

Pogodbenici sodelujeta pri odkrivanju in preprečevanju kriminala, 
zlasti organiziranega kriminala, in pri tem: 

a) druga drugi sporočata podatke o osebah, vpletenih v 
organizirani kriminal, podatke o povezanosti storilcev, 
informacije o organizacijah in skupinah storilcev, značilnem 
vedenju storilcev kaznivih dejanj in skupin storilcev, dejstva, 
posebej čas, kraj in način storitve kaznivih dejanj, informacije 
o objektih napada, posebnih okoliščinah, kazenskih predpisih, 
ki so bili kršeni, in ukrepih, ki so bili izvedeni, če je to v določenih 
primerih nujno za preprečitev posameznih hudih kaznivih 
dejanj; 

b) na zaprosilo izvajata policijske ukrepe, ki so v skladu z 

notranjim pravom zaprošene pogodbenice; 

c) v skladu s tem sporazumom in predpisi pogodbenic sodelujeta 
v preiskavah z usklajenimi policijskimi ukrepi, vključno z 
vzajemno pomočjo v osebju, gradivu in organizaciji; 

d) izmenjavata podatke in izkušnje o metodah in novih oblikah 
kriminalne dejavnosti, uporabljenih v mednarodnem kriminalu; 

e) izmenjavata izsledke forenzičnih, kriminoloških in drugih 
preiskav kaznivih dejanj, se medsebojno obveščata o praksi 
preiskovanja dejanj in o uporabi metod in sredstev dela zaradi 
njihovega nadaljnjega razvijanja; 

f) na zaprosilo izmenjavata vse informacije o predmetih ali 
vzorce predmetov, ki so bili uporabljeni pri storitvi ali izvirajo 
iz kaznivih dejanj; 

g) izmenjavata strokovnjake za skupno ali vzajemno izboljšanje 
kakovosti dela kot del boja proti organiziranemu kriminalu, za 
zagotavljanje možnosti za nadaljnje izobraževanje svojih 
strokovnjakov za pridobitev višje stopnje strokovnega znanja 
in za vzajemno spoznavanje sredstev in metod boja proti 
kriminalu in rezultatov sodobnih kriminalističnih metod; 

h) po potrebi in pri določenih preiskavah organizirata delovna 
srečanja v zvezi s pripravami in izvajanjem usklajenih 
ukrepov. 

3. člen 

Za preprečevanje nezakonitega gojenja, proizvodnje, izvoza, 
uvoza in tranzita prepovedanih drog, psihotropnih snovi in 
predhodnih sestavin kakor tudi nezakonite trgovine s temi snovmi 
si pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom: 

a) sporočata vse informacije o osebah, vpletenih v proizvodnjo 
prepovedanih drog in trgovino z njimi, skrivališčih 
prepovedanih drog, transportnih sredstvih in načinih storitve 
kaznivih dejanj, krajih izvora prepovedanih drog in kam so 
namenjene, vključno z vsemi drugimi posebnostmi teh kaznivih 
dejanj; 

b) izmenjavata informacije o običajnih in novih načinih nezakonite 
mednarodne trgovine s prepovedanimi drogami in vse druge 
informacije v zvezi s tem; 

c) izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminoloških preiskav 
na področju trgovine s prepovedanimi drogami in zlorabe 
prepovedanih drog; 

d) izmenjavata vzorce novih prepovedanih drog rastlinskega in 
sintetičnega izvora ter psihotropnih snovi; 

e) izmenjavata izkušnje v zvezi z nadzorom nad zakonitim 
prometom z dovoljenimi drogami, psihotropnimi snovmi in 
predhodnimi sestavinami glede na možnosti boja proti 
nezakoniti trgovini s temi snovmi; 

f) usklajujeta policijske ukrepe za preprečevanje nedovoljene 
proizvodnje prepovedanih drog in psihotropnih snovi, ki jih 
omogoča njuna zakonodaja; 

g) v skladu s svojo notranjo zakonodajo in mednarodnimi 
obveznostmi omogočata kontrolirane pošiljke prepovedanih 
drog in psihotropnih snovi zaradi omogočanja prijetja oseb, ki 
naj bi jim bile dostavljene, in vseh drugih oseb, ki so vpletene 
v trgovino, če so potrebne informacije sporočene' vsaj 48 ur 
pred zaprošenimi ukrepi. 
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4. člen 

Zaradi preprečevanja terorizma si pogodbenici v skladu z 
notranjim pravom in s tem sporazumom: 

a) izmenjavata spoznanja in podatke o načrtovanih aii storjenih 
terorističnih dejanjih, vpletenih osebah, načinih izvedbe in 
tehničnih sredstvih, uporabljenih za taka dejanja; 

b) izmenjavata spoznanja in podatke o terorističnih skupinah in 
njihovih članih, ki načrtujejo, izvajajo oziroma so izvedli svoja 
dejanja na območju ene pogodbenice v škodo in proti 
interesom druge pogodbenice. 

5. člen 

Sodelovanje med pogodbenicama zajema tudi: 

a) izmenjavo informacij o zakonodaji v zvezi z bojem proti 
kaznivim dejanjem, ki jih zajema ta sporazum; 

b) izmenjavo informacij o koristih, ki si jih je kdo pridobil s 
kriminalno dejavnostjo; 

c) izmenjavo zakonodaje in izkušenj v zvezi s tujci ali migracijami; 

d) izmenjavo vseh informacij, ki so pomembne za eno od 
pogodbenic v boju proti nezakoniti trgovini z ljudmi; 

e) izmenjavo vseh informacij, ki so pomembne za boj proti vsem 
drugim oblikam hudih kaznivih dejanj. 

6. člen 

(1) Pristojni organi pogodbenic: Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravje za Republiko 
Slovenijo ter Ministrstvo za pravosodje in javni red za Republiko 
Ciper pri izvajanju tega sporazuma neposredno in operativno 
sodelujejo na svojih področjih dela in v obsegu svojih pristojnosti; 
konkretna področja dela in oblike sodelovanja se lahko določijo v 
protokolih. 

(2) Informacije med predstavniki pristojnih organov se izmenjavajo 
v angleškem jeziku, če ni drugače dogovorjeno. 

7. člen 

(1) Za varovanje osebnih podatkov, ki si jih pogodbenici izmenjata 
v okviru sodelovanja, veljajo v skladu z notranjim pravom 
pogodbenic in ob upoštevanju Konvencije o varstvu 
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov (Stras- 
bourg, 28. januar 1981) naslednji pogoji: 

a) pogodbenica, ki prejme take podatke, jih sme uporabiti le za 
namene in pod pogoji, ki jih določi pogodbenica, ki jih je poslala; 

b) pogodbenica, ki prejme podatke, na zaprosilo pogodbenice, 
ki jih je poslala, le-to obvesti o uporabi podatkov in o rezultatih 
uporabe; 

c) osebni podatki se smejo dajati le pristojnim organom ali 
organizacijam, ki se ukvarjajo z zatiranjem kriminala, ter 
organom, pristojnim za boj proti terorizmu, kaznivim dejanjem 
na področju prepovedanih drog in organiziranemu kriminalu. 
Ti podatki se smejo dajati drugim organom le ob predhodnem 
pisnem soglasju pogodbenice, iz katere podatki izvirajo; 

d) pogodbenica, ki pošlje podatke, za katere je bila zaprošena, 
mora zagotoviti, da so ti točni, daje dajanje podatkov absolutno 
potrebno in v sorazmerju s ciljem dajanja. Upoštevati je treba 
tudi notranjo zakonodajo druge pogodbenice, ki omejuje dajanje 
osebnih podatkov. Če bi se izkazalo, da so bili dani neresnični 
podatki ali podatki, ki se ne bi smeli razkriti, se pogodbenica, 
ki je podatke prejela, o tem nemudoma obvesti. Pogodbenica, 
ki je podatke prejela, popravi vse neresnične podatke in 
nemudoma uniči vse podatke, dane pomotoma ali neustrezno; 

e) na zahtevo upravičenke/upravičenca se vsi obstoječi podatki 
o njej/njem kot tudi njihova načrtovana uporaba tej osebi 
razložijo. Obrazložitve glede osebnih podatkov ureja notranje 
pravo pogodbenice, ki daje podatke; 

f) pogodbenica, ki pošlje podatke, ob njihovi izročitvi določi tudi 
pogoje, ki jih predvideva njeno notranje pravo za izbris 
podatkov. Ne glede na to pa je treba vse podatke, ki se 
nanašajo na konkretno osebo, izbrisati, ko niso več potrebni. 
O izbrisu in razlogu zanj je treba obvestiti pogodbenico, ki je 
poslala podatke. Vsi prejeti podatki se ob prenehanju 
veljavnosti tega sporazuma uničijo; 

g) pogodbenici morata voditi evidenco o pošiljanju, prejemanju 
in izbrisu osebnih podatkov; 

h) pogodbenici morata zagotoviti učinkovito varstvo vseh 
osebnih podatkov in s tem nepooblaščenim osebam preprečiti 
dostop do takih podatkov in jih tudi ne smeta spreminjati ali 
objavljati. 

(2) Pogodbenici si izmenjata vse informacije v zvezi s svojo 
zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. 

8. člen 

(1) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh podatkov, ki jih je ena 
od pogodbenic določila za zaupne, če so bili za take določeni v 
skladu z notranjim pravom pogodbenice, ki jih je poslala. 

(2) Gradivo, podatke in tehnično opremo, prejeto v skladu s tem 
sporazumom, je mogoče izročiti tretji državi le ob pisnem soglasju 
pristojnega organa pogodbenice, ki jih je prvotno poslala. 

9. člen 

(1) Za pospeševanje in vrednotenje sodelovanja po tem 
sporazumu pogodbenici ustanovita mešano komisijo. O sestavi 
mešane komisije se pogodbenici obvestita po diplomatski poti. 

(2) Mešana komisija se sestane po potrebi na pobudo ene od 
pogodbenic. Komisija se sestane izmenično v Republiki Sloveniji 
in v Republiki Ciper. 

10. člen 

Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni svoje 
sodelovanje in podporo ali postavi določene pogoje zanju, če 
njeno notranje pravo to sodelovanje ali podporo omejuje ali če je 
s tem ogrožena varnost ali drugi temeljni interesi njene države. 

11. člen 

Pogodbenici pooblastita svoja pristojna ministra za notranje 
zadeve ter za pravosodje in javni red, da določita vsak eno osebo, 
ki bo imela stike s pristojnimi organi druge pogodbenice. 
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12. člen 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na izvajanje določb drugih 
dvostranskih ali večstranskih mednarodnih pogodb, ki sta jih 
sklenili Republika Slovenija ali Republika Ciper. 

13. člen 

(1) Ta sporazum začne veljati na datum prejema zadnjega od 
uradnih obvestil po diplomatski poti, s katerima se pogodbenici 
uradno obvestita, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve 
za začetek njegove veljavnosti. 

(2) Sporazum velja nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko 
odpove z uradnim obvestilom po diplomatski poti. Sporazum 
preneha veljati šest mesecev po datumu, ko je ena od pogodbenic 
prejela tako uradno obvestilo. 

Podpisano v Nikoziji dne 4. decembra 2002 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, grškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za vi Vlado Republike^loVeniji 

f aaa ^ 

Za Vlado Republike Ciper 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper 
je bil podpisan 4. decembra 2002. 

Namen sporazuma je izboljšanje sodelovanja med policijama, 
predvsem zaradi poglabljanja sodelovanja na področju boja proti 
terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in 
organiziranemu kriminalu. Tako je ustvarjena pravna podlaga za 
učinkovito in neposredno policijsko sodelovanje in izmenjavo 
izkušenj. 

Pri medsebojnemu sodelovanju, kot enem izmed bistvenih 
elementov boja proti kriminalu in njegovemu učinkovitemu 
preprečevanju, pogodbenici, med drugim, druga drugi sporočata 
podatke o osebah, vpletenih v organizirani kriminal, podatke o 
povezanosti storilcev, informacije o organizacijah in skupinah 
storilcev, značilnem vedenju storilcev kaznivih dejanj in skupin 
storilcev, dejstva, posebej čas, kraj in način storitve kaznivih 
dejanj, informacije o objektih napada, posebnih okoliščinah, 
kazenskih predpisih, ki so bili kršeni, in ukrepih, ki so bili izvedeni, 
če je to v določenih primerih nujno za preprečitev posameznih 
hudih kaznivih dejanj; na zaprosilo izvajata policijske ukrepe, ki 
so v skladu z notranjim pravom zaprošene pogodbenice ter v 
skladu s tem sporazumom in predpisi pogodbenic sodelujeta v 
preiskavah z usklajenimi policijskimi ukrepi, vključno z vzajemno 
pomočjo v osebju, gradivu in organizaciji. Pri tem je pomembna 
tudi določba, ki pogodbenicama daje možnost, da izmenjavata 
strokovnjake za skupno ali vzajemno izboljšanje kakovosti dela 
kot dela boja proti organiziranemu kriminalu, za zagotavljanje 
možnosti za nadaljnje izobraževanje svojih strokovnjakov za 
pridobitev višje stopnje strokovnega znanja in za vzajemno 
spoznavanje sredstev in metod boja proti kriminalu in rezultatov 
sodobnih kriminalističnih metod. 

Glede na velik pomen, ki ga ima preprečevanje nezakonitega 
gojenja, proizvodnje, izvoza, uvoza in tranzita prepovedanih drog, 
psihotropnih snovi in predhodnih sestavin kakor tudi nezakonite 
trgovine s temi snovmi poseben člen opredeljuje oblike sodelovanja 
pogodbenic na tem področju. 

Kot za področje prepovedanih drog je poseben člen namenjen 
tudi podrobnejšemu opisu oblik sodelovanja pogodbenic na 
področju preprečevanja terorizma. 

Sodelovanje pogodbenic pa poteka tudi na področju izmenjave 
informacij o zakonodaji v zvezi z bojem proti kaznivim dejanjem, 
ki jih zajema ta sporazum; izmenjave informacij o koristih, ki sijih 
je kdo pridobil s kriminalno dejavnostjo; izmenjave zakonodaje in 
izkušenj v zvezi s tujci ali migracijami; izmenjave vseh informacij, 
ki so pomembne za eno od pogodbenic v boju proti nezakoniti 
trgovini z ljudmi in izmenjave informacij, ki so pomembne za boj 
proti vsem drugim oblikam hudih kaznivih dejanj. 

Organi pogodbenic, pristojni za izvajanje sporazuma in 
sodelovanje, so Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za 
finance in Ministrstvo za zdravje za Republiko Slovenijo ter 
Ministrstvo za pravosodje in javni red za Republiko Ciper. 

Varovanje osebnih podatkov, ki si jih pogodbenici izmenjata pri 
sodelovanju, je zagotovljeno z notranjim pravom pogodbenic in 
ob upoštevanju Konvencije o varstvu posameznikov glede na 
avtomatsko obdelavo podatkov (Strasbourg, 28. januar 1981). 

Sporazum prav tako določa, da pogodbenici jamčita za zaupnost 
vseh podatkov, ki jih je ena od pogodbenic določila za zaupne, če 
so bili za take določeni v skladu z notranjim pravom pogodbenice, 
ki jih je poslala. 
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Za pospeševanje in vrednotenje sodelovanja po tem sporazumu 
pogodbenici ustanovita mešano komisijo. O sestavi mešane 
komisije se pogodbenici obvestita po diplomatski poti. 

Posebej je tudi določeno, da določbe tega sporazuma ne vplivajo 
na izvajanje določb drugih dvostranskih ali večstranskih 
mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili Republika Slovenija ali 
Republika Ciper. 

Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo treba sprejeti novih predpisov 
ali spremeniti veljavnih. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna dodatna finančna sredstva 
v obliki potnih in drugih stroškov ter dnevnic, ki pa bodo načrtovana 
v okviru sredstev iz proračuna namenjenih za dejavnosti 
Ministrstva za notranje zadeve RS (Policije). 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije In Vlado Republike 
Ciper o sodelovanju v boju proti terorizmu, nezakoniti 
trgovini s prepovedanimi drogaml In organiziranemu 
kriminalu 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

/ • 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu, OJ 97/C 
251/01; v celoti usklajeno. 

Predpristopni pakt o boju proti organiziranemu kriminalu med 
državami članicami Evropske unije in državami kandidatkami iz 
srednje in vzhodne Evrope in Cipra, OJ 98/C 220/01; v celoti 
usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

4) Navedba roka predvidene pppolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto): 

/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Da. 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Sporazum je bil podpisan v slovenskem, grškem in angleškem 
jeziku. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...): 

Ne. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev: 

Ne. v 

mag. Lilijana Šipec l.r. dr. Rado Bohinc l.r. 
SVETOVALKA VLADE MINISTER 
v.d. vodje Službe za evropske zadeve 
in mednarodno sodelovanje 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE 0 

SODELOVANJU V BOJU PROTI 

ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI 

TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, 

PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI 

SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM 

HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM (BMTOK) 

- EPA 1021 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0110 
Številka: 245-23/2001-3 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE 
O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU 
KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI 
DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN 
PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM 
HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
Iztok Mirošič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALTE O 
SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU 

KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI S 
PREPOVEDANIMI DROGAMI, PSIHOTROPNIMI 

SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, 
TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM 

DEJANJEM 

nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi 
in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim 
dejanjem, podpisan v Ljubljani 16. julija 2003. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*: 

1. člen 

i Vlado F 
Malte o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, Slovenije. 

_ Besedilo sporazuma v malteškem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO MALTE O SODELOVANJU V 
BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU 

KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI S 
PREPOVEDANIMI DROGAMI, 
PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN 

PREDHODNIMI SESTAVINAMI, 

TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM 
KAZNIVIM DEJANJEM 

Vlada Republike Slovenije in 

Vlada Malte, 

v nadaljevanju pogodbenici, 

sta se 

v želji, 

da prispevata k razvoju dvostranskih odnosov, 

da sodelujeta v boju proti kriminalu, še posebej organiziranemu 
kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, 
psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in 
drugim hujšim kaznivim dejanjem, 

da okrepita skupna prizadevanja za preprečevanje terorizma in 
zlorabe prepovedanih drog, 

da uskladita skupno delovanje proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu, 

ob upoštevanju 

določb Enotne konvencije Združenih narodov o mamilih (New 
York, 30. 4. 1961), Konvencije o psihotropnih snoveh (Dunaj, 21. 
2.1971), Konvencije o nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami 
in psihotropnimi snovmi (Dunaj, 20. 12. 1988) in Splošnega 
akcijskega načrta (New Vork, 23. 2. 1990), sestavljenega pod 
pokroviteljstvom Združenih narodov, 

sporazumeli: 

1. člen 

(1) Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta 
pri preprečevanju terorizma, nezakonite trgovine s 
prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi 
sestavinami ter organiziranega kriminala, pri odkrivanju, 
zatiranju in kazenskopravnem pregonu teh kaznivih dejanj 
ter pri preprečevanju, odkrivanju, zatiranju in 
kazenskopravnem pregonu drugih hujših kaznivih dejanj. 

(2) Pogodbenici sodelujeta predvsem, kadar so kazniva dejanja 
ali priprave nanje bila, so ali bodo storjena na območju ene 
pogodbenice, nakazana pa je možnost, da so podobna dejanja 
ali priprave nanje bila, so ali bodo storjena na območju druge 
pogodbenice. 

2. člen 

Pogodbenici sodelujeta pri odkrivanju in zatiranju kriminala, 
predvsem organiziranega kriminala, in pri tem: 

a) druga drugi sporočata vse podatke osebah, vpletenih v 
organizirani kriminal, in njihovih povezavah; kriminalnih 
organizacijah in skupinah; značilnem vedenju storilcev in skupin; 
dejstva, s posebnim poudarkom na času, kraju in načinu izvedbe 
kaznivih dejanj; podatke o oškodovancih; posebnih okoliščinah in 
določilih kazenske zakonodaje, ki so bila kršena, ter o ukrepih, ki 
so bili izvedeni, če je to v določenih primerih potrebno za 
preprečitev hujših kaznivih dejanj; 

b) na zaprosilo izvajata policijske ukrepe, ki so v skladu z notranjim 
pravom zaprošene pogodbenice; 

c) v skladu s tem sporazumom in notranjim pravom sodelujeta pri 
preiskavah z usklajenimi policijskimi ukrepi, vključno z vzajemno 
pomočjo v osebju, tehnični opremi in organizaciji; 

d) izmenjavata informacije in izkušnje o novih oblikah in metodah, 
uporabljenih v mednarodnem organiziranem kriminalu; 

e) izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalističnih preiskav in 
strokovnega znanja, kriminoloških in drugih raziskav kriminala 
ter druga drugo obveščata o preiskovalni praksi in metodah in 
sredstvih, ki jih uporabljata pri svojem delu; 

f) na zaprosilo izmenjavata pisno gradivo, vzorce uradnih 
dokumentov in predmete, ki so bili uporabljeni pri storitvi ali izvirajo 
iz kaznivih dejanj; 

g) izmenjavata strokovnjake za izboljšanje kakovosti dela in 
omogočanje nadaljnjega usposabljanja, da bi dosegli višjo raven 
strokovnega znanja za boj proti organiziranemu kriminalu; 

h) organizirata delovna srečanja za razpravo o pripravi in izvedbi 
potrebnih ukrepov. 

3. člen 

Za preprečevanje gojenja, proizvodnje, izvoza, uvoza in tranzita 
prepovedanih drog, psihotropnih snovi in predhodnih sestavin (v 
nadaljevanju: prepovedane droge) kakor tudi nezakonite trgovine 
s takimi snovmi in boj proti temu si pogodbenici v skladu s svojim 
notranjim pravom: 

a) sporočata vse informacije o osebah, vpletenih v gojenje, 
proizvodnjo prepovedanih drog in trgovino z njimi, skrivališčih 
prepovedanih drog, transportnih sredstvih in načinu storitve 
kaznivih dejanj, krajih izvora prepovedanih drog in kam so 
namenjene, vključno z vsemi drugimi posebnostmi teh kaznivih 
dejanj, če je to potrebno za preprečevanje in odkrivanje kriminala; 

b) izmenjavata informacije o običajnih in novih načinih in poteh 
mednarodne nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami in 
vse druge informacije v zvezi s tem; 

c) izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalističnih preiskav 
na področju trgovine s prepovedanimi drogami in njihove zlorabe; 

d) izmenjavata vzorce novih prepovedanih drog; 
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e) izmenjavata svoje izkušnje v zvezi z nadzorom nad zakonitim 
prometom z dovoljenimi drogami zaradi krepitve boja proti 
nezakoniti trgovini s temi snovmi; 

f) usklajujeta policijske ukrepe v skladu z notranjim pravom. 

4. člen 

Za preprečevanje terorizma in boj proti njemu si pogodbenici v 
skladu z notranjim pravom, s tem sporazumom in drugimi 
mednarodnimi akti, ki zavezujejo pogodbenici: 

a) izmenjavata informacije o načrtovanih ali storjenih terorističnih 
akcijah, vpletenih osebah in skupinah ali organizacijah, načinih 
izvedbe in tehničnih sredstvih, uporabljenih za taka dejanja; 

b) izmenjavata informacije o terorističnih skupinah ali organizacijah, 
osebah, ki načrtujejo, izvajajo ali so izvedle svoja dejanja na 
območju ene pogodbenice v njeno škodo ali proti njenim interesom, 
kadar so take informacije koristne za zatiranje terorizma in 
preprečevanje drugih kaznivih dejanj z elementi nasilja, kot jih 
opredeljuje Evropska konvencija o zatiranju terorizma (Stras- 
bourg, 27. januar 1977). 

5. člen 

V skladu z notranjim pravom in s tem sporazumom pogodbenici 
sodelujeta tudi pri preprečevanju, odkrivanju in zatiranju drugih 
hujših kaznivih dejanj, vključno s pranjem denarja. 

6. člen 

Sodelovanje med pogodbenicama zajema tudi: 

a) izmenjavo informacij o zakonodaji v zvezi z bojem proti 
kaznivim dejanjem, ki so predmet sodelovanja po tem 
sporazumu; 

b) izmenjavo informacij o koristih, pridobljenih s kriminalno 
dejavnostjo; 

c) izmenjavo kakršnih koli informacij, pomembnih za eno od 
pogodbenic v boju proti trgovini z ljudmi ter tudi izmenjavo 
zakonodaje in izkušenj v zvezi s tujci ali migracijami; 

d) če se jima zdi potrebno, izmenjavo uradnikov za zvezo. 

7. člen 

(1) Za izvajanje določb tega sporazuma pogodbenici določita 
pristojne organe in jih pravilno pooblastita za neposredno in 
operativno sodelovanje v skladu z njihovimi pristojnostmi, 
kar se lahko podrobno opredeli v dvostranskih pisnih 
protokolih. 

(2) Izmenjava informacij med pristojnimi organi poteka v 
angleškem jeziku, razen če ni drugače dogovorjeno. 

8. člen 

Za varstvo osebnih podatkov, ki si jih pristojni organi pogodbenic 
izmenjajo v okviru sodelovanja, veljajo v skladu z notranjim pravom 
pogodbenic in ob upoštevanju Konvencije o varstvu 
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov 
(Strasbourg, 28. januar 1981) in Priporočila št. R 87-(15) Odbora 
ministrov Sveta Evrope državam članicam, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov v policiji (Strasbourg, 17. september 1987), ti 
pogoji: 

a) pristojni organi, ki prejmejo take podatke, jih smejo obdelati le 
v namene in pod pogoji, ki jih določijo pristojni organi, ki so jih 
poslali; 

b) pristojni organ, ki prejme podatke, na zaprosilo pristojnega 
organa, ki jih je poslal, tega obvesti o obdelavi podatkov in 
izsledkih obdelave; 

c) osebni podatki se smejo dajati le organom ali organizacijam, 
ki so pristojni za zatiranje kriminala, za boj proti terorizmu, 
kaznivim dejanjem v zvezi s prepovedanimi drogami in 
organiziranemu kriminalu. Ti podatki se pošiljajo drugim 
organom samo po predhodnem pisnem soglasju pristojnega 
organa, ki je te podatke poslal; 

d) pristojni organ, ki pošlje podatke, mora zagotoviti, da so 
podatki točni, da je dajanje podatkov nujno potrebno in 
usklajeno s svojim namenom. Če bi se izkazalo, da so bili 
dani netočni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli razkriti, je 
treba pristojni organ, ki je podatke prejel, o tem nemudoma 
obvestiti, da uniči vse podatke, dane pomotoma ali brez 
dovoljenja, ali popravi vse netočne podatke; 

e) na zahtevo upravičenca/upravičenke se vsi obstoječi podatki 
o njem/njej ter tudi njihova načrtovana obdelava tej osebi 
razložijo. Pri dajanju informacij o osebnih podatkih prevlada 
notranje pravo, ki velja v državi pristojnega organa, ki je 
podatke dal; 

f) pristojni organ, ki pošlje podatke v skladu s svojim notranjim 
pravom, ob njihovi izročitvi določi tudi veljavne roke za izbris 
podatkov. Ne glede na to pa je treba vse podatke, ki se 
nanašajo na konkretno osebo, izbrisati, ko niso več potrebni. 
Pristojni organ, ki je podatke poslal, mora biti obveščen o 
izbrisu In razlogih zanj. Vsi prejeti osebni podatki se uničijo ob 
prenehanju veljavnosti tega sporazuma; 

g) pristojni organi morajo voditi evidenco o pošiljanju, prejemanju 
in izbrisu osebnih podatkov; 

h) pristojni organi zagotovijo učinkovito varstvo osebnih 
podatkov in s tem nepooblaščenim osebam preprečijo dostop 
do njih in jih tudi ne smejo spreminjati ali objavljati. 

9. člen 

(1) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh poslanih podatkov, ki 
jih je ena od pogodbenic označila kot zaupne v skladu s 
svojim notranjim pravom. 

(2) Gradivo, podatke in tehnično opremo, poslano v skladu s 
tem sporazumom, je mogoče izročiti tretji državi le ob pisnem 
soglasju pristojnega organa pogodbenice, ki jih je poslala. 

10. člen 

(1) Za izvajanje in vrednotenje sodelovanja po tem sporazumu 
pogodbenici oblikujeta skupni odbor. Pogodbenici se po 
diplomatski poti obvestita o sestavi skupnega odbora, ki ga 
sestavljajo vsaj trije člani iz vsake pogodbenice. 

(2) Skupni odbor se sestane po potrebi. Sestanke skupnega 
odbora lahko po potrebi predlaga katera koli pogodbenica. 
Skupni odbor se sestaja izmenično v Republiki Sloveniji in na 
Malti. 
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11. člen 

Ministra pogodbenic, pristojna za policijo, imenujeta osebo, ki bo 
v stiku s pristojnimi organi druge pogodbenice. 

12. člen 

Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni svoje 
sodelovanje in podporo ali postavi določene pogoje zanju, če to 
zahteva njeno notranje pravo, če s tem ogroža varnost ali druge 
temeljne interese države ali če s tem krši svoje notranje pravo. 

13. člen 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na druge dvostranske ali 
večstranske sporazume, ki zavezujejo pogodbenici. 

14. člen 

(1) Ta sporazum začne veljati na datum prejema zadnjega 
uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita, da so 
izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek njegove 
veljavnosti. 

(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati šest 
mesecev po datumu prejema uradnega obvestila o odpovedi. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 16. julija 2003 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, malteškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

ZaiVIado Republi^crŠIaven 

\ U, 

je: ^ Za Vlado Malte: 

3. člen 4-člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o 
sodelovanju v boju proti organiziranem kriminalu, nezakoniti 
trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in 
predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim 
dejanjem je bil podpisan 16. julija 2003 v Ljubljani. 

Pogodbenici sodelujeta na področjih, ki jih opredeljuje že sam 
naslov sporazuma. Sodelujeta pa predvsem takrat, kadar so 
kazniva dejanja ali priprave nanje bila, so ali bodo storjena na 
območju ene pogodbenice, nakazana pa je možnost, da so 
podobna dejanja ali priprave nanje bila, so ali bodo storjena na 
območju druge pogodbenice. 

Pogodbenici sodelujeta tako, da druga drugi sporočata vse podatke 
o osebah, vpletenih v organizirani kriminal, in njihovih povezavah; 
kriminalnih organizacijah in skupinah; značilnem vedenju storilcev 
in skupin; dejstva, s posebnim poudarkom na času, kraju in načinu 
izvedbe kaznivih dejanj; podatke o oškodovancih; posebnih 
okoliščinah in določilih kazenske zakonodaje, ki so bila kršena, 
ter o ukrepih, ki so bili izvedeni, če je to v določenih primerih 
potrebno za preprečitev hujših kaznivih dejanj; da na zaprosilo 
izvajata policijske ukrepe, ki so v skladu z notranjim pravom 
zaprošene pogodbenice; da v skladu s tem sporazumom in 
notranjim pravom sodelujeta pri preiskavah z usklajenimi 
policijskimi ukrepi, vključno z vzajemno pomočjo v osebju, tehnični 
opremi in organizaciji; da si izmenjavata informacije in izkušnje o 
novih oblikah in metodah, uporabljenih v mednarodnem 
organiziranem kriminalu; da si izmenjavata izsledke forenzičnih 
in kriminalističnih preiskav in strokovnega znanja, kriminoloških 
in drugih raziskav kriminala ter druga drugo obveščata o 
preiskovalni praksi in metodah in sredstvih, ki jih uporabljata pri 
svojem delu; da na zaprosilo izmenjavata pisno gradivo, vzorce 
uradnih dokumentov in predmete, ki so bili uporabljeni pri storitvi 
ali izvirajo iz kaznivih dejanj; da si izmenjavata strokovnjake za 
izboljšanje kakovosti dela in omogočanje nadaljnjega 
usposabljanja, da bi dosegli višjo raven strokovnega znanja za 

boj proti organiziranemu kriminalu; in da organizirata delovna 
srečanja za razpravo o pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov. 

V nadaljevanju je podrobneje opredeljeno sodelovanje na področju 
preprečevanja gojenja, proizvodnje, izvoza, uvoza in tranzita 
prepovedanih drog, psihotropnih snovi in predhodnih sestavin 
kakor tudi nezakonite trgovine s takimi snovmi in boj proti temu. 
Prav tako je podrobneje opredeljeno preprečevanje terorizma in 
boj proti njemu ter preprečevanje, odkrivanje in zatiranje drugih 
hujših kaznivih dejanj, vključno s pranjem denarja. 

Poleg navedenega pa sodelovanje med pogodbenicama zajema 
tudi izmenjavo informacij o zakonodaji v zvezi z bojem proti 
kaznivim dejanjem, ki so predmet sodelovanja po tem sporazumu; 
izmenjavo informacij o koristih, pridobljenih s kriminalno 
dejavnostjo; izmenjavo kakršnih koli informacij, pomembnih za 
eno od pogodbenic v boju proti trgovini z ljudmi ter tudi izmenjavo 
zakonodaje in izkušenj v zvezi s tujci ali migracijami in če se jima 
zdi potrebno, izmenjavo uradnikov za zvezo. 

Sporazum vsebuje tudi določila o varovanju osebnih podatkov. 

Za izvajanje in vrednotenje sodelovanja po tem sporazumu 
pogodbenici oblikujeta skupni odbor, ki se sestane po potrebi. 

Sporazum vsebuje tudi določbo, da vsaka pogodbenica lahko v 
celoti ali delno odkloni svoje sodelovanje in podporo ali postavi 
določene pogoje zanju, če to zahteva njeno notranje pravo, če s 
tem ogroža varnost ali druge temeljne interese države ali če s 
tem krši svoje notranje pravo. 

Upoštevaje druge sprejete mednarodne obveznosti, določbe tega 
sporazuma ne vplivajo na druge dvostranske ali večstranske 
sporazume, ki zavezujejo obe pogodbenici. 

Za izvajanje sporazuma ne bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

I. Naslov predloga akta: 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
MALTE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU 
KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI 
DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI 
SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM 
DEJANJEM 

II. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

A. Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo 
/ 

B. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene 
/. 

C. Razlogi za neizpolnitev obveznosti 
/ 

III. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

A. Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 
1. Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu, 

OJ 97/C 251/01, 
2. Predpristopni pakt o boju proti organiziranemu 

kriminalu med državami članicami Evropske unije in 
državami kandidatkami iz Srednje in vzhodne Evrope 
in Cipra, OJ 98/C 220/01. 

B. Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
Da 

C. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

IV. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

V. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
Da 

VI. Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? 
Sporazum je bil podpisan v slovenskem, malteškem in 
angleškem jeziku. 

VII. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA; OECD, 
Univerza,Itd..) 
Ne 

Vlll.Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: 
Ne 

mag. Lilijana Šipec l.r. dr. Rado Bohinc l.r. 
SVETOVALKA VLADE MINISTER 
v.d.vodja Službe za evropske zadeve in 
mednarodno sodelovanje 

< 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO HELENSKE 

REPUBLIKE 0 SODELOVANJU V BOJU PROTI 

KRIMINALU, ŠE POSEBEJ PROTI TERORIZMU, 

NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI 

DROGAMI IN ORGANIZIRANEMU KRIMINALU 

(BGRBKT) 

-EPA 1022-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0111 
Številka: 245-07/2002-2 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V BOJU 
PROTI KRIMINALU, ŠE POSEBEJ PROTI TERORIZMU, 
NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI 
IN ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
Iztok Mirošič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 

- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU 

V BOJU PROTI KRIMINALU, ŠE POSEBEJ PROTI 
TERORIZMU, NEZAKONITI TRGOVINI S 

PREPOVEDANIMI DROGAMI IN ORGANIZIRANEMU 
KRIMINALU 

proti terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in 
organiziranemu kriminalu, podpisan v Ljubljani 27. septembra 2002. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi": 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Helenske republike o sodelovanju v boju proti kriminalu, še posebej 

Besedilo sporazuma v grškem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO HELENSKE REPUBLIKE 

O SODELOVANJU V BOJU PROTI 
KRIMINALU, 

ŠE POSEBEJ PROTI TERORIZMU, 
NEZAKONITI TRGOVINI S 

PREPOVEDANIMI DROGAMI 

IN ORGANIZIRANEMU KRIMINALU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Helenske republike, v 
nadaljevanju pogodbenici, sta se, 

pripravljeni okrepiti in izboljšati že obstoječe prijateljske odnose 
in sodelovanje med državama, 

zaskrbljeni zaradi nevarnosti razširjanja mednarodnega 
organiziranega kriminala, mednarodne nezakonite trgovine s 
prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi 
sestavinami ter mednarodnega terorizma, 

ob spoštovan|u mednarodnih sporazumov in zakonodaje, ki 
veljajo v obeh državah, in brez poseganja v obveznosti, ki temeljijo 
na dvostranskih in večstranskih sporazumih s tretjimi državami, 

dogovorili: 

1. ČLEN 

Pogodbenici sodelujeta in zagotavljata vzajemno pomoč na teh 
področjih: 

a) boj proti mednarodnemu terorizmu, 

b) boj proti organiziranemu kriminalu, 

c) boj proti nezakonitemu gojenju, proizvodnji in trgovini s 
prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi 
sestavinami, 

d) boj proti nedovoljenim dejavnostim, ki zadevajo orožje, 
vključno z biološkim, kemičnim in radiološkim orožjem, 
strelivom, razstrelivi, jedrskimi in radioaktivnimi snovmi ter 
strupenimi snovmi, 

e) boj proti tihotapljenju in nezakonitim mednarodnim 
gospodarskim dejavnostim in legalizaciji premoženjskih koristi 
(pranje denarja), ki izvirajo iz kriminalnih dejavnosti, 

f) boj proti nezakonitemu priseljevanju in nedovoljeni trgovini z 
ljudmi, 

g) boj proti ponarejanju in spreminjanju katere koli vrste 
dokumentov, 

h) boj proti spreminjanju in ponarejanju bankovcev, kreditnih 
kartic, vrednostnih papirjev in drugih vrednih predmetov, 

i) boj proti kaznivim dejanjem zoper življenje, zdravje, svobodo 
in spolno nedotakljivost, 

j) boj proti kaznivim dejanjem zoper lastnino, še posebej proti 
tatvinam in nedovoljeni trgovini z vozili, 

k) iskanje pogrešanih oseb in oseb, ki so storile kazniva dejanja 
na ozemlju druge pogodbenice, ter identifikacija trupel, 

I) boj proti nedovoljeni trgovini z deli zgodovinske in kulturne 
dediščine, dragimi kamni in plemenitimi kovinami ter drugimi 
dragocenimi predmeti, 

m) izboljšanje metod in sredstev za vzdrževanje in ponovno 
vzpostavitev javnega reda in obvladovanje kriznih razmer, 
kot so na primer ugrabitve prevoznih sredstev in oseb itd., 

n) usposabljanje in izobraževanje policijskega osebja, 

o) sodelovanje na kulturnem, športnem in družabnem področju 
z izmenjavami policijskih delegacij. 

Pogodbenici sodelujeta na drugih področjih, ki zadevajo 
kriminaliteto na splošno, preprečevanje kriminala in vzdrževanje 
javnega reda, če obstaja vzajemni interes. 

2. ČLEN 

Sodelovanje med pogodbenicama na področjih iz 1. člena bo 
potekalo s pomočjo: 

a) izmenjave informacij in izkušenj na področjih skupnega 
interesa; 

b) izmenjave izkušenj pri uporabi kriminalistične tehnike ter metod 
in sredstev kriminoloških raziskav; 

c) izmenjave informacij, znanja in izkušenj na področju mejne 
kontrole ter materialne in tehnične podpore v službah kontrole 
potnih listov z namenom odkrivanja ponarejenih in 
spremenjenih potovalnih dokumentov in preprečevanja 
nezakonitega vstopa in nedovoljenega priseljevanja; 

d) izmenjave vzorcev novih potovalnih dokumentov, žigov in 
vrst vizumov z namenom preprečevanja nezakonitega 
prehajanja meja in boja proti njemu; 

e) izmenjave informacij za preprečevanje in zatiranje vseh oblik 
kriminala, posebno vseh dejanj terorizma, organiziranega 
kriminala in nedovoljene trgovine z orožjem in radioaktivnimi 
snovmi; 

f) izmenjave informacij, izkušenj in pomoči v zvezi z novimi 
metodami proizvodnje prepovedanih drog in psihotropnih 
snovi, mednarodne trgovine z njimi, prikrivanja in razpečevanja 
kot tudi v zvezi z novimi metodami boja proti njim iz odstavka 
c) 1. člena skladno z Enotno konvencijo o mamilih iz leta 
1961, ki je bila dopolnjena z dopolnilnim protokolom leta 1972, 
Konvencijo o psihotropnih substancah iz leta 1971 in 
Konvencijo Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil 
in psihotropnih snovi iz leta 1988; 

g) izmenjave zakonodaje o vprašanjih, ki jih obravnava ta 
sporazum; 

h) izmenjave publikacij in izsledkov znanstvenih raziskav s 
področij, ki jih obravnava ta sporazum, z organiziranjem in 
sprejemanjem ukrepov, ki so v skupnem interesu. 

3. ČLEN 

Da bi izboljšali učinkovitost sodelovanja, pogodbenici organizirata 
sestanke strokovnjakov v okviru tega sporazuma, kadar 
soglašata, da je to potrebno. 
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4. ČLEN 6. ČLEN 

1. Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni 
sodelovanje, kadar bi lahko bila ogrožena njena državna 
suverenost, varnost ali državni interesi ali bi bilo sodelovanje 
v nasprotju z njeno notranjo zakonodajo. 

O zavrnitvi sodelovanja se druga pogodbenica nemudoma 
pisno obvesti. 

2. Izvajanje tega sporazuma je predmet notranje zakonodaje 
vsake pogodbenice. 

3. Nobena pogodbenica ne sme objaviti ali dati tretji državi 
zaupnih informacij, razen če druga pogodbenica s tem 
soglaša. 

4. Službi, pristojni za izvajanje tega sporazuma, sta: 

za Republiko Slovenijo: 
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, 
Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, 

za Helensko republiko: 
Oddelek za mednarodno policijsko sodelovanje pri Ministrstvu 
za javni red. 

Za neposredno sodelovanje v zelo nujnih primerih pogodbenici 
izmenjata seznam pooblaščenih služb, ki so pristojne za stike in 
sodelovanje. 

5. ČLEN 

1. Pogodbenici ustanovita usklajevalni odbor, odgovoren za 
izvajanje sporazuma, ki mu predsedujeta minister za notranje 
zadeve za Republiko Slovenijo in minister za javni red za 
Helensko republiko ali predstavniki teh ministrstev s 
sodelovanjem strokovnjakov. Usklajevalni odbor bo tudi 
zagotavljal uresničevanje in ocenjevanje izvajanja tega 
sporazuma. 

Če je potrebno, lahko na sestankih tega odbora sodelujejo 
tudi predstavniki drugih ministrstev. 

2. Usklajevalni odbor se sestaja izmenično v Sloveniji in Grčiji v 
času, ki se določi s posvetovanjem. 

3. Delovni jezik bo angleščina, ni pa izključena uporaba katerega 
drugega razširjenega mednarodnega jezika. 

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta med izmenjavo kakršnih 
koli osebnih podatkov za namene tega sporazuma uporabljali 
vse ustrezne določbe iz svojih zakonov o varstvu osebnih 
podatkov. 

7. ČLEN 

Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti iz drugih 
mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo pogodbenici. 

8. ČLEN 

1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega 
uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita, da 
so dokončani vsi ustrezni notranjepravni postopki. 

2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Pogodbenica ga 
lahko odpove s tridesetdnevnim odpovednim rokom, o čemer 
obvesti drugo pogodbenico po diplomatski poti. 

3. Pogodbenica lahko kadar koli v celoti ali delno začasno 
preneha izvajati ta sporazum zaradi državne varnosti, 
javnega reda in javnega zdravja. O tem obvesti drugo 
pogodbenico po diplomatski poti. 

9. ČLEN 

Ta sporazum se lahko spremeni s soglasjem obeh pogodbenic. 
Vsaka sprememba začne veljati v skladu s postopkom iz prvega 
odstavka 8. člena. 

Podpisano v Ljubljani dne 27. septembra 2002 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, grškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi besedila tega 
sporazuma prevlada angleško besedilo. 

Za Vlado Republike Slovenije Za Vlado Helenske republike 

iS 

-i 

dr. Rado Bohinc 
minister za notranje zadeve 

Michalis Cprysohoidis 
minister zja javni red 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske 
Republike o sodelovanju v boju proti kriminalu, še posebej proti 
terorizmu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in 
organiziranem kriminalu je bil podpisan 27. septembra 2002 v 
Ljubljani. 

Pogodbenici sta se zavezali sodelovati in zagotavljati medsebojno 
pomoč na področjih dela ministrstev za notranje zadeve. Glavni 
poudarek sporazuma je na boju proti organiziranem kriminalu, 
posebej na področju terorizma in nezakonite trgovine s 
prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi 
sestavinami. 

Sporazum obsega določbe o boju proti nedovoljenim dejavnostim, 
ki zadevajo orožje, boj proti tihotapljenju in pranju denarja, boj 
proti nezakonitemu priseljevanju in nedovoljeni trgovini z ljudmi, 
boj proti ponarejanju in spreminjanju katerih koli dokumentov, boj 
proti spreminjanju in ponarejanju bankovcev, kreditnih kartic, 
vrednostnih papirjev, boj proti kaznivim dejanjem zoper življenje, 
zdravje, svobodo in spolno nedotakljivost, boj proti kaznivim 
dejanjem zoper lastnino, iskanje pogrešanih oseb in oseb, ki so 
storile kazniva dejanja na ozemlju druge pogodbenice, boj proti 
nedovoljeni trgovini z deli zgodovinske in kulturne dediščine. 

Sodelovanje med pogodbenicama bo potekalo s pomočjo 
izmenjave informacij, znanja in izkušenj na kriminalističnem 
področju, področju mejne kontrole, potovalnih dokumentov, na 
področju zatiranja vseh oblik kriminala, področju novih metod 
proizvodnje prepovedanih drog in psihotropnih snovi, mednarodne 
trgovine z njimi, prikrivanja, razpečevanj, in na drugih področjih. 

Pogodbenici ustanovita usklajevalni odbor, odgovoren za izvajanje 
sporazuma, hkrati pa bo ta odbor zagotavljal uresničevanje in 
ocenjevanje izvajanja tega sporazuma. 

Pri izmenjavi osebnih podatkov za namene tega sporazuma sta 
se pogodbenici zavezali uporabljati vse ustrezne določbe iz svojih 
zakonov o varstvu osebnih podatkov. 

Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni sodelovanje, 
kadar bi lahko bila ogrožena državna suverenost, varnost ali 
državni interesi. 

Za izvajanje sporazuma ne bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

I. Naslov predloga akta: 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V BOJU 
PROTI KRIMINALU, ŠE POSEBEJ PROTI TERORIZMU, 
NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN 
ORGANIZIRANEMU KRIMINALU 

II. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

A. Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo 
/ 

B. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene 
/ 

C. Razlogi za neizpolnitev obveznosti 
/ 

lil. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

A. Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 
1. Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu, 

OJ 97/C 251/01, 
2. Predpristopni pakt o boju proti organiziranemu 

kriminalu med državami članicami Evropske unije in 
državami kandidatkami iz Srednje in vzhodne Evrope 
in Cipra, OJ 98/C 220/01. 

B. Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
Da 

C. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

IV. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

V. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
Da 

VI. Ali je predlog akta preveden in v kateri Jezik? 
Sporazum je bil podpisan v slovenskem, grškem in angleškem 
jeziku. 

VII. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA; OECD, Univerza, 
Itd..) 
Ne 

VIII. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: 
Ne 

mag. Lilijana Šipec l.r. dr. Rado Bohinc l.r. 
SVETOVALKA VLADE MINISTER 
v.d.vodja Službe za evropske zadeve in 
mednarodno sodelovanje 
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l IEL0VN01EL0 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K SKUPNEMU LETNEMU POROČILU 

DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA ZA 

LETO 2002 

- EPA 864 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA * 
DRŽAVNI ZBOR 

Odl/or zii notranju politiko 

Številka: 700-07/89-1/16, EPA 864-III 
Ljubljana, 7.10.2003 

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena in 42. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 35/02), daje Odbor za notranjo politiko kot 
matično delovno telo naslednje 

t 

POROČILO 

k Skupnemu letnemu poročilu Državnega pravobranilstva za leto 2002 

Odbor za notranjo politiko je na 38. seji. 24.9.2003, kot matično delovno telo 
obravnaval Skupno letno poročilo Državnega pravobranilstva za leto 2002 
(Poročevalec DZ, št. 41/03), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije na 
podlagi 24. člena zakona o Državnem pravobranilstvu (ZDPra)(Ur. list RS, št. 20/97) 
v obravnavo poslal generalni državni pravobranilec. 
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l IELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Odbor je bil pred obravnavo skupnega letnega poročila seznanjen tudi z informacijo 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o izvajanju priporočila Odbora za notranjo 
politiko Vrhovnemu sodišču v zvezi z zagotavljanjem enotne uporabe prava s strani 
sodišč, še posebej pri izvajanju evropsko primerljive odškodninske zakonodaje, ki ga 
je sprejel na 32. redni seji 13.3.2003 ob obravnavi Skupnega letnega poročila o delu 
Državnega pravobranilstva za leto 2001. Vlada se na zaprosilo odbora, da ji pošlje 
poročilo o tem, v kolikšni meri ji je v obdobju po sprejetju njegovih priporočil, ki jih je 
sprejel hkrati s priporočilom Vrhovnemu sodišču marca letos, pismeno ni odzvala. 

Generalni državni pravobranilec g. Lucijan Bembič je uvodoma opozoril, da je v 
primerjavi s skupnim letnim poročilom za leto 2001 poročilo za leto 2002 bolj obširno 
v delu, ki se nanaša na področje denacionalizacije. V delu poročila, ki se nanaša na 
pravdne postopke pa je Državno pravobranilstvo želelo posebej opozoriti na to, da 
vodi različne zadeve glede na to, da se je v preteklih obdobjih prispevek države k 
Številu pravdnih postopkov pred sodišči različno prikazoval. Število teh zadev 
vključuje tudi različne predhodne postopke, vključno s postopki, ki jih državno 
pravobranilstvo vodi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. V poročilu so 
navedene tudi zadeve, ki so odprte po zakonu o finančnem poslovanju podjetij in 
niso bile zaključene v letu 2002. Poudaril je, da je bil na področju pravdnih postopkov 
za skoraj 30 % manjši pripad zadev v letu 2002 v primerjavi z letom 2001, kar pa ne 
bi mogli napovedati tudi za leto 2003. V nadaljevanju je opozoril tudi na problematiko, 
povezano s sodelovanjem Državnega pravobranilstva v postopkih mediacije pred 
Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Rešiti bi bilo treba vprašanje sklepanja poravnav, ki 
je po mnenju Državnega pravobranilstva za državo smotrno le v zadevah, v katerih 
temelj zahtevka ni sporen. Na Okrožnem sodišču pa so se odločili, da bodo 
upoštevali le zadeve, kjer se je država pripravljena sama poravnati. Opozoril je zlasti 
na premajhno pripravljenost države, da bi se v nespornih primerih dosegla 
poravnava. Ob tem je omenil tudi veliko število postopkov pred Evropskim sodiščem 
za človekove pravice (620). Državno pravobranilstvo je od sodišča prejelo v letu 
2002 le 16 zadev. Koliko zadev bo prejelo v prihodnje pa je odvisno od aktivnosti 
sodišča. V letu 2003 so jih prejeli že 29 v paketu, v zadnjih dveh mesecih po deset 
na mesec, kar pomeni obremenitev ne le za Državno pravobranilstvo, ampak tudi za 
sodišča, ker se zadeve nanašajo na kršitev pravice do sojenja oziroma odločanja v 
razumnem roku. Vlada je bila aktivna zlasti pri sklepanju prijateljskih poravnav. V 
veliko primerih so zahtevki pritožnikov nerealno visoki, od 200 do 400 milijonov 
tolarjev, sodišče pa ponuja protivrednost v višini 2000 evrov. V poročilu niso posebej 
prikazane pritožbe, ki so začele prihajati v letu 2002 in se nanašajo na zakon o 
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 

V nadaljevanju seje dotaknil tudi izobraževanja državnih pravobranilcev, ki bi ga bilo 
potrebno v prihodnje organizirati še bolj kvalitetno tako, da bo sprejete zaključke v 
okviru posameznih izobraževanj možno uporabiti neposredno v praksi, to je v sodnih 
sporih. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Predlagal je tudi, da bi razmislili o predlogu Državnega pravobranilstva o ustanovitvi 
komisije za podroqe alternativnega reševanja sporov po vzorcu oziroma v sestavi, 
kot je bila ustanovljena Komisija za presojo utemeljenosti sklepanja prijateljskih 
poravnav v postopku zoper Republiko Slovenijo pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice. Navedeni predlog temelji na zadnjih primerih odškodninskih - 
zahtevkov oziroma že vloženih tožb, ko niti z vlado, niti z Ministrstvom za finance in 
pravosodnimi organi, ni bilo možno doseči dogovora, da bi se v posamezni zadevi 
sklenila izvensodna ali sodna poravnava, ker se pojavlja vprašanje plačnika. V 
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije je namreč določba, da je plačnik 
tisti državni organ, ki je škodo povzročil. Glede na trajanje postopkov na prvo, drugo 
in tretje stopenjskih sodiščih se namreč postavlja vprašanje delitve sredstev med 
njimi, ki bi ga bilo potrebno ustrezno rešiti. 

Predstavnik Ministrstva za pravosodje je v nadaljevanju opozoril na problem 
plačila odškodnin, ki jih Republiki Sloveniji naloži Evropsko sodišče za človekove 
pravice. Ministrstvo meni, da bi morala biti postavka za plačila odškodnin pri 
Ministrstvu za finance, kjer je že sedaj postavka za odškodnine v zvezi z napakami v 
sodnih postopkih. Problem je seveda tudi v zagotovitvi teh sredstev. Ministrstvo 
meni, da ne bi bila primerna rešitev, da bi bil vsak organ odgovoren v posameznem 
delu, ker bi s tem še dodatno zapletli postopek. Zelo težko je namreč tudi oceniti 
stopnjo krivde posameznega organa v postopku. V teku so dogovarjanja, da bi bila ta 
proračunska postavka ali pri Ministrstvu za finance ali pri Državnem pravobranilstvu 
RS ali pa pri Vrhovnem sodišču RS. 

Generalni državni tožilec je v zvezi z navedenim dopolnil, da je plačevanje odškodnin 
za morebitne sodbe iz odločb Evropskega sodišča za človekove pravice ali pa za 
tiste prijateljske poravnave, ki jih sklene Republika Slovenija in jih sodišče potrdi, 
zagotovljeno, ker je vlada dala soglasja, da se ta sredstva vodijo pri Državnem 
pravobranilstvu. Vprašanje ostaja odprto tako le za tiste postopke, ki tečejo pred 
sodišči v Sloveniji. 

ft * * 

V razpravi je bilo opozorjeno, da iz poročila izhaja, da je bilo v letu 2002 
obravnavanih 61.646 zadev, od tega 38.600 starih in 22.900 novih, nerešenih ob 
koncu leta je bilo 38.000 zadev, kar pomeni, da je bilo rešenih le 23.500 zadev 
oziroma približno 38% vseh zadev; to pa je le 2% več kot je bil pripad novih zadev. 
Število nerešenih zadev se je tako zmanjšalo le za dober odstotek v primerjavi z 
letom 2001. Kljub temu, da skupna vrednost obravnavanih zadev seže do 793 
milijard tolarjev, Državno pravobranilstvo v poročilu ocenjuje, da je bilo pri svojem 
delu uspešno, saj so tožniki oziroma oškodovanci uspeli s tožbami le v petini vseh 
primerov. Poudarjeno je bilo, da je objektivno oceno uspešnosti oziroma 
neuspešnosti dela Državnega pravobranilstva na podlagi navedenih podatkov težko 
podati. 
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Posebej je biio opozorjeno na visoke odškodninske zahtevke zaradi nepravilnega 
dela državnih organov, kjer pa se je število prejetih zadev zmanjšalo za 5% v 
primerjavi z letom 2001. Najštevilčnejši so protipravni fizični posegi policistov, ki 
imajo za posledico fizične poškodbe, nepravilnosti v postopku pridobivanja 
državljanstva, napačna odmera davka, neupravičeno plačan prometni davek ter 
posledično visoke zamudne obresti, nepravilnosti pri delu socialne službe ipd.. 
Navedeno kaže na protipravno ravnanje in nepravilno delo države, ki ima posledično 
veliko število odškodninskih zahtevkov za uveljavljanje odškodnine na podlagi 
objektivne odgovornosti države. V primerjavi z letom 2001 se je število teh zahtevkov 
povečalo za dobrih 33%. To je zelo visok odstotek, prevladujejo pa odškodninski 
zahtevki za škodo, nastalo med vojno leta 1991, pri služenju vojaškega roka, pri delu, 
zaradi neupravičenega odvzema prostosti ipd.. Visoki so tudi odškodninski zahtevki 
iz naslova denacionalizacije, saj veliko teh zahtevkov še ni zaključenih. 

V razpravi je bila podana ocena, da so vsa navedena protipravna dejanja in visoki 
odškodninski zahtevki zaskrbljujoči. Zaskrbljujoča je tudi dolgotrajnost postopkov na 
področju izvršbe z rubežem nepremičnin kot tudi dejstvo, da je delo cenilcev in 
izvedencev čedalje bolj oteženo. Odpira se tudi vprašanje učinkovitosti vlaganja 
izvršilnih predlogov v primerih zasedenosti stanovanjskih in poslovnih prostorov ipd.. 
Poudarjeno je bilo, da bi bilo potrebno navedena področja pravno sistemsko bolj 
ustrezno urediti. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da bi lahko zakonodajalec s sprejemanjem bolj 
preciznih in jasnih zakonskih določb bistveno prispeval k zmanjšanju posameznih 
primerov, zlasti nepravdnih postopkov razlastitve na podlagi zakona o stavbnih 
zemljiščih, kjer prihaja do dvojnosti meril, ker zakon ne določa jasnih kriterijev za 
odvzeto premoženje. Razlaščenec tako ni upravičen do nadomestila v primeru, če 
država naknadno določi s svojim aktom, da bo določeno kmetijsko zemljišče postalo 
nezazidano stavbno zemljišče. V primeru, ko občina s svojim prostorskim aktom 
razglasi neko kmetijsko zemljišče za nezazidano stavbno zemljišče, pa je 
razlaščenec upravičen do nadomestila za stavbno zemljišče. Ministrstvo za okolje, 
prostor in energijo naj bi zato proučilo zakon o stavbnih zemljiščih z vidika 
konkretizacije kriterijev za določitev vrednosti nepremičnine v razlastitvenih 
postopkih. 

V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da ne gre le za obravnavo poročila z vidika 
zakonodajalca, pač pa po poslovniku državnega zbora tudi za dolžnost 
zakonodajalca za uresničevanje njegove nadzorne funkcije nad izvajanjem 
posameznih zakonov. V tej funkciji bi morala aktivneje nastopiti tudi vlada in 
analizirati iz leta v leto ponavljajoče primere nepravilnega dela državnih, upravnih in 
pravosodnih organov ter inšpekcijskih služb, ki imajo za posledico ne le občutljivost 
zadev, ampak tudi visoke odškodninske zahtevke proti državi in dolgotrajnost 
postopkov. V primeru, ko država toži za 29 milijard tolarjev, tožena pa je za >651 
milijard tolarjev, je potrebno, da vlada vzame opozorila skrajno resno in pripravi ter 
sprejme predlog ukrepov za njihovo odpravo. 
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V nadaljevanju razprave je bilo opozorjeno tudi na potrebo po ukrepanju Ministrstva 
za notranje zadeve oziroma policije za hitrejšo odpravo odškodninskih zahtevkov 
zaradi protipravnih fizičnih posegov policistov, ki bi jih bilo potrebno bolje 
usposabljati, da ne bi prihajalo do šikanozne rabe policijskih pooblastil. Ministrstvo za 
obrambo naj bi pripravilo analizo odškodninskih zahtevkov zaradi objektivne 
odgovornosti države v zvezi s poškodbami vojaških obveznikov in proučilo možnost 
zavarovanja odgovornosti države za te škodne primere pri zavarovalnici. Ministrstvo 
za finance pa naj bi zagotovilo bolj ažurno pošiljanje vseh zahtevanih podatkov 
Državnemu pravobranilstvu v zvezi s prijavljanjem terjatev in ne šele ob izteku roka 
za vložitev prijave v stečajni postopek. Ob tem pa bi se moralo tudi Državno 
pravobranilstvo pravočasno vključiti v postopek in ne šele ob koncu postopka ali celo 
prepozno. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da zakon o državni upravi in zakon o javnih 
uslužbencih omogočata, da se tudi v primeru predolgega zadrževanja aktov lahko 
zoper javnega uslužbenca vloži odškodninski zahtevek (v poročilu je na primer 
naveden konkreten primer 13 let trajajočega postopka). Podprto je bilo večinsko 
stališče, da bi morala sodna veja oblasti enostavno začeti ukrepati v skladu s 
sprejeto zakonodajo in se ne sklicevati na to, da gre za fluktuacijo, napredovanja, 
upokojevanja, bolniške ipd. sodnikov, ki so prisotni zlasti na okrajnih sodiščih. Sproti 
bi morala pripravljati programe za učinkovitejšo in hitrejšo odpravo zaostankov ter 
kontrolirati njihovo izvajanje. 

Na drugi strani je bilo izraženo manjšinsko mnenje, da zadeve niso tako alarmantne, 
kot se prikazujejo, čeprav bi kljub temu pričakovali večjo odzivnost vlade. Iz poročila 
je namreč moč sklepati, da se pripad zadev zmanjšuje. Hkrati je potrebno videti, 
koliko bo dejansko iztoženo iz že navedenih 651 milijard tolarjev, za katere je tožena 
država. 

Predstavnik Ministrstva za pravosodje pa je v zvezi z navedenimi zahtevami za 
hitrejšo odpravo zaostankov v sodstvu pojasnil, da ministrstvo izvaja enak pritisk na 
sodstvo kot ga parlament na ministrstvo. 

Državni pravobranilec je ob tem opozoril, da število rešenih oziroma zaključenih 
zadev ni odvisno od Državnega pravobranilstva, pač pa od trajanja postopka na 
sodišču. Do zaključka postopka na sodišču je spis na Državnem pravobranilstvu 
odprt. Izjema, kot je razvidno iz poročila, je narejena le pri denacionalizacijskih 
zadevah zato, da Državno pravobranilstvo lahko dela primerjavo s podatki upravnih 
organov, vendar kljub številnim pravnomočnim odločbam spisov ne zaklučuje, ker 
čaka, da se zadeve uredijo v zemljiški knjigi. Odškodninski zahtevki po 72. členu 
zakona o denacionalizaciji pa so problematični v primerih, ko ne pride do poravnave, 
ker se upravičenci ne želijo odpovedati odškodnini. Odškodninski zahtevki bodo tako 
prišli šele v prihodnje in ne glede na sprejeto zakonsko določbo bodo te odškodnine 
zelo visoke. Vlada je že sprejela sklepe, v katerih je določila roke, v katerih morajo 
posamezni upravni organi rešiti določeno denacionalizacijsko zadevo. Prav počasno 
reševanje zadev bi posledično vplivalo na zahteve po velikih odškodninah. 

25. oktober2003 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Vlada naj bi se aktivneje vključila tudi v alternativno reševanje sporov, in zagotovila 
ažurno sprejemanje sklepov vlade o soglasju k poravnavi na podlagi predlogov 
Državnega pravobranilstva. Proučila naj bi tudi predlog Državnega pravobranilstva o 
ustanovitvi komisije za to področje. 

Hkrati naj vlada opozori Ministrstvo za finance tudi na izvajanje zakona o finančnem 
poslovanju podjetij v delu, po katerem morajo zahtevke za plačilo odškodnine v 
stečajnih postopkih uveljaviti stečajni upravitelji (ki se teh postopkov še ne 
poslužujejo) ali posamezni upnik, vendar samo na račun vseh upnikov, ki imajo 
pravico do poplačila iz stečajne mase. 

Državni pravobranilec je opozoril tudi na preko 400 odškodninskih tožb zaradi sojenja 
v nerazumno dolgem roku, ki so na Evropskem sodišču za človekove pravice. Poleg 
tega imamo v Sloveniji prek tisoč zadev, starih nad deset let in okoli štiri tisoč zadev 
s področja denacionalizacije. V vseh teh primerih se s trajanjem postopka povečujejo 
odškodnine. Smiselno bi bilo priporočilo, da bi do leta 2003 zaključili večino 
denacionalizacijskih postopkov na prvi stopnji, saj sledita nato še druga stopnja in 
upravno sodišče. Ob tem ostaja odprta še vrsta zelo težkih zadev, ki vplivajo na 
dolgotrajnost postopkov denacionalizacije; med drugim gre za sporno pravno 
vprašanje glede obstoja pravice do odškodnine od Republike Avstrije in vprašanje 
pravice do vrnitve nepremičnin, ki so kulturni spomeniki državnega pomena, last 
države oziroma naravno javno dobro, ki prav tako vplivata na dolgotrajnost 
postopkov denacionalizacije. 

* * * 

Po končani razpravi je Odbor za notranjo politiko sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko seje seznanil 
s Skupnim letnim poročilom Državnega pravobranilstva za leto 2002. Odbor 
ocenjuje, da je skupno letno poročilo ustrezno in meni, da ni razlogov za 
njegovo obravnavo na seji Državnega zbora Republike Slovenije. 
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[ IEL0VN0 TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Odbor za notranjo politiko je ob obravnavi Skupnega letnega poročila Državnega 
pravobranilstva za leto 2002 na podlagi 32. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel še naslednji 

sklep: 

Odbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da: 

- analizira primere nepravilnega dela državnih, upravnih in pravosodnih organov 
ter inšpekcijskih služb, ki imajo za posledico ne le občutljivost zadev, ampak 
tudi visoke odškodninske zahtevke proti državi in dolgotrajnost postopkov ter 
sprejme ustrezne ukrepe za njihovo odpravo; 

- pospeši izvajanje programa za reševanje denacionalizacijskih postopkov; 

- zagotovi sredstva za dodatno usposabljanje državnih pravobranilcev za 
njihovo udeležbo v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 
ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Branka Preželj, l.r. Maksimilijan Lavrinc, l.r. 
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Poslovno poročilo 

DRUŽBE RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 

JAVNEGA PODJETJA ZA ZAPIRANJE 

RUDNIKA URANA, D.0.0. ZA LETO 2002 

■EPA 1011 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-00/2001-12 
Ljubljana, 09.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 42. redni seji dne 9.10.2003 
sprejela: 

- POSLOVNO POROČILO DRUŽBE RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 
JAVNEGA PODJETJA ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, 
D.O.O. ZA LETO 2002, 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo. 

ki ga pošilja na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja Mirko Bandelj, l.r. 
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh. GENERALNI SEKRETAR 
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NADZORNI SVET RŽV 
javnega podjetja za zapiranje Rudnika urana d.o.o. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Gregorčičeva 20 
1000 Ljubljana 

Zadeva: Poslovno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja 
za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2002 

Nadzorni svet RŽV d.o.o. je na svoji 9. redni seji, ki je potekala 18.7.2003 
obravnaval in s sklepom št 64 potrdil Poslovno poročilo družbe RŽV, 
javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2003 in 
zadolžil strokovne službe Ministrstva za okolje, prostor in energijo, da 
ga posredujejo v sprejem Vladi RS. 

mag. Radovan Tavzes 
Predsednik Nadzornega sveta RŽV, d.o.o. 
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javno podjetje za zapiranje 
ruanika urana, d.o.o. 

XŽIROUSKI VRH 

POSLOVNO POROČILO DRUŽBE 

RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 

javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 
za leto 2002 

Todraž, marec 2003 RŽV d.o.o.: 

Matej Požun, l.r. 
Direktor 
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1.0. UVOD 

Poslovno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika Urana, 
d.0.0. (PP 2002) je izdelano na podlagi določb naslednje krovne zakonodaje: 

10. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic 
rudaijenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Ur.l.RS, št. 36/92), v nadaljnjem besedilu ZTPIU 
ter 

- 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZTPIU (Ur.l. RS, št. 28/2000), v nadaljnjem 
besedilu ZTPIU-A. 

Omenjena krovna zakonodaja zahteva izdelavo »poročila o izvajanju programa za preteklo leto«. 
Programsko osnovo predstavlja »Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja 
uranove rude in preprečevanjA posledic rudaijenja v Rudniku urana Žirovski vrh«, D3E, 2001, 
št. proj. UZVI-B103/29 (v nadaljevanju Noveliran program), ki je bil izdelan v aprilu 2001, 
Vlada RS pa gaje sprejela s sklepom št. 310-00/2001-3 z dnem 31.05.2001. 

Poslovno poročilo družbe Rudnik Žirovski vih, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, 
d.o.o. za leto 2002 pa poleg primeijave izvedbe glede na predpostavke programa vsebuje tudi 
oceno izvedbe Poslovnega načrta družbe Rudnik Žirovski vrh, d.o.o. za leto 2002 (v 
nadaljevanju PN 2002), ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 79. redni seji z dne 20.06.2002 s 
sklepom št. 310-00/2001-8. 

Ne glede na v letu 1992 sprejet ZTPIU in prvoten Program trajnega prenehanja izkoriščanja 
uranove rude in odpravljanja posledic rudaijenja v RUŽV, ki ga je sprejela Vlada Republike 
Slovenije v aprilu 1994 se poročilo opira predvsem na spremembe in dopolnitve zakona, to je 
ZTPIU - A ter Noveliran program iz leta 2001, ki opredeljujeta naslednje okvire projekta: 
- z reorganizacijo družbe RŽV, d.o.o. se bodo v družbi izvajala pripravljalna dela v jami za 

izvedbo zapiranja in zagotavljali pogoji za delo zunanjih izvajalcev, 
- zapiranje jame in sanacijo jaiovišč Boršt in Jazbec bodo izvajali na mednarodnem razpisu 

izbrani zunanji izvajalci; projekt se izvaja v obdobju 2001 - 2005, 
- sredstva za izvedbo projekta se zagotavljajo iz zunanjih virov (kredit EIB v obsegu 20 mio. 

EUR) in domačih virov (Proračun RS, lastni viri družbe) v skupnem obsegu 37,289 mio. 
EUR (brez stroškov izvedbe kadrovsko socialnega programa). 

Poleg programskih ter planskih izhodišč pa je potrebno upoštevati tudi dejanske okoliščine 
izvajanja programa v obdobju 2001 - 2002. Zaradi razlogov, podanih v nadaljevanju je pri 
dosedanjem izvajanju zapiralnih del prišlo do vsebinskih, časovnih in vrednostnih odstopanj 
glede na predvidevanja Noveliranega programa. 
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1.1. Predpostavke, metodologija in izhodišča PP 2002 

Pri oceni izvajanja Noveliranega programa je predhodno potrebno upoštevati naslednje 
dosedanje razloge za vsebinska, vrednostna in dinamična odstopanja: 

- Dopolnitve predvidenih tehničnih rešitev (revizija Wismut) 
Noveliran program je po vsebini investicijski program (izdelan v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja), ki anticipira 
do izdelave programa potrjeno tehnično dokumentacijo s predvidenimi rešitvami, ki jih ta 
vsebuje. Zaradi predvidenega financiranja projekta zaprtja rudnika s tujimi kreditnimi viri je 
Noveliran program pregledal neodvisen revizor in izdelal Oceno tehničnih in ekonomskih 
ukrepov v zvezi z zapiranjem Rudnika urana Žirovski vrh, Slovenija (Wismut GmbH, 
Chemnitz, junij 2001). V svojem končnem poročilu za trajno ureditev rudniških delovišč, 
jalovišča Jazbec in jalovišča Boršt podaja razlagalne komentarje in priporočila, ki posegajo v 
predvidene tehnične rešitve zaprtja rudnika. Na podlagi ugotovitev in priporočil Wismuta so 
bile za posamezne podprojekte (posamezne aktivnosti) glavnih projektov izdelane dopolnitve 
tehnične dokumentacije, ki po vsebini, dinamiki in obsegu potrebnih sredstev posegajo v 
predvidene tehnične rešitve Noveliranega programa. Posamezna odstopanja pa bodo znana 
šele v letu 2003 (posledica izvedbe pilotnih testov prekrivk j alovišč Boršt in Jazbec). 

- Izvedba statusnih sprememb družbe 
Zaradi pravnih razlogov (preoblikovanje RŽV, p.o. v RŽV, d.o.o.) in vsebinskih razlogov 
(RŽV d.o.o. zagotavlja pogoje za delo zunanjih izvajalcev na osnovnih programih) je bilo 
potrebno izvesti reorganizacijo družbe in izpeljati statusne spremembe. Vlada je zato sprejela 
Uredbo o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, 
p.o., v Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., Ur.l. RS, št. 
79/2001 z dne 10.10.2001 (v nadaljevanju Uredba) ter v začetku leta 2002 še Statut Rudnika 
Žirovski vrh, javnega podjela za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljevanju Statut), 
čemur je v marcu 2002 sledila še registracija družbe RŽV d.o.o.. Glede na dejstvo, da 
Noveliran program opredeljuje začetek izvajanja projekta v začetku leta 2001 s strateškim 
poudarkom, da se v družbi le zagotavljajo pogoji za delo tujih izvajalcev, pravno formalni 
pogoji reorganizacije pa so bili podani šele v letu 2002, se na tem segmentu srečujemo s 
faznim zamikom izvajanja projekta za dobo enega leta. 

- Program organizacijskega preoblikovanja s kadrovsko socialnim programom 
Noveliran program v svojem 6. poglavju vsebuje tudi analizo zaposlenih in grobo opredeljuje 
potreben obseg zaposlenih za zagotavljanje pogojev za delo zunanjih izvajalcev. Program 
prepušča reševanje kadrovsko-socialne problematike posebej predvidenemu programu, ki naj 
bi ga MOP naknadno predlagalo Vladi RS v sprejem in bo sestavni del Noveliranega 
programa zapiranja RŽV. Program organizacijskega preoblikovanja RŽV s kadrovskim 
socialnim programom je bil tudi izdelan šele v februaiju 2002. 
Reorganizacija družbe v skladu z usmeritvijo Noveliranega programa je bila tako na 
osnovah, predvidenih v omenjenem kadrovsko socialnem programu izvedena po pridobitvi 
tega dokumenta, statuta in registracije družbe, (zamik enega leta in štirih mesecev glede na 
predpostavke Noveliranega programa). Reševanje presežnih delavcev se je izvajalo v letu 
2002 (eno in polletni zamik glede na predpostavke Noveliranega programa). 

- Izbira zunanjih izvajalcev 
V skladu z usmeritvami Noveliranega programa naj bi izvedbo konkretnih projektov (jama, 
jalovišča) izvajali na mednarodnem razpisu izbrani zunanji izvajalci. Izbira zunanjega 
izvajalca za opustitev pridobivanja uranove rude - jamska dela se izvaja preko izvedbe 
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javnega naročila po omejenem postopku. Prijave na razpis so prispele na podlagi Povabila k 
prekvalifikacijam, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske skupnosti št 177 z dne 
14.09.2001 in Uradnem listu RS št. 86/2001 z dne 02.10.2001. Priznanje sposobnosti je bilo 
ugotovljeno za pet kandidatov, ki so do srede leta predložili ponudbe za izvedbo del 
opustitve pridobivanja uranove rude - jamski del. Izbira najugodnejšega ponudnika je bila 
lahko končana do polovice letošnjega leta, v drugi polovici leta pa je lahko izbran izvajalec 
(izvajalci) začel z izvajanjem zapiralnih del v jami. Glede na predpostavke Noveliranega 
programa to pomeni časovni zamik začetka del za leto in pol. 

Poleg navedenega je potrebno pri oceni realizacije programa zapiranja omeniti tudi izpade 
proračunskega financiranja; tako je v letu 2001 rudnik namesto programsko predvidenih 1.149,2 
mio SIT proračunskih sredstev (Noveliran program, v tekočih cenah) razpolagal samo z 599,7 
mio SIT proračunskih sredstev. Družba je zato v juniju 2002 izdelala dokument »Ocena izvedbe 
Noveliranega programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanja 
posledic rudarjenja v rudniku urana Žirovski vrh«. Analiza je pokazala, da moremo zaradi 
vsebinskih (revizija Wismut) in statusnih razlogov, kasnitve reorganizacije, prestrukturiranja in 
izbire zunanjih izvajalcev kakor tudi premajhnega obsega sredstev Proračuna RS namenjenih 
zapiranju rudnika v letu 2001 kot prvo leto izvajanja Noveliranega programa privzeti leto 2002, 
medtem ko se prvotne dinamične ocene izvedbe projekta (5 let) oziroma vrednostne ocene glede 
na celoto predvidenih sredstev (37,3 mio. EUR) po Noveliranem programu zaenkrat po do sedaj 
znanih podatkih ne spreminjajo bistveno. Zamik je implicitno priznal tudi lastnik (Republika 
Slovenija) v okviru sprejetja zakona glede najetja kredita Evropske investicijske banke, saj je 
črpanje kredita za izvedbo konkretnih zapiralnih aktivnosti predvideno v obdobju 2002-2006. 

Metodološko je poslovno poročilo izdelano po enaki metodologiji grupiranega prikaza stroškov 
kot je izdelan Noveliran program in Poslovni načrt RŽV, d.o.o. za leto 2002 in tako omogoča 
enostavno spremljavo realizacije načrtovanih aktivnosti Noveliranega programa in Poslovnega 
načrta. V skladu z metodologijo so stroški planirani in v poročilu primerjani po kvartalih leta 
2002. 

Vsaka aktivnost izvajanja programa v letu 2002 je stroškovno primerjana z celokupno vrednostjo 
izvedbe aktivnosti Noveliranega programa; na ta način je podana stopnja gotovosti posamezne 
aktivnosti s stroškovnega vidika. V kolikor so del posamezne aktivnosti izvajali podizvajalci 
RŽV je podana tudi celotna informacija na podsegmentu aktivnosti, ki je bila izdelana s strani 
podizvajalca. 

Odstopanja glede na poslovni načrt družbe za leto 2002 so posebej komentirana. Primerjave 
doseganja plana (veljaven Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, d.o.o. za leto 2002 (PN 
2002) je bil obravnavan na 3. redni seji Nadzornega sveta dne 07.05.2002) so podane v SIT. 

Realizacija posamezne aktivnosti za potrebe spremljave izvedbe Noveliranega programa je 
podana v EUR, pri čemer so programske vrednosti povzete po Noveliranem programu - stalne 
cene leto 2000 (vključno z DDV), dejanski stroški pa preračunani v EUR kot kumulativni 
seštevek štirih kvartalov, pri čemer se kumulativne vrednosti kvartala v SIT pretvorijo v EUR po 
srednjem tečaju BS na dan 15.2., 15.5., 15.8. in 15.11.2002. 
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2.0. SPLOŠNA PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2002 

Splošno lahko leto 2002 označimo kot tranzicijsko obdobje v katerem so se dokončale vse tiste 
aktivnosti, ki so podale izhodišča za izvedbo projekta zapiranja rudnika oziroma aktivnosti 
preoblikovanja družbe v inženiring družbo, ki bo upravno, postopkovno glede na zakonodajo in 
v manjšem obsegu fizično zagotovila pogoje zunanjim izvajalcem za zapiranje rudnika. 

Z vidika statusnih sprememb in reorganizacije družbe statusno osnovo predstavljaje Statut 
Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, cLo.o., ki ga je Vlada RS 
sprejela na 58. redni seji z dne 17.01.2002 pod št. 310-00/2001-6. Na osnovi sprejetega Statuta je 
registrsko sodišče v Kranju dne 22.03.2002 s sklepom št. 1/00197/00 preoblikovalo družbo RŽV, 
p.o. v RŽV d.o.o. »Program organizacijskega preoblikovanja RŽV s kadrovskim socialnim 
programom«, BSC d.o.o., Kranj, je bil izdelan v februaiju 2002. 

Na osnovi predvidene nove organiziranosti so bile v družbi z Aktom o organiziranosti 
uveljavljene ustrezne organizacijske spremembe s 01.04.2002. Ustrezna socialna shema za 
razrešitev presežnih delavcev je bila obravnavana in sprejeta na seji Komisije za nadzor državnih 
pomoči dne 01.04.2002, v Uradnem list RS št 35 z dne 19.04.2002 je bil objavljen javni razpis 
za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in prezaposlovanje delovnih mest. S 01.07.2002 je 
bilo na delu le še potrebno število zaposlenih. 

Z navedenimi aktivnostmi je bilo tako sredi leta vzpostavljena organizacijska struktura, ki 
udejanja osnovno strategijo izvedbe projekta: 
- z reorganizacijo družbe RŽV, d.o.o. se bodo v družbi izvajala pripravljalna dela v jami za 

izvedbo zapiranja in zagotavljali pogoji za delo zunanjih izvajalcev, 
- zapiranje jame in sanacijo jalovišč Boršt in Jazbec bodo izvajali na mednarodnem razpisu 

izbrani zunanji izvajalci (razen posameznih aktivnosti zapiranja jame v manjšem obsegu, 
katere so se v obravnavanem letu izvajale z delavci nad potrebnim številom osnovne 
dejavnosti družbe - inženiringa), 

- sredstva za izvedbo projekta se zagotavljajo iz zunanjih virov (kredit EIB) in domačih virov 
(Proračun RS, lastni viri družbe) v skupnem obsegu 37,289 mio. EUR. 

Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, d.o.o. za leto 2002 (PN 2002) je bil obravnavan na 3. 
redni seji Nadzornega sveta (NS) dne 07.05.2002 in sprejet pod sklepom št. 25 in v skladu z 
pravno normativnimi določili posredovan v obravnavo in sprejem Vladi RS. Vlada je PN 2002 
sprejela na svoji 79. redni seji z dne 20.06.2002 pod sklepom št 310-00/2001-8. 

Osnovni vir financiranja družbe in tako osnovni planski vir financiranja družbe predstavlja 
razpoložljiv obseg sredstev proračuna RS za namen financiranja projekta zapiranja rudnika: 
1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
15032501 Nadzor in kontrola sevanj 
3541 Rudnik Žirovski vrh 

410 subvencije 900.232.432,00 SIT 

Lastna sredstva so bila planirana v manjšem obsegu in namenjena poplačila stroškov izvajanja 
prestrukturiranja družbe (premije, odpravnine) oziroma izvajanju lastne dejavnosti. 

Navedeni strategiji izvajanja zapiranja rudnika (dela v lastni režiji in zunanji izvajalci) je sledil 
tudi način financiranja projekta. 
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L Dela v lastni režiji 

Dela za zagotavljanje pogojev in v manjši meri konkretne zapiralne aktivnosti predvsem 
zapiranja jame v lastni režijii oziroma s podizvajalci rudnika so se financirala na osnovi 
dvostranskih pogodb med RŽV, d.o.o. in MOP (nadzor nad vplivi nad okoljem, varstvo pri delu, 
zagotavljanje pogojev, fiksne obveznosti, plače, nabava potrebne opreme...; izvedba rudarskih 
projektov za izvedbo, vzdrževanje in sanacije jamskih objektov, trajno odlaganje odkopane 
rude...). 

Glede na verifikacijo krovnega planskega dokumenta v sredini leta je tako v prvi polovici leta 
financiranje družbe potekalo v omejenem obsegu s tremi začasnimi pogodbami: 
- Pogodba št. 2523-02-100056 z dne 14.03.2002 (za januar), 
- Pogodba št. 2523-02-100103 z dne 15.04.2002 (februar), 
- Pogodba št. 2523-02-100126 z dne 07.05.2002 (marec-april). 
Skupna vrednost začasnih pogodb, opravljenih del po začasnih pogodbah ter plačil Proračuna RS 
je znašala 204.907.000,00 SKT. 

Po sprejetem poslovnem načrtu je bila dne 15.07.2002 podpisana tudi letna pogodba o 
financiranju družbe št. 2523-02-100198. Vrednost te pogodbe in opravljenih del je znašala 
496.844.000,00 SIT; likvidna realizacija je bila manjša za 58.212.000,00 SIT, kar v naravi 
predstavlja stroške družbe za mesec december 2002, in ki bodo zaradi plačilnega roka (30 dni) 
poplačana v breme Proračuna RS za leto 2003: 

Pogodbe skupaj 701.751.000 SIT 
Vrednost opravljenih del - zaračunanih 701.751.000 SIT 
Za plačati: 643.539.000 SIT 

II. Dela zunanjih izvajalcev 

Financiranje osnovnih projektov (konkretno zapiranja jame) seje v letu 2002 izvajalo na osnovi 
tristranskih pogodb med RŽV, d.o.o. (investitor), MOP (plačnik) in izbranim izvajalcem na 
mednarodnem javnem razpisu (izvajalec). 

Izbira zunanjega izvajalca za dela Opustitve pridobivanja uranove rude - jamska dela na 
mednarodnem javnem razpisu po omejenem postopku se je pričela v septembru 2001. V 
decembru 2001 je strokovna komisija ugotovila usposobljenost za naslednje izvajalce : 
- Premogovnik Velenje d.d, 
- Konzorcij Cestno podjetje Ljubljana d.d., Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., 
- Konzorcij Primoije d,.d., Rudis d.d., RGS d.d., 
- Konzorcij RGD d.d., Gradiš nizke gradnje d.d., SGP Tehnik d.d., 
- Konzorcij Impresa Grassetto SpA, Gradiš SPO d.d. 

Razpisna dokumentacija za II. fazo postopka je bila v obdobju od 29.03. - 02.04.2002 
posredovana usposobljenim ponudnikom. Javno odpiranje ponudb je bilo 23.05.2002. Na osnovi 
prispelih ponudb je strokovna komisija 06.06.2002 kot najugodnejšega kandidata za vse tri 
sklope H. faze razpisa predlagala konzorcij Cestno podjetje Ljubljana d.d. in Rudnik Trbovlje 
Hrastnik d.o.o. Na osnovi ponudb CPL, d.d. ter RTH, d.o.o. so bile omenjene tristranske 
pogodbe sklenjene dne i 8.7.2002: 
- Pogodba št. 2523-02-100203 (SKLOP 1), 
- Pogodba št. 2523-02.-100204 (SKLOP 2), 
- Pogodba št 2523-02-100205 (SKLOP 3). 
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Pogodbena vrednost del za sklope 1, 2 in 3 za leto 2002 je bila 282.362.300 SIT, v proračunu 
pa je bilo zagotovljenih 285.214.444 SIT. 

Po uvedbi v delo so zunanji izvajalci pričeli z izvajanje zapiralnih del v avgustu 2002. 

Vrednost opravljenih del in pogodb za leto 2002 je znašala 282.362.300,00 SIT; predvidena 
likvidna realizacija v letu 2002 je bila 254.126.070,00 SIT , to j« manjša za ca. 10% pretežno 
zaradi pogodbenega načina plačila izvedenih del (10% plačilu izvedenih del se plača po 
odpravljenih pomanjkljivostih, ugotovljenih na tehničnem pregledu ob zaključku del): 

Zagotovljena sredstva: 285.214.444 SIT 
Vrednost opravljenih del: 282.362.300 SIT 
Za plačati: 254.126.070 SIT 

Glede ostalega je potrebno omeniti naslednje poslovne dogodke leta 2002: 

1. Kandidiranje na sredstva PHARE: 

Glede na predvideno strukturo financiranja projekta (EIB, Proračun RS, lastna sredstva, Phare) je 
družba kandidirala na nepovratna sredstva iz programa Phare. 

V začetku meseca aprila 2002 smo pričeli s pripravo Projektno dokumentirane vloge (Project 
Fishe) z odgovarjajočimi prilogami, ki smo jo končali s pomočjo sektoija za tujo pomoč pri 
Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ). Le ta je bila kot koncept dana v začetku meseca maja 
MOPE in MZZ in posredovana v Bruselj DG-Širitev - Task force Nuclear Safety (TFNS). 

Tehnični sestanek je bil v Bruslju 21.05.2002, kjer je RŽV predstavil RŽV - družbo za zapiranje 
Rudnika urana Žirovski vrh in projekte zapiranja posameznih objektov rudnika s poudarki na 
jalovišču HMJ Boršt in jalovišču jamske jalovine Jazbec. 

Na osnovi zaključkov tehničnega sestanka je bila Projektna dokumentirana vloga (Project Fishe) 
dopolnjena v največji možni meri in posredovana MOPE in MZZ 31.0.J5.2002. 

Konec julija smo dobili obvestilo EU DG - Širitev, da projekt RŽV ne bo dobil podpore v 
Programu jedrske varnosti in nepovratnih sredstev iz programa Phare. Vzrok za odklonitev 
sredstev je veijetno majhen vpliv na okolje in zanemarljiv radiološlđ vpliv v primeru izgube 
kontrole nad jalovišči v tudi v primerjavi z drugimi državami, ki se financirajo iz programov 
Phare. 

2. Problematika dopolnilnega lokacijsko dovoljenje jalovišč Boršt in Jazbec 

Družba je v letu 2002 za zapiranje jame razpolagala z ustrezno telinično dokumentacijo in 
dovoljenji za izvajanje del za vse aktivnosti zapiranja jame. Za sanacij« jalovišč Boršt in Jazbec 
družba; v letu 2002 še ni pridobila ustreznega lokacijskega dovoljenja. Vprašljiva je bila 
predvsem seizmična varnost ter ustreznost jalovišča Boršt glede hidrološke ogroženosti, glede 
česar sta bili pridobljeni dve študiji: 
1. Hidrotehnična študija za jalovišče Boršt ŠL C-1036, Vodnogospodarski inštitut, d.o.o., 

Hajdrihova 28, Ljubljana, 
2. Študija stabilnosti plazu ob potresu v območju jalovišča Boršt št P 1612-750, Zavod za 

gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana. 
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Upravni organ je v letu 2002 postavil izvedenca dr. Branka Zadnika, katerega izvedensko 
mnenje je, da poenostavljeno - je skladno z ugotovitvami omenjenih študij na jalovišče Boršt 
zagotovljena ustrezna varnost glede stabilnosti plazu ter hidrologije. 

Glede varstva pri delu in varstva pred sevanjem po ugotovitvah pristojnih inšpekcij ni bilo 
bistvenih omembe vrednih nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti. 

3. Pridobitev kreditnih sredstev EIB 

V začetku leta je bil sprejet »Zakon o najetju kredita pri Evropski investicijski banki v znesku 20 
milijonov eurov za financiranje ekološke sanacije rudnika urana Žirovski vrh« (Ur. list RS št 
58/02). 

V skladu z strategijo pospešenega zapiranja rudnika na osnovi zadnjih sprememb zakonodajnih 
in programskih osnov kreditni vir omogoča kreditojemalcu (Republika Slovenija, ki jo 
predstavlja Vlada RS) lociranje zadostnih virov sredstev za petletno dobo zapiranja rudnika. 

Na podlagi zakona je bila sredi leta sklenjena ustrezna kreditna pogodba med Republiko 
Slovenijo in EIB. Pogodba omogoča črpanje kreditnih virov v tranšah od 4 do 10 milijonov 
eurov v obdobju do marca 2006, ki jih mora kreditojemalec posredno namenjati za izvedbo 
dejanskih aktivnosti zapiranja rudn ika (zapiranje obrata za pridobivanje rude, zapiranje obrata za 
proizvodnjo uranovega koncentrate, sanacijo jalovišč Boršt in Jazbec). 

1 
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3.0. IZVAJANJE OSNOVNIH PROJEKTOV V LETU 2002 

Zapiranje rudnika pomeni izvedbo treh osnovnih projektov: 

- projekt prenehanja pridobivanja uranove rude s trajnim zavarovanjem okolja pred 
posledicami pridobivanja, 

- projekt opustitve proizvodnje uranovega koncentrata s trajnim zavarovanjem okolja pred 
posledicami proizvodnje uranovega koncentrata, 

- projekt opustitve obratovanja jalovišč hidrometalurške ter jamske jalovine s trajnim 
zavarovanjem okolja pred posledicami odlaganja in deponiranja in trajno sanacijo ostalih 
objektov, ki so v zvezi z obratovanjem rudnika. 

Ob navedenem je potrebno najprej ugotoviti, da je projekt opustitve uranovega koncentrata 
skoraj v celoti zaključen, saj je potrebno izvesti le še nekatera 'lušitvena dela 

Izvajanje osnovnih projektov je v pretežni meri predvideno z zunanjimi izvajalci in le v manjši 
meri v lastni režiji. Dejansko so bila v letu 2002 z zunanjimi izvajalci, izbranimi na 
mednarodnem javnem razpisu predvidena le dela na zapiranju jame in še to v zadnji tretjini leta. 
Iz navedenega razloga je bil v letu 2002 pretežni del konkretnih zapiralnih aktivnosti izveden z 
deli v lastni režiji ali pa podizvajalci RŽV, d.o.o. 

Tabela 1: Realizacija izvedbe osnovnih projektov glede na Poslovni načrt 

(v 000 SIT) 
POSLOVNI NACRT 2002 REALIZACIJA 2002 % 

REAL/PN I D m IV SKUPAJ I n m IV SKUPAJ 
Obrat za pridobivanje rude 40.110 68.300 109.450 207.872 425.732 38.205 39.818 176.780 250.057 504J60 119 
Utirat za proizvodnjo 
uranovega koncentrata 950 27.000 4.150 0 32.100 SUO 28 20.598 10.011 31377 98 
JaloviSča 5.800 9.000 41.700 2.000 58-500 3.064 3330 2320 22377 30.991 53 
SKUPAJ 4&860 104300 155-300 209.872 516332 42309 43.176 199.698 282345 567.428 110 

Obrat a pridobivanje rude 

-1 98% 
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53% 
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j. 110% 
skupaj 
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Pri primerjavi realizacija/PN 2002 je potrebno upoštevali naslednje: 
- razlika v obsegu 19% presežka stroškov obrata za pridobivanje rude izhaja iz različnih 

računovodskih kategorij prikazov plana (dejanski odlivi) ter realizacije (prikazani stroški); 
tako je potrebno predvsem pri zunanjih izvajalcih upoštevati plačilne roke (60 dni) ter 
pogodbeni način plačila opravljenih del (10% plačila izvedenih del se plača po naknadno, po 
odpravljenih pomanjkljivostih, ugotovljenih na tehničnem pregledu ob zaključku del), 

- manjša realizacija na segmentu jalovišč izhaja iz vremenskih razlogov, saj so bila dela 
predvidena ob koncu leta in jih je v veliki meri onemogočilo tudi vreme. 

Tabela 2: Realizacija izvedbe osnovnih projektov glede na Noveliran program 

(vOOOEURzDDV) 
REALIZACIJA2002 Novefiran 

program (5 let) 
% 

REAL/NP I n m IV SKUPAJ 
Cfcrat 2a pridobivanje rede 171 177 777 1.090 2215 19.561 11% 
Cbrat za prouvocžijo uranovega koncentrata 4 0 91 44 139 7291 19% 
JalovišCa 14 15 10 97 136 8L126 2% 
SKUPAJ 189 192 878 L231 2490 28.416 9% 

11% 
Obrat 2a pridobivanje rude    . m Rrallz>C!^2002 

Obrat za proiz. uranovega končen, ja1 ^ ^ 

JalovžSča > 

J 9% 
SKUPAJ 

□ Noveliran progam (5 let) 

1 1 : ! 1 1 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 
(v 000 EUR z DDV) 

Pri vrednotenju rezultata stroškovne stopnje gotovosti izvedbe Noveliranega programa je 
potrebno upoštevati naslednja dejstva, ki so tudi posledica razpoložljivih proračunskih virov: 
- Noveliran program predvideva sanacijo jalovišč v obdobju 2003 - 2006; tako v letu 2002 

dela na segmentu trajne sanacije jalovišč označuje samo izvedba pilotnih preizkusov 
poskusnih polj prekrivk (priporočilo Wismut), ki naj bi dala odgovor na ustreznost projektno 
predvidene tehnologije prekrivanja jalovišč, 

- predvidena dela na zapiranju jame z zunanjimi izvajalci, izbranimi na mednarodnem javnem 
razpisu, so se izvajala le v zadnji tretjini leta. 

Tudi za potrebe zunanjega nadzora (Wismut GmbH) kot posledica pridobitve kreditnih virov 
EDB, je izdelana tudi tabela fizične gotovosti izvedbe osnovnih projektov, pri čemer so 
posamezni kalkulativni elementi posameznih aktivnosti smiselno združeni. 
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Tabela 3: Stopnja fizične gotovosti opravljenih del glede na Poslovni načrt in Noveliran 
program 

Poročilo za obdobje 
Skupaj 

program 
2002 - 2006 

Letni plan 
2002 

Realizacija 
2002 

Realizacija/ 
plan 2002 

Realizacija 
20021 program 

2002-2005 

Obrat za pridobivanje rude 
Sanirani jamski prostori (m) 
(drenažne cevi, vrtine,...) 11000 3081 3020 98% 27% 
Jamski prostori 
zapolnjeni z betonom in pasto (m3) 49500 1400 1340 96% 3% 
Jamski prostori 
zapolnjeni s hribino (m3) 11000 7148 7148 100% 65% 
Pregrade (število) 205 67 56 84% 27% 
Zasip jaškov (m3) 11900 4766 4766 100% 40% 
Zasip podkopov (m3) 37000 1265 820 65% 2% 
Vrtanje (m) 3600 770 700 91% 19% 

Sanacija površine - izkopi (103 m3) 255 81 82 101% 32% 
Čiščenje jamske vode (103 m3) 3600 400 400 100% 11% 
Rekultivaaja (103 m2) 70 11 0 0% 0% 

Jalovišče Jazbec 
Relokacija (103 m3) 225 0 0 0% 
Preoblikovanje (103 m3) 30 0 0 0% 

Prekritje (103 m3) 150 0 0 0% 
Drenaže (m) 1600 0 0 0% 
Rakultivadja (103 m2) 66 0 0 0% 

Jalovišče Borst 
Preoblikovanje (103 m3) 52 0 0 0% 
Prekritje (103 m3) 142 0 0 0% 
Drenaža jalovišča (m) 1300 0 0 0% 
Površinsko odvodnjavanje (m) 1000 0 0 0% 
Vrtanje (m) 495 0 0 0% 
Rakultivacija (103 m2) 45 0 0 0% 

Obrat za proizv. uranovega konc. 
Rušenje (m3) 2000,0 0 0 0% 
Sanacija površine (103 m2) 121,0 0,2 0,2 0,17% 
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3.1. Obrat za pridobivanje rude 

Kot je bilo že omenjeno, so bila dela na izvedbi osnovnih projektov koncentrirana predvsem na 
zapiranju jame. 

Izvajanje zapiranja obrata za pridobivanja uranove rude je v skladu s PN 2002 glede na izvajalca 
deljeno v tri sklope: 
- priprava podzemnih objektov za izvajanje del pri zapiranju in demontažna dela, odlaganje 

odkopane rude (RŽV), 
- izdelava tehnične dokumentacije, nadzor ter pripravljalna dela na površini (RŽV - 

podizvajalci), 
- trajno zapiranje jamskih objektov, povezav podzemnih objektov s površino in dela za 

zmanjšanje koncentracije urana v jamski vodi (zunanji izvajalci, izbrani na mednarodnem 
javnem razpisu). 

Izbor zunanjega izvajalca za projekt »Opustitev pridobivanja uranove rude - jamska dela« je bil 
opravljen v II. fazi omejenega postopka mednarodnega javnega razpisa za izvedbo gradbenih in 
dnigih del (Sklop 1, 2 ter 3, sklop 4 v letu 2003): 
- Objava v Uradnem listu: Uradni Ust št. 86, z dne 2.11.2001, Ob 57680, 
- Prijavljeni potencialni izvajalci: 

SKLOPI: 
Konzorcij Cestno podjetje Lj. d.d.in Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. 
pon. cena z DDV: 177,001.964,00 SIT 
Premogovnik Velenje, d.d. 
pon. cena z DDV: 179,590.576,00 SIT 
Konzorcij Primoije d.d., Rudis d.d.in RGS d.d. 
pon. cena z DDV: 310,369.140,31 SIT 
SKLOP 2: 
Konzorcij Cestno podjetje Lj. d.d.in Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. 
pon. cena z DDV: 115,606.303,20 SIT 
Premogovnik Velenje, d.d. 
pon. cena z DDV: 162,667.636,20 SIT 
Konzorcij Primoije d.d., Rudis d.d.in RGS d.d. 
pon. cena z DDV: 170,361.484,66 SIT 
SKLOP 3: 
Konzorcij Cestno podjetje Lj. d.d. in Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. 
pon. cena z DDV: 915,910.319,23 SrT 
Premogovnik Velenje, d.d. 
pon. cena z DDV: 1,063.994.323,91 SIT (1,053.354.380,67 SIT) 
Konzorcij Primoije d.d., Rudis d.d.in RGS d.d. 
pon. cena z DDV: 1,082.112.096,74 SIT, 
Izbrani ponudnik: 
Konzorcij Cestno podjetje Ljubljana, d.d. in Rudnik Trbovlje Hrastnik 
pogodbena cena SKLOP 1: 177,001.964,00 SIT z DDV 
pogodbena cena SKLOP 2: 115,606.303,20 SIT z DDV 
pogodbena cena SKLOP 3: 915,910.319,23 SIT z DDV, 

- Objava o izbiri: 
Uradni list št. 103, z dne 29.11.2002, Ob-82154 
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Po podpisu pogodbe v mesecu juliju 2002 je izvajalec Cestno podjetje Ljubljana pričel z 
ureditvijo gradbiščnega naselja. Za čas izvajanja del so postavili pisarne, sanitarije, garderobno 
sanitarni sklop (Črno-bele garderobe z urejenim sanitamo-kopalniškim sklopom) ter skladišča 
drobnega materiala in orodja. Naselje so opremili s sanitarno kanalizacijo, vodo in elektriko. V 
okviru pripravljalnih del so opravili tudi posek grmovja in drevja na deponiji P-9 ter uredili 
pralni plato za pranje tovornjakov za prevoz jalovine pred vstopom na cesto. 

V nadaljevanju so bila opravljena dela na območju MORS-a. Postavili so 250 m Al ograje 
IMPOL z vsemi pripadajočimi vrati, preuredili vrata v objektu jedilnice MORS-a ter postavili 
betonsko vzdolžno ograjo tipa New Yersey v dolžini 132 m. 

Posebnost predstavljajo pripravljalna dela izbranega izvajalca. Glede na metodologijo razpisne 
dokumentacije je izbran izvajalec podal le cene na enoto (dejanski obseg pripravljalnih del bi se 
določal po potrebi »in situ«), kar seveda pri izboru ni moglo biti upoštevano. Dejansko 
opravljena pripravljalna dela se bodo po dogovoru med MOPE, RŽV ter izbranim izvajalcem v 
letu 2003 opredelila z posebnim rudarskim projektom, ki bodo osnova za določitev obsega 
pripravljalnih del in 
ustreznega aneksa k pogodbi (pogodbam) na osnovi ponudbenih cen in količin iz projekta. 
Potrebno pa je opozoriti, da so bila že v letu 2002 izvedena nekatera pripravljalna dela (ki v 
obravnavanem obdobju 2002 niso imela stroškovnega učinka), ki pa bodo morala biti vrednostno 
zajeta v omenjeni projektni dokumentaciji, ki bo delno tako projekt izvedenih del. 

Pripravljalna dela v letu 2002 

Dela na površini in jamska dela za opustitev pridobivanja uranove rude v jami so stekla ob koncu 
meseca avgusta. Za začetek zapiralnih del v skladu z ponudbeno in projektno dokumentacijo je 
bilo v jami potrebno izvesti pripravljalna dela, ki so bila nujna za začetek izvajanja del. 

Pripravljalna dela je potrebno izvesti za izvajanje zapiralnih del pri delih, kijih obsegajo SKLOP 
1, SKLOP 2 in SKLOP 3. 

Pripravljalna dela v jami so obsegala naslednje: 

- priprava dostopov do jamskih objektov, 
- zavarovanje kritičnih odsekov delov prog in sanacije zruškov, 
- čiščenje prog, čiščenje kanalov in regulacija vode, 
- elektrifikacija na mestih v jami, kjer je za izvajanje zapiralnih del potrebna uporaba 

električnih naprav, 
- montaža in demontaža vodov za industrijsko vodo. 

Priprava dostopov do delovišč in zavarovanje kritičnih odsekov prog in sanacije zruškov: 

V preteklem letu so bili sanirani naslednji deli jamskih objektov : 
- sanacija zruška v progi PR-8-10a-l v dolžini 8m, 
- zavarovanje dna jaška ZJ-8 v progi PR-8-10a-l v dolžinilOm, 
- zavarovanje proge pod jaškom ZJ -5 v dolžini 9m, 
- sanacija zruška progi H-7 v dolžinil2m. 
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Zaradi velikega obsega zruška (ocena 23 m v dolžino) je sanacija zruška v H-7 zelo zahtevna. 
Za izvedbo sanacije je bila izdelana tehnična dokumentacija. Pri napredovanju skozi zrušek, 
konkretno pri podgradnji križišča, je prišlo do ponovnega zarušavanja narušenega materiala iz 
stropa in boka proge. Narušen material je porušil delno podgrajen strop križišča in del že 
sanirane proge. Zračenje ni bilo prekinjeno. V izdelavi je dopolnilo k tehnični dokumentaciji za 
nadaljevanje sanacije. 

Čiščenje prog se izvaja stalno pred začetkom konkretnih zapiralnih del in po končanju. Čiščenje 
je intenzivnejše v času izvajanja betonerskih del, predvsem z namenom, da se prepreči stik 
betonov z jamsko vodo. Čiščenje se izvaja po potrebi v skladu z navodili naročnika oziroma 
nadzornega organa. 

Elektrifikacija 

Elektrifikacija s strani izvajalca zajema dostavo in priključitev premične transformatorske (TP) 
postaje na visoko napetost (VN) naročnika in sicer: 

- priprava in dostava transformatorske postaje, 
- napeljava visoko napetostnega kabla do VN naročnika in priključitev TP, 
- montaža in namestitev stikal, 
- razvod nizko napetostnih kablov do porabnikov, 
- priključitev porabnikov in po končanju del demontaža v obratnem vrstnem redu. 

Montaža TP je bila izvedena pri naslednjih delih: 

- zapiranju dna jaška ZJ-8/I na k. 480 (izvedena je bila montaža in demontaža elektro opreme), 
- zapiranju dna jaška ZJ-5 (izvedena je bila montaža in demontaža elektro opreme), 
- zapiranju dna jaška ZJ-8/I (izvedena je bila montaža elektro opreme, TP se uporabi pri 

zapiranju dna jaška in za napajanje elektro porabnikov pri sanadji zruška na H-7), 
- izvajanju drenažnih vrtin v H-4 (izvedena je bila montaža elektro opreme). 

Montaža vodov za industrijsko vodo 

Industrijsko oziroma tehnološko vodo je potrebno napeljati vsepovsod, kjer se izvajajo vrtalna 
dela in betonerska dela. Ta dela obsegajo: 

- izdelavo betonskih čepov, 
- izdelavo pregrad, 
- vrtanje drenažnih, odvodnjevalnih ter vseh ostalih vrtin, 
- ostala betonerska dela. 

Glavni vodi za industrijsko vodo so razpeljani v jami. Oskrba z industrijsko vodo oziroma 
priključitev nanjo obsega montažo, napeljavo, ustrezno pritrditev voda na steno proge ali objekta 
od glavnega voda do delovišča. Po končanih delih se vode demontira in odstrani. 
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Tabela 4: Realizacija izvedbe zapiralnih del obrata za zapiranje jame glede na Poslovni 
načrt 

(vooosm 

Otactzo pidotatanferuda POSLOVM NAČRT KAUZAOJA 
% 

REAL/PN $D>. L KVARI n. KVARI DL KVARI 
IV. 

KVARI 
SKUPAJ 
2002 L KVARI IL KVARI m. KVARI IV. KVARI 

SJ0JPAJ 
2002 

a L DOKUMENTACIJA 4300 4500 1000 1000 15JJ0O 5.082 5388 7.7T0 5651 18.945 126 
601 lzwdb.rud.proj jz pudiemie otojekre-RŽV 4.500 4.500 3.000 3.000 15X00 5.082 5388 7.710 565 18.945 126 

aPRIPRAVLI ALNA DELA V JAMI 3106» 39.900 3&590 31280 141790 30.199 31312 30.106 34394 128.111 89 
602 Vzdrž+san.jam.obf.2a izvedjap.dtt-*Zv 33.060 39.900 36.S50 34.280 143.770 sam 31.312 30.106 34.494 128.111 89 

m. TRAJNO ZARR PODZEMOBJ. 2550 23.900 391200 88.192 153342 2.924 2.917 71.906 112.027 189.774 123 
630 Pripravljalna deta-Rtv 0 20.850 26.200 9.192 S6J42 0 33 33397 32360 44J90 118 
621 Vrtanje odndvrtjti - B 0 3-000 13.200 14.200 0 0 22342 •nvu, 45.717 283 
623 Sanacija potopljenih odkopov - 3 0 31.700 31.700 0 0 9321 T3370 2X090 73 
620 Zaprtje odtap.poij, pristopjamp jmer.-H 0 10.000 30.000 4aooo 0 0 3313 41314 45327 113 
628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV 2.550 3.050 0 4.100 9.7001 2.924 2.884 23T4 1.028 9.150 94 

IV. TRAJNO ZAP. JO POVEZ5 POVR 0 17001 44300 51200 0 0 T 7.059 33.486 50345 93 
631 Zapiranje jaška 3-8 - H 5.500 30.400 35.900 0 0 11356 21366 31123 92 
632 Zap.podtop» P-l 2+jaika 23-5 - 21 4.200 14.100 18JOO 0 0 5503 11.920 17X23 95 

V. TRAJNO ZAPIRANJE ZJAMO. 0 0 8.000 11.800 19.800 0 0 19.998 24.155 44.153 223 
647 Preaip.depon.tude -Kjov.ccsta - 21 8.000 11.800 19JSOO 0 0 19.998 24.155 44.153 223 

VL SANACLPOVltSlN V OBMOČJU 
nODOBTVAmSGA MtOSTOtA 0 0 11000 26.100 39.100 0 0 30,000 atrm 73330 188 

670 Odstranitev jeder raziskovalnih vrtin - H 5.000 <800 9300 - 0 0 0 5345 5345 40 
671 Sanac. površin ofanucarih nudsk.podkop-21 9.300 9300 0 0 0 0 0 0 
681 Kondurtrtr Taras odlagal.P-9 - 21 8.000 12.000 20000 0 0 ' *"■" VMS 47385 337 

SKUPAJ ■ RtV 40.110 f v« 65.750 50372 234.732 38*205 39318 7X828 70347 222.497 99 
SKUPAJ-I 0 0 43.700 157.300 201.000 ..';J 0 . 102.952 179310 7IBM3 140 
SKUPAJ KŽV + ZI «010 683» 109.450 207.872 425532 38J05 39.818 174.780 250.057 504359 119 
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Dela v lastni režiji ali s podizvajalci RŽV izkazujejo naslednje posebnosti: 
- presežek realizacije stroškov glede na plan na segmentu tehnične dokumentacije - 601 

(komentar podan v podpoglavju), 
- stroški del v lastni režiji (602, 628) ne presegajo planiranih stroškov, stroški pripravljalnih 

del na poziciji 630 presegajo planirane stroške glede na dejansko cenovno vrednost, 
pridobljeno na javnem razpisu in povečanem parcialnem obsegu del za leto 2002 namesto 
jalovišč (izpad iz vremenskih razlogov). 

Pri vrednotenju odstopanj aktivnosti zunanjih izvajalcev glede na PN 2002 pa je potrebno 
upoštevati naslednje: 
- zaradi časovne dinamike izdelave poslovnega načrta (PN 2002, april 2002) smo dela 

zunanjih izvajalcev po posameznih aktivnostih alocirali glede na Noveliran program z 
upoštevanjem razpoložljivega obsega proračunskih sredstev; izvedba teh aktivnosti pa je 
seveda potekala glede 
na dejansko ponudbo ceno in dinamiko del, ki jih je izbran zunanji izvajalec predložil 
kasneje, ob odpiranju ponudb (maj 2002). Zaradi navedenega (dejanske ponudbe) so seveda 
posamezne aktivnosti zunanji izvajalci izvajali z drugačnimi cenami in dinamiko, kot je bila 
predvidena ob izdelavi poslovnega načrta, 

- presežek stroškovne realizacije zunanjih izvajalcev (140 %) izhaja iz pogodbenih (10% 
vrednosti posamezne obračunske situacije se zadrži do odprave napak ob tehničnem pregledu 
ob zaključku posameznega sklopa del) in valutnih (plačilni rok 60 dni) razlogov, saj pri 
realizaciji upoštevamo stroškovni vidik izvedbe, pri načrtovanju pa smo planirali dejanski 
likvidni odliv sredstev Proračuna RS. 
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Tabela S: Realizacija izvedbe zapiralnih del obrata za zapiranje jame glede na Noveliran 
program 

. (v 000 EUR z DPV) 

Obrat za pridobivanje rude REALIZACIJA 2002 
Novefcon 
program 

5 tet 
% 

REAl/PROGR. SlF. LKVART II. KVARI 
III 

KVARI 
IV. 

KVARI 
SKUPAJ 
2002 

22 L DOKUMENTACIJA 23 25 34 2 84 127 66 

601 lzvedb.nid.proj.za podzemne objekte-RŽV / ZI 23 25 34 2 84 127 66 

HFRIFRAVLJALNA DELA V JAMI 135 139 132 159 S66 1.767 32 

602 Vzdrž+san.jam.obj.za izved.zap.del-RŽV 135 139 132 159 su 1.767 32 

HL TRAJNO ZAPIR. PODZENtOBJ. 13 13 316 488 831 8.605 10 

630 Pripravljalna dela - RŽV / ZI 0 0 148 142 290 1.081 27 

671 Vrtanje odvod.vrtin - ZI 0 0 99 102 201 2.067 10 

623 Sanacija potopljenih odkopov - ZI 0 0 42 59 101 822 12 

6?0 Zaprle odkop.polj, pristop-ramp ,smer.-ZI 0 0 17 181 198 4.388 5 

628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV 13 13 10 4 41 248 16 

IV. TRAJNO ZAP. JO POVEZA POVR. 0 0 75 14« 221 471 47 

631 Zapiranje jaška 3-8 - ZI 0 0 51 94 145 248 59 

632 Zap.podkopa P-12+jaška Zl-S - ZI 0 0 24 52 76 224 34 

V. TRAJNO ZAPIRANJE ZJAM.O. 0 0 88 105 193 769 25 

647 Preslp.depon.rude +dov.cesta - ZI 0 0 88 105 193| 769 25 

VL SANAC. POVRŠIN V OBMOČJU 
PRIDOBIVAINEGA PROSTORA 0 0 132 189 321 753 43 

670 Odstranitev jeder raziskovalnih vrtin - ZI 0 0 0 0 25 57 45 

671 Sanacpovriln obm .starih razisk.podkop-ZI 0 0 0 25 0 112 0 

681 Konč.urediLzačas.odlagal.P-9 - ZI 0 0 132 163 295 584 51 

SKUPAJ-RŽV 171 177 325 308 981 3.223 30 

I
 • fel
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J 66% 
Izvedb« rad. proj.za podzemne obj.-RŽV / ZI £ 

Vzde&evanje + sanacija, obj. za izv. zap.del-RŽV 

Pripravljalna dela - RŽV / 21 

Trajno odlaganje 2e odkopane rude-RŽV || 
1 
H 

SKUPAJ-RŽV | 

■ Rultzac«* 
■ Noveliran program (5 lat) 

32% 

30% 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 

(vOOOBJRiDCV) 

poročevalec, št. 88 54 25. oktober2003 



] 10% 
Vrtanje odvod, vrtin - 2 B i 

i lHgteti i'TI' 
Sanacija potopljenihodkopoiv-2 .»-»p«.*, 

Zaprtje odkop, poi pristop, rarnp, smer,- 2 "■ i ... 
j 50% 

Zapiranje jaSkaZM-2 » 
34% 

Zappodkopa P-12-tjaika ZSS -2 h 
25% 

Preaip. depoa rude* dcvcasta - 2 a— 
] 45% Ctistraritev jedar naroke« vrtin-2 j 

Sanacija ponrtin obm. starih raziskcu vrtin - 2 » 
] 51% 

Končna uredftevzač. oeflag. P-9-2 *»— 
] 13% 

SKUPAJ-2   

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
(vOOOaFzCCV) 

Pri razumevanju poslovnih dogodkov na področju realizacija/Noveliran program je potrebno 
upoštevati: 
- 30% realizacija celotnega predvidenega obsega del v režiji RŽV, ali s podizvajalci, izhaja iz 

dejanske potrebe priprave glavnih jamskih poti pred začetkom dela zunanjih izvajalcev; iz 
razlogov pridobitve tehnične dokumentacije pred začetkom izvajanja del so razumljivi tudi 
visoki stroški te postavke (601), ki poleg tega vsebuje tudi stroške nadzora (IRGO), 

- stroški del v lastni režiji (602, 628) ne presegajo letno predvidenih stroškov Noveliranega 
programa, če bi kot izhodiščno leto primerjave zaradi zamude privzeli leto 2001. 

Opravljena dela v letu 2002 so v grafični prilogi predstavljena ločeno, glede na zunanje 
izvajalce in RŽV ter glede na pripravljalna in zapiralna dela. 

3.1.1. 601 Izvedba rudarskih projektov za podzemne objekte - RŽV/ZI 

Za potrebe zapiranja jame je bila izdelana vsa planirana tehnična dokumentacija in študije na 
osnovi priporočil tujih ekspertov iz Wismuta. Izdelana je bila naslednja dokumentacija: 

1. Rudarski projekt trajne stabilizacije in odvodnjevanja jamske vode skozi podkop P-l 0 (IRGO 
Consulting, februar 2002) - nov projekt 

2. Rudarski projekt za trajno zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smernikov (TUING, 
oktober 1999) - preprojektiranje tehničnih rešitev (TUING, april 2002). 

3. Tehnična poročila in popis del za potrebe razpisne dokumentacije opustitve pridobivanja 
uranove rude (TUING d.o.o.). 

4. Študija učinkovitosti drenažnih vrtin glede na dolgoročno funkcionalnost in stroški izdelave 
v primerjavi s koristmi za okolje (IRGO Consulting, junij 2002) - dokončanje iz leta 2001. 

5. Študija optimalnih materialov za zapolnjevanje odkopov v jami s poudarkom na njihovi 
retardacijskih sposobnosti (Inštitut »Jožef Štefan«, maj 2002) - dokončanje iz leta 2001. 
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Za predhodno omenjena rudarska projekta je bila opravljena revizija in izdani revizijski klavzuli. 
Pridobljeno je bilo 18 dovoljenj za izvajanje del po rudarskih projektih od Uprave za rudarstvo. 

Nadzor nad pogodbenim izvajanjem del po oddanih projektih zunanjemu izvajalcu, je opravljal 
IRGO Consulting, izbran na podlagi javnega razpisa za triletno obdobje: 
- Objava v Uradnem listu - Uradni list št 23, z dne 15.3.2002, Ob-65683, 
- Prijavljeni potencialni izvajalci: 

IRGO Consulting d.o.o. Ljubljana pon. cena z DDV: 56,856.000,00 SIT 
GZL Inženiring d.d. Ljubljana pon. cena z DDV: 80,567.068,80 SIT 
DDC d.o.o. Ljubljana pon. cena z DDV: 82,047.168,00 SIT, 

- Izbrani ponudnik: 
IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva 93,1000 Ljubljana 
pogodbena cena 56,856.000,00 SIT z DDV, 

- Objava o izbiri: Uradni list št. 48, z dne 31.5.2002, 0b-70040. 

Kot posledica pridobitve kreditnega vira EIB, je bil izveden tudi razpis za EU konzultanta 
(nadzor namenskosti porabe sredstev kredita EIB) za štiriletno obdobje: 
- Objava v Uradnem listu: Uradni list št. 64-66, z dne 26.7.2002, Ob-74764, 
- Prijavljeni potencialni izvajalci: 

abc - associated business consultants GmbH Bonn, Germany 
pon. cena z DDV: 420.600 EUR 
Wismut GmbH Chemnitz, Germany 
pon. cena z DDV: 129.290 EUR 
C & E Consulting + engineering GmbH, Chemnitz, Germany 
pon. cena z DDV: 374.660 EUR, 

- Izbrani ponudnik: 
WISMUT, GmbH, Jagdschankenstrasse 29, D 09117 Chemnitz, Germany 
pogodbena cena : 129.290 EUR, 

- Objava o izbiri: Uradni list št. 103, z dne 29.11.2002, Ob-82153. 

Na segmentu potrebne izdelave tehnične dokumentacije glede na Noveliran program je potrebno 
opozoriti na naslednje: 
- stroški tehnične dokumentacije bodo presegli stroške predvidene v Noveliranem programu 

zaradi stroškov izdelave dodatnih projektov kot posledica recenzije Wismut-a; gotovo pa je, 
da na drugi strani priporočila recenzenta pomenijo poenostavitve in s tem pocenitve prvotno 
predvidenih tehničnih rešitev, 

- na stroškovni poziciji 601 se vodijo tudi stroški zgoraj navedenega izbranega nadzora za 
jamska dela ter stroški EU konzultanta (Wismut), ki pa se v letu 2002 še ne pojavlja 
stroškovno. Ker te stroške družba računovodsko vodi na stroškovni poziciji 601, bo to 
pomenilo stalno večje stroške te pozicije glede na Noveliran program. Dobimo pa tako 
transparenten prikaz stroškov nadzora, ki ga ne bi bilo v primeru, če bi te stroške sorazmerno 
porazdelili po posameznih aktivnostih zapiranja jame. 

3.1.2. 602 Vzdrževanje in sanacija jamskih objektov za izvedbo zapiralnih del - RŽV 

Sanacije posameznih odsekov v jamskih infrastrukturnih in povezovalnih objektih med 
posameznimi obzoiji so bile izvršene za varen transport in gibanje delavcev do območja 
izvajanja zapiralnih del zunanjih izvajalcev. Dela so obsegala obtrkavanje nestabilnih kosov 
hribine, zaščito visokonapetostnih kablov, postavitev mobilnih transformacijskih postaj, razvod 
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kablov in cevovodov za tehnološko vodo do mesta izvajanja sanacijskih del, podgrajevanje z 
brizganim betonom in črpanim betonom, čiščenje odsekov po končanih delih, izdelavo zračilnih 
zadelk, sanacijo zruškov in čiščenje zamuljenih usedalnikov in prog. Količinski pregledi 
opravljenih del so prikazani v tabelah. 

Vsa realizirana dela so zagotovila redno izvajanje del zunanjim izvajalcem na projektih v letu 
2002 in za planirana dela v prvem polletju 2003. 

Podgrajevanje z brizganim betonom debeline od 2 do S cm 

Zap.št. Objekt Dolžina san. odseka v m Površina san.odseka v m2 Obzorje 
1 H-3 240 1920 530 
2 H-6/2 105 480 
3 R-l 170 1360 530 
4 PR-8/9a-2 115 920 pov.obj. 430-480 
5 PR-9/14a-2 200 1600 po v. ob j. 430-480 
6 R-505-530 70 560 pov.obj. 500-530 
7 S-(7-8V0 75 600 430 
8 PR-9/3 20 160 pov.obj. 530-580 
9 PR-9/13a-l 150 1200 pov.obj. 530-580 
10 PR-9/14a-l 150 1200 pov.obj. 530-580 
11 PR-9/15a-l 82 656 pov.obj. 530-580 
12 H-208 65 520 580 
13 H-2/1 250 2000 580 
SKUPAJ: 1692 m 13.536 m1 

Podgrajevanje s črpanim betonom MB 30 

Zap.št. Objekt Dolžina san. odseka v m Količina betona v m3 Obzorje 
1 H-6/2 43,2 m 386 480 

Sanacija zruška v povezovalnem prečniku H-208 med progama H-2/1 in H-2 

Zap.št Objekt Odvoz zaruš. mat v m3 Dolžina san. odseka 
v m 

Debelina brizg, betona v 
cm 

Obzoije 

1 H-208 8 10 ca 10 580 

Ostala sanacijska in zapiralna dela 

Zap. št. Objekt Količina Obzorje Namen izgradnje Ostalo 
1 PR-5 1 kos 530 zračilna zadelka - 
2 SZJ-5/5 1 kos 530-580 zračilna zadelka • - 
3 S-9/1 1 kos 530-580 zračilna zadelka - 
4 H-214 1 kos 580 zračilna zadelka - 
5 P-21 160 m3 530 čiščenje mulja in blata 

v progi 
trajna odložitev v smerniku S-(4- 
5V5 

6 R-l/1 100 m3 530 Čiščenje mulja in blata 
v progi 

trajna odložitev v smerniku S-(4- 
5V5 

7 PR-9/15a- 
2 

240 m3 480 čiščenje mulja in blata 
v progi 

trajna odložitev v smerniku S-(4- 
5V5 

8 H-6/2 40 m3 480 čiščenje vodnega 
usedalnika 

trajna odložitev v smerniku S-(4- 
5)/5 
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Pregled planiranih in porabljenih materialov ter energije 

Material Enota 
mere 

Plan 
2002 

Poraba 2002 Indeks 
(%) 

Poraba/p 
lan 

L 
četrt. 

n. 
četrt. 

m. 
četrt. 

IV. 
Četrt. 

SKUPAJ 

Pesek (0-4) m3 840 184 147 186 195 712 84,8 
Pesek (0-30) m3 400 172 243 - - 415 103,8 
Cement t 480 104 123 80 92 399 83,1 
Aditiv k« 21.000 5.060 4.050 5.115 5.375 19.600 93,3 
Nafta 1 24.000 3.514 4.178 4.021 5.143 16.856 70,2 
Sidra (l=2m) kos 200 66 84 - - 148 74,0 
Les (rezan in 

okrogel) 
m 12 11,2 10,0 - - 21,2 175,8 

PEHD cevi m - 200 400 150 250 1.000 - 
Pesek za posip, 
cestišč 

m3 - - 26 60 110 196 

El. energija kwh 2,000.000 289.034 323.527 452.380 579.324 1,644.265 82,2 

3.1.3. 620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smernikov - ZI 

SKLOP 1 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100203) 

Pripravljalna dela 

V okvir pripravljalnih del pod tem sklopom spada priprava delovišč za izvajanje del. 
Pred vsakim začetkom del je bilo potrebno zagotoviti: 
- v primeru slepega delovišča separatno zračenje, 

elektrifikacijo v primeru uporabe električnih porabnikov, 
- očistiti dostope do delovišč. 
Po opravljenih pripravljalnih delih se je pričelo izdajati dela v skladu s projektom in popisom 
del. 

Izdelava pregrad 

Izdelano je bilo 11 zračilnih pregrad iz Ytong plinobetonskih elementov. Povprečna velikost 
pregrad je znašala 17 m2 (zapiranje obzoija 530 in 480). 

Izdelana je bila drenaža za odvajanje vode iz proge H 4/1 ter zajetje vode iz vrtine s stidren 
cevmi fi 200, obbetoniranimi z drenažnim betonom 16/32. Izdelana je bila pregrada tipa B na 
začetku proge H 4/1 (zapiranje obzoija 480). 

Izdelana je bila pregrada tipa D pod zračilnih jaškom SJ 6/2 na k. 430/480 (zapiranje obzoija 
430). 
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Izdelava pretočnega objekta med obzorjem k 480 in obzorjem k. 430 

Najprej so bila zvedena pripravljalna dela Sledila je izdelava komore za vrtalno garnituro in 
jamomerska določitev koordinat in nato izvedba odvodnjevalnih vrtin za pretočni objekt. 

3.1.4. 621 Vrtanje odvodnjevalnih vrtin - ZI 

SKLOP 2 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100204) 

V okviru pripravljalnih del znotraj sklopa 2 je bilo izdelanih 14 merilnih mest v jami za 
izvajanja monitoringa jamskih vod. Odvzem vzorcev je bil izveden dvakrat mesečno pred 
začetkom vrtalnih del, po začetku vrtalnih del pa enkrat mesečno. Odvzem vzorcev vode iz 
vrtine DP-30 pa je bil izveden enkrat tedensko. Vzorci vod pred začetkom vrtalnih del so bili 
analizirani v laboratoriju RTH, vzporedno pa zaradi primerjave še v laboratoriju RŽV. Pred 
začetkom vrtanja je bila izvedena montaža TP za potrebe vrtanja in montaža vrtalne garniture s 
pripadajočo elektro opremo. 

Vrtanje 14 drenažnih vrtin predstavlja tehnično zahtevno opravilo zaradi zelo spreminjajoče 
geološke sestave hribine. Velika vsebnost kremena Si02 v rudi in hribini povzroča veliko 
obrabo vrtalnih kron. Zavrtana je vrtina DP-30 v dolžini 150 m, dotok vode iz vrtine je 4 l/min, 
odklon vrtine je majhen. Trenutno se vrta vrtino DP-31. 

3.13. 623 Sanacija potopljenih odkopov - ZI 

SKLOP- 3 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100205) 

Za preprečitev onesnaževanja jamske vode z vodo potopljenih odkopov v jami je po projektu 
predvidena uporaba karnijskega peščenjaka z Boršta. V ta namen so izvedli odkrivko na Borštu 
ter izkopali ter presejali približno 5000 m3 karnijskega peščenjaka. Peščenjak je bil prepeljan na 
deponijo na P11 in tam začasno deponiran. 

Preprečitev onesnaževanja jamske vode z vodo potopljenih odkopov je v jami obsegala naslednja 
glavna opravila: 
- pripravljalna dela, 
- postavitev ventilatorjev in zračilnih cevi za zagotovitev zadostnih količin svežega zraka 

oziroma prezračevanja, 
- priprava črpalke, vodov, črpanje vode in premiki črpalke, 
- čiščenje prostorov (odstranjevanje jalovine, demontaža električnih kablov in vodov), 
- zasipavanje odkopov vključno s pripravo zasipnega materiala in transportom do 6km, 
- izdelava tesnilne pregrade tip AB. 

Odkop 0-7/6-1 -1 z vpadnikom OR-7/11 

Zapiralna dela na tem odkopu in vpadniku so v celoti končana. Voda je bila izčrpana, odkop in 
vpadnik sta zasuta s karnijskim peščenjakom. Na ustju vpadnika je izdelana tesnilna pregrada 
tipa AB. 
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Odkop 0-7/6-1 H L 

Zapiralna dela na tem odkopu so v celoti končana. Voda je bila izčrpana, odkop je zasut s 
karnijskim peščenjakom. Na vhodu v odkop je izdelana tesnilna pregrada tipa AB. 

Odkop 0-7/10-1 DL,O-7/10-l ID 

Odkop je bil zasut s staro jamsko jalovino, ki jo je bilo pred začetkom zapiralnih del potrebno 
odstraniti in deponirati na ustreznih mestih v jami. Odstranjeno je bilo okrog 2785 m3 jalovine. 
Odkop je zasut s karnijskim peščenjakom. 

3.1.6. 628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV 

Fizična realizacija plana nakladanja, transporta in trajnega odlaganja že odkopane rude iz 
presipališča rude na drobilnici v projektirane jamske objekte je bila zaključena. Sanacijo površin 
v območju drobilnice in presipališča rude je nadaljeval zunanji izvajalec. Za zapiranje objektov z 
odloženo rudo so bile izdelane načrtovane zadelke in opravljen interni tehnični pregled z 
izdelano tehnično dokumentacijo izvedenih del. Pregled količine odvoženih in odloženih 
materialov ter ostalih del je prikazan v naslednji tabeli: 

Pregled transportov že izkopane rude in jalovine 

Zap. 
št. 

Objekt Odpeljano 

(t) 

Pripeljano (t) 
Ruda 

(t) 

u3o8 

(kg) 
Rev.ruda 

(0 
U3O8 

(kg) 
Jalovina 

(t) 
u3o8 

(kg) 
1. Presipal. rude 2758 - - 
2. Smernik S-(4-5)/l - 1539 565 - - - - 

3. Jalovišče Jazbec - - - 991 191 228 31 

Za zapiranje objektov z odloženo rudo so bila v jami opravljena še naslednja dela: 

- izdelava zidane pregrade v smerniku S-7/5 (odložena ruda v letu 2001) iz proge PR-6/4-2 in 
kanala dolžine 10 m v križišču obeh objektov, 

- izdelava zidane pregrade v smerniku S-7/5 (odložena ruda v letu 2001) iz proge PR-8/8a in 
kanala dolžine 10 m v križišču obeh objektov, 

- izdelava zidane pregrade v smerniku S-(4-5)/l iz proge PR-5 in kanala dolžine 10 m v 
križišču obeh objektov, 

- izdelava zidane pregrade v smerniku S-8/4 za odlaganje dodatno registrirane rude pri odvozu 
izkopanine iz odlagališča P-9. 

Pregled planiranih in porabljenih materialov ter energije 

Material Enota 
mere 

Plan 
2002 

Poraba 2002 

LČetrt. Hčetrt. m. četrt IV. četrt SKUPAJ 
Nafta 1 8.000 1.751 1.799 - - 3.500 
El. energija kwh - 2.500 1.500 - - 4.000 
Cement t - 2,6 2,9 - - 5,5 
Pesek (0-4) m3 - 5,0 4,5 - - 9,5 
Pesek (0-30) m3 - 5,0 5,0 - - 10,0 
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3.1.7. 630 Pripravljalna dela - RŽV/ZI 

Za potrebe zapiranja jaškov in zasipavanja odprtih jamskih prostorov v blokih 1 in 2 v skupni 
ocenjeni količini ca 50.000 m3 je bilo potrebno za potrebe kamionskega transporta izvesti 
gradbena dela in asfalterska dela na lokalni dovozni cesti Kozina- Budi. 

Zaradi lastništva ceste (občinska javna cesta), pričakovanih težav pri pridobivanju soglasij 
soglasodajalcev in že razpoložljive cenejše dokumentacije za izvedbo del kot je bilo predvideno 
s projektom RŽV je kot investitor nastopala občina Gorenja vas, pri čemer so se dela izvajala na 
naslednjih izhodiščih: 
- Občina Gorenja vas -Poljane nastopa kot investitor, RŽV d.o.o. pa kot plačnik gradbenih oz. 

asfalterskih del, 
- o medsebojnih obveznostih na relaciji občina - rudnik je bil sklenjen dogovor, pri čemer je 

pridobitev tehnične dokumentacije, soglasij in gradbenega dovoljenja, izvedba javnega 
razpisa ter fizična izvedba v pristojnosti lokalne skupnosti, 

- pri delu razpisne komisije so sodelovali tudi člani iz RŽV, 
- za izvedbo gradbenih in asfalterskih del so bile sklenjene tripartitne pogodbe, 
- rudnik je sredstva nakazoval lokalni skupnosti v skladu z dinamiko izvajanja del, 
- po končanih delih se rudniku posreduje dvojnik celotne razpisne in izvedbene 

dokumentacije. 

V okviru javnega razpisa, ki gaje izvedla Občina Gorenja vas-Poljane je bil izbran izvajalec del 
Težka gradbena mehanizacija Marjan Vehar s.p. Žirovski vrh Sv.Urbana 24, 4224 Gorenja vas, 
za asfalterska dela pa SCT Ljubljana. 

Za gradbena dela so bile sklenjene naslednje pogodbe: 

- Pogodba št. 11/630/02 izvedba gradbenih del na javni cesti Žirovski vrh, 
odsek Kozina-Sivc v znesku 15,081.778,00 SIT z DDV 

- Pogodba št. 12/630/02 izvedba gradbenih del H. faza na javni cesti 
Žirovski vrh, odsek Kozina - Budi v občini Gorenja vas - Poljane z dne 
1.08.2002 v znesku 13,068.000,00 SIT z DDV 

- Aneks št. 1 k pogodbi št. 12/630/02 o izvedbi gradbenih del II. faza na 
javni cesti Žirovski vrh odsek Kozina Budi z dne 1.08.2002 (izvedba 
bankin in urejanje dostopov) v znesku 2,940.000,00 SIT z DDV 

- Za asfalterska dela: 
Pogodba št. 027-10/02-RO obnova in asfaltiranje lokalnih in javnih cest 
v občini Gorenja vas-Poljane 32,349.689,30 SIT z DDV 

Skupna vrednost pogodbenih del za cesto Kozina - Budi znaša. 63,431.006,04 SIT. Postavka 
presega planirano višino postavke PN 2002, saj je bilo plačilo vseh del prvotno predvideno v 
obdobju 2002 - 2003. Glede na izpad rabe sredstev na segmentu izvedbe preizkusnih polj 
prekrivk so se dela na cesti Kozina - Budi izvedla v večjem obsegu del, ki je bil sicer predviden 
v letu 2003, pri čemer je za leto 2003 tako ostala še obveznost izvedbe in plačila nekaterih 
dodatnih del (utijevanje nestabilne brežine) v vrednostnem obsegu 2.262.000,00 SIT. 
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3.1.8. 631 Zapiranje jaška ZJ-8-ZI 

SKLOP- 3 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100205) 

Za zapiranje oziroma zasipavanje zračilnih jaškov je bilo potrebno pripraviti polnilni beton MB 
15 z agregatom iz jamske jalovine. V ta namen je Cestno podjele Ljubljana odkupilo betonamo 
tip Gradiš SB 35, ki je že bila postavljena na območju RŽV. Na deponijo jamske jalovine P-9 so 
pripeljali mobilno sejalno napravo in presejali približno 7000 m3 jamske jalovine frakcije 0-32 
mm. Presejana jamska jalovina je bila prepeljana na začasno deponijo na Pil v neposredno 
bližino betoname in uporabljena za pripravo polnilnega betona MB 15. 

Zapiranje zračilnih jaškov je v jami obsegalo naslednja dela: 
- priprava delovišča (urejanje dostopov, montažo potrebne opreme in vodov), 
- zapiranje dna jaška z betonskim čepom (beton MB-30), 
- zasipavanje jaška s polnilnim betonom MB-15, 
- čiščenje delovišča. 

Dela v jami so končana. Izdelana sta bila dva betonska čepa pod jaškom ZJ-8/II na k. 480 in 
jaškom ZJ-8/IH na k. 430. Oba jaška sta zasuta z polnilnim betonom MB-15. 

Poraba betonov pri zapiranju zračilnega jaška ZJ-8: 
Betonski čep ZJ-8/1 141,5 m3 MB-30 
Betonski čep ZJ-8/IH 113 m3 MB-30 
Jašek ZJ-8/1  . 582 m3 MB-15 
Jašek ZJ-8/ffl 1043 m3 MB-15 

3.1.9. 632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 - ZI 

SKLOP- 3 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100205) 

Dela v jami so končana. Izdelan je bil betonski čep pod jaškom ZJ-5 na k. 430, s polnilnim 
betonom je bil zasut slepi jašek SJZ-5/II med koto 430 in koto 480 in pristopni prečnik iz R-l/1 
do slepega jaška ZJ-5/II. Izdelana je bila pregrada tipa AB na vstopu iz prečnika R-l/1 v 
pristopnem prečniku je SJZ-5/II). 

Poraba betonov: 
Betonski čep SZJ-5/II  58,1 m3 MB-30 
Jašek SZJ-5/H 650 m3 MB-15 
Pristopni prečnik je SJZ-5/II med k.430/530.  226 m3 MB-15 

3.1.10 647 Presipališče deponije rude in dovozna cesta - ZI 

SKLOP- 3 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100205) 

Na območju presipališča deponije rude so porušili asfaltno površino v izmeri 2600 m2, 440 m3 

armiranobetonskih podpornih zidov ter 250 m3 betonskega vozišča. Porušili so tudi 600 m2 

poročevalec, št. 88 62 25. oktober2003 



asfaltnega vozišča z drenažami in jaški. Vse ruševine so bile odpeljane na odlagališče ruševin na 
Jazbecu. Po predhodnih in sprotnih meritvah kontaminiranosti terena je bil izveden izkop za 
dekontaminacijo reliefa do kote naravnega terena v količini 8000 m3. Kontaminirani nasuti 
materiali so bili prepeljani na jalovišče Jazbec, kjer so bili planirani in valjani v plasteh. Za 
rekonstrukcijo novega reliefa z nosilnim dolomitnim materialom je bilo vgrajeno 4000 m3 

materiala, ki je bil prav tako vgrajen v plasteh in komprimiran. 

3.1.11. 670 Odstranitev jeder raziskovalnih vrtin - ZI 

SKLOP- 3 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100205) 

V okviru sanacije raziskovalnih vrtin s površine so odstranili 22 kupov z jedri vrtin, ki so ostala 
ob lokacijah vrtanja ali v njihovi neposredni bližini. Jedra so bila prepeljana na jalovišče Jazbec. 

3.1.12 671 Sanacija površin območij starih raziskovalnih podkopov - ZI 

SKLOP- 3 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100205) 

Sanacija površin območij starih raziskovalnih podkopov je bila predvidena z PN 2002; izvedba 
te aktivnosti pa dejansko v letu 2002 ni potekala, saj je izvajalec izvajal dela v skladu z dejansko 
ponudbo cen in dinamike del ob odpiranju ponudb (predvideno v letu 2003). 

3.1.13. 681 Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 - ZI 

SKLOP- 3 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100205) 

Po projektu končne ureditve odlagališč jamske jalovine (P-l in P-9) so pričeli z odkopavanjem 
jamske jalovine ter kontaminirane zemljine najalovišču P-9. Odkopane in prepeljane jalovine je 
bilo ca 70.000 m3. Vsa jalovina in kontaminirana Zemljina je bila prepeljana na deponijo Jazbec, 
kjer so jo planirali v plasteh in valjali. 
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3.2. Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata 

Kot je bilo že omenjeno, je potrebno na segmentu dokončne ureditve obrata za proizvodnjo 
uranovega koncentrata izvesti le še nekatera sanacijska (sanacija nestabilnih brežin, okolica 
potoka) ter rušitvena dela. 

Tabela 6: Realizacija izvedbe zapiralnih del obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata 
glede na Poslovni načrt 

(v ooo sn) 

Obrat za proizvodnjo uranovega 
koncerirata raaavNi načrt REALIZACIJA % 

REA1/PN Sr. NAZIV 
L 

KVART H KVARI 
m. 

KVART IV. KVACT 
SKUPAJ 
2002 L KVART 

U. 
KVART 

HI. 
KVART 

rv. 
KVARI 

SKUPAJ 
2002 

ILSANACUA OBJEKTOV 990 27.000 4.190 32.100 940 28 20.598 10011 31.577 98 
702 Zasuta dela 1001 0 0 0 100 10? 0 0 0 109 109 
750 Stansto odsop pn predeioabratii 0 27.000 0 0 27.000 O 28 14316 10.012 26356 97 
7« PtetopredsLctr.*eMrt.dcdatiu6erjt 850 0 4.150 0 5000 830 0 4.382 0 5J12 104 

SKUPAJ 950 27.000 4150 0 32.100 940 28 201598 laoii 31.577 98 

Zaključna dela 

Stranski odkop pri predelov, obratih 

Ftato predelov.obrata + eventdodatna rušenja 

| 

SKUPAJ I 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 

(v 000 S(T) 

i 109% 
| Realizacija 2002 
I Poslovni načrt 2002 

97% 

104% 

98% 
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Tabela 7: Realizacija Izvedbe zapiralnih del obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata 
glede na Noveliran program 

(v 000 EUR i DOV) 

OUtii za pfotawxii|o uranovega koncsrMo REALIZACIJA 2002 
Noveliran 
piujjn 

5 M 
% 

REAl/FROG. SF. NAZIV L KVAKI II. KVARI IK.KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 
2002 

ILSANACUAOejBCTOV 4 0 »1 44 13? 270 51 
702 Zaključna del« 0 0 0 0 0 90 1 
750 P!. . i ; -m  t ■ ■ ' *» i — ouonsKi ouHop pn preoeovamm ooratKi 0 0 71 44 115 157 73 
742 Plato predeLobr> MnldodatruSflnja 4 0 19 0 23 23 102 

SKUPAJ 4 0 ?1 44 139 270 51 

Zaključna dela _ 
i 1* ■ Realizacija 2002 

■ Noveliran program (5 let) 

73% 
Stranski odkop pri predel.obrath 

Plato predel. obrata+evenLdodatruSenja 102% 

51% 
SKUPAJ 

50 100 150 
(vOOO EURzDDV) 

200 250 300 

Iz tabele je razvidno, daje bilo v letu 2002 realizirano kar 51 % celotno predvidenega obsega 
projekta; rezultat izhaja iz dejstva, da skoraj polovico celotnega projekta predstavlja sanacija 
brežine (27.000.000,00 SIT) izza bivšega objekta za proizvodnjo rumene pogače. 

Na poziciji 702 Zaključna dela planiran in realiziran strošek predstavlja strošek tehničnega 
pregleda rušenja predelovalnega obrata, ki je bil sicer realiziran že v letu 2001 (le stroškovni 
učinek) 

3.2.1. 750 Stranski odkop pri predelovalnih obratih - RŽV/ZI 

Pozicija po vsebini opredeljuje sanacija podora in zaščito brežine ob objektu 303. Na osnovi 
javnega razpisa in izbora je bila podpisana pogodba z izvajalcem del RGS d.d. Dimičeva 16, 
1000 Ljubljana v znesku 18,112.213,20 SIT z DDV: 
- Objava v Uradnem listu: Uradni list št. 32-33, z dne 12.4.2002, Ob-67052, 
- Prijavljeni potencialni izvajalci: 

PUH d.d. Ljubljana pon. cena z DDV: 20,373.207,48 SIT 
PUV d.d. Celje pon. cena z DDV: 25,479.974,24 SIT 
RGS d.d. Ljubljana pon. cena z DDV: 18,112.213,20 SIT 
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SGP Tehnik AA Škofja Loka pon. cena z DDV: 18,143.718,00 SIT 
SGP Zasavje Ad. Trbovlje pon. cena z DDV: 19,992.346,80 SIT, 

- Izbrani ponudnik: RGS Ad. Dimičeva 16,1000 Ljubljana, 
pogodbena cena 18,112.213,20 SIT z DDV, 

- Objava o izbiri: Uradni list št. 24.03.2003 

Strokovni nadzor nad deli je izvajal Lokainvest Škofja Loka (naroČila male vrednosti). 

Dela na izvedbi sanacije plazovite brežine za zagotovitev varnosti z ureditvijo naklona strme 
brežine v dolžini ca 100 m z izvedbo armiranobetonske podpore in odvozom odvečnega 
materiala so bila v letu 2002 zaključena. Za več dela (dejanska količina potrebnega vgrajenega 
materiala je bila večja od projektno predvidene) je bil sklenjen aneks k osnovni pogodbi, tako 
daje skupna pogodbena vsota znaša 24,160.505,16 SIT. 

Po opravljenem tehničnem pregledu in odpravi eventualnih pomanjkljivosti bo izplačano še 
preostalih 10% pogodbene vsote. Celotni stroški postavke sicer kljub aneksu ne presegajo 
planirane stroške PN 2002. 

3.2.2. 742 Plato predelovalnega obrata - RŽV/ZI 

Na osnovi pridobivanja ponudb male vrednosti je bila podpisana pogodba št. 4/742/02 z 
izvajalcem del Težka gradbena mehanizacija Marjan Vehar s.p. Zirovski vrh Sv.Urbana 24,4224 
Gorenja vas v znesku 1,187.280,00 SIT z DDV. Za več dela (dejanska količina odpeljanega 
materiala je bila večja od ocenjene, glede na mnogo večji obseg kontaminiranega materiala od 
prvotno predvidenega) je bil sklenjen aneks k osnovni pogodbi, tako da je skupna pogodbena 
vsota znaša 4,432.729,92SIT. 

Izvajalec del je odstranil kontaminirano nasutje iz jamske jalovine med desnim bregom potoka 
Brebovščica in cesto Gorenja vas Lučine v dolžini ca 150 metrov in globini do 3,5 metrov. 
Material (2083 ton) je bil odpeljan in trajno odložen na jalovišču Jazbec in nadomeščen z 
inertnim materialom, uredila seje brežin potoka. 
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3.3. Jalovišča 

Kot je bilo že omenjeno v skladu z Noveliranim programom ni bilo v letu 2002 predvidenih 
aktivnosti na trajni sanaciji jalovišča hidrometalurške (HMJ) jalovine Boršt ter jamske jalovine 
Jazbec. 

Glede na priporočilo recenzoija Noveliranega programa pa so se pričeli izvajati pilotni testi 
prckrivk na jaloviščih Boršt in Jazbec, s čimer se preverijo izbrane tehnične rešitve, izvedljivost 
predlagane projektirane tehnologije vgradnje prekrivk ter alternativno optimizacija predvidene 
prekrivk. Na osnovi javnega razpisa in izbora je bila podpisana pogodba z izvajalcem del 
SCT d.d., Slovenska 56,1000 Ljubljana; 
- Objava v Uradnem listu: Uradni list št. 60-61, z dne 11.7.2002, Ob-73719, 
- Prijavljeni potencialni izvajalci: 

Cestno podjetje d.d., Ljubljana pon. cena z DDV: 64,602.948,69 SIT 
SCT d.d. Ljubljana pon. cena z DDV: 63,994.540,68 SIT, 

- Izbrani ponudnik: 
SCT d.d., Slovenska 56,1000 Ljubljana, 
pogodbena cena 63,994.540,68 SIT z DDV, 

- Objava o izbiri: Uradni list št 90-91, z dne 25.10.2002, Ob-79820 

Tabela 8: Realizacija izvedbe trajne sanacije jalovišč glede na Poslovni načrt 

POSLOVNI NAČKT KAUZACUA 
% 

KEAL/PN tr. NAZIV L KVAKT L KVAKI IL KVAKT 
IV. 

KVAKT 
SKUPAJ 
20oa L KVAKT 

L 
KVAKT 

ML 
KVAKT 

IV. 
KVAKT 

SKUPAJ 
2002 

L DOKLMBffACUA £500 um 1JJ00 2000 125» 2.781 1331 2320 2888 11.319 91 
«01 Ranrt.v«iL tom (vodld^gsojiađmr) Z500 2.000 0 0 USOD 1.389 zna 1.433 1.919 7.440 170 
not tzdNMPGD^rtdabGDJEMoaor« 3X00 2.000 1.000 2X00 &000 1.393 410 8871 949 3^59 44 

OLJALOMŠČEtMJBORŠT 300 0 1700 0 1DJOOO 283 0 0 2400 2.483 27 
814 JtaifeBo* 9.700 0 9J00 0 0 O 2400 2400 25 
»1# 7aMm#ibann 300 0 0 0 300 283 0 0 0 283 M 

V. JALQVJAMJALJA2BCCZOBJB(. 0 5JJ00 31.000 0 ■ffmn 0 0 0 14.98? 14.989 47 
«32 Jriaite pnto jdo«a Jazt« 5.000 31.000 0 36D00 0 0 0 14.9» 14.989 <7 

SHURU 5J00 SjOOO 41JOO 2000 JUDO 3.064 1331 2.320 22277 30.992 53 

1 170* 
RazWc varit. norm (vod bi. 900. nadzor) 

Izdelava PGOpridob.GO Jazbec ♦ Borit 
4«% 

i 25* 
Jaloviiče Borit 

J 94* 
Zadržavah' bazen | 

j 
Jaiovjiće jairake jatovne Jazbec | 

"I 
SKUPKU ■ 

■ Raabacija 2002 
■ Fbabvni naćrt 2002 

47* 

53* 

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 
(v 000 SIT) 
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Tabela 9: Realizacija izvedbe trajne sanacije jaloviSč glede na Noveliran program 

REALIZACIJA 2002 
Noveftran 
program 

5M 
% 

REAl/PROG. &F. NAZIV L KVART IL KVART 
m. 

KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 
2002 

1. DOKUMENTACIJA 12 15 10 13 50 0 
801 Razisk.vertf. nami (wxU)L,geanadzor) 6 13 6 8 34 0 
804 Izdelava PGO^prtdob. GD Jazbec -flor« 6 2 4 4 16 0 

H. JALOVIŠĆE HMJ BORŠT 1 0 0 10 12 2.548 0 
814 JatavftCt Borit 0 0 0 10 10 2.410 0 
819 Zadrtavami bazen 1 0 0 0 1 138 I 

V. JALOVJAMJALJAZBEC Z OBJEK. 0 0 0 74 74 3.331 2 
832 JaloviKe jamska jatmine Jazbec 0 0 0 74 74 3.331 2 

SKUPAJ 14 15 10 »7 134 5.87» 2 

Razisk. verif.normfvod.bl, geo. nadzor) 

Izdelava PGOpridob. GD Jazbec + Borit 

Jatoviiče BorSt H 

] 
Zadrževahi bazen a ■j 

Jalov Sie jamske jalovine Jazbec 

SKURAJ 

■ ReaSzacja 
■ NoveSran program 

1% 

2% 

l 2% 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 

(v 000 BJRz DO/) 

Poziciji 801 ter 804 nista bili predvideni v Noveliranem programu; stroški so posledica recenzije 
Noveliranega programa, ki je priporočala izvedbo pilotnih testov preizkusnih polj prekrivk. 
Konkretno so stroški v letu 2002 v letu 2002 posledica izvedbe vseh postopkov pridobitve 
dovoljenja za izvajanje del za pilotne teste (dokumentacija, izmere, soglasja, upravni postopek). 
Glede na dosedanje rezultate preizkusnih testov prekrivk bodo stroški na teh pozicijah nastajali 
tudi v naslednjih letih 8Izvedba nove dokumentacije za trajno sanacijo). 

Na poziciji 819 Zadrževalni bazen beležimo le stroške urejanja zadrževalnega bazena za dela, ki 
so bila sicer opravljena v letu 2001 (zaradi valutnih razlogov stroškovni učinek v letu 2002). 

33.1. 801 Raziskave in verifikacija parametrov - RŽV/ZI 

Geološki zavod Slovenije je izdelal izračun vodne bilance za sedanje stanje in stanje po 
zaključeni izvedbi na osnovi teoretičnih parametrov. Izračun vodne bilance je osnova za zasnovo 
opazovalne mreže podzemne vode na jalovišču Boršt. 
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Izdelana je bila projektna dokumentacija za preveritev izvedljivosti projektiranih, rešitev končne 
ureditve jalovišč Boršt in Jazbec. Za ugotavljanje stabilnosti plazišča jalovišča Boršt je bila v 
okviru programiranega opazovanja izvedena letna geodetska navezava lokalne mreže Boršt in 
izmera horizontalnih in vertikalnih premikov jalovišča. 

Doc. dr.Branko Zadnik, univ. dipl.inž gradb. je v postopku izdaje dopolnilnega lokacijskega 
dovoljenja o deponiji hidrometalurške jalovine Boršt izdelal izvedensko mnenje. 

3.3.2. 804 Izdelava RP in pridobivanje dovoljenj za izvedbo - RŽV/ZI 

Izdelani so bili Rudarski projekti za končno ureditev jalovišč Boršt in Jazbec in revizije le teh. 
Na osnovi zahtev hidrotehnične študije in priporočil Wismuta je Inštitut za vode izdelal projekt 
»Ureditev površinskega odvodnjevanja zalednih vod jalovišča Boršt«. 

IRGO Ljubljana je izdelal dokumentacijo za »Pridobivanje avtohtonih materialov za potrebe 
testnih tehnoloških preizkusov prekrivanja jalovišč Boršt in Jazbec« 

3.3.3. 814 Jalovišče HMJ Boršt - RŽV/ZI 

Izvršena je bila skupna oddaja del za pilotni polji prekrivk za jalovišče Boršt in Jazbec z 
razpisom in izvedbo je kot najugodnejši ponudnik dobilo podjetje SCT, d.d. Ljubljana. Za nadzor 
je bil izbran konzorcij Projekt NG in GI-ZRMK. Dela so se začela izvajati v mesecu oktobru. 
Zaradi slabega vremena in neizvedljivosti po projektu, ki ni upošteval tiksotropičnosti jalovine in 
podtalnice v jalovišču, so se dela na HMJ Boršt prekinila in aktivnosti prenesle na jalovišče 
Jazbec. Zaradi nastopa zime so bila dela prekinjena in se bodo nadaljevala v mesecu aprilu 2003. 

Nadzor je ugotovil, da se del na HMJ Boršt ne more nadaljevati brez spremembe projekta in 
nadaljevati projektiranje brez pridobitve odgovaijajočih podatkov. Zato so bih v začetku leta 
2003 podani predlogi za izvedbo nujnih dodatnih raziskav. 

3.3.4. 832 Jalovišče jamske jalovine Jazbec - RŽV/ZI 

V mesecu novembru in decembru je SCT izvedel odgovaijajoče preoblikovanje vzhodne brežine 
in zaščitil teren zaradi zime. Izvedba poskusnega polja prekrivk se bo nadaljevala v letu 2003. 
Istočasno so bile še preveijene zaloge prekrivnih materialov za izvedbo poskusnih polj. Kot 
rezultat tega dela je tudi sprememba tehnologije spreminjanja naklona (zmanjševanja) brežine z 
dosipavanjem. S tem bo delno znižan strošek v ta namen in zmanjšan vpliv na okolje zaradi 
rokovanja z rdečim blatom. 
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4.0. OSTALA DELA 

Noveliran program opredeljuje tudi stroške poslovanja družbe, ki po vsebini predstavljajo v 
pretežni meri fiksne stroške poslovanja družbe za aktivnosti, ki morajo biti zagotovljene za 
izvajanje zagotavljanje pogojev za izvedbo osnovnih projektov zapiranja rudnika: 

- stroški zagotavljanja pogojev, 
- prezaposlovanje, 
- odškodnine, 
- nabava opreme. 

Teh del ni mogoče načrtovati v sklopu izvajanja posameznih projektov ali organizacijskih enot 
Z izvajanjem nadzora nad vplivi na okolje, varstvom pri delu, vzdrževanja, finančno 
računovodskih, komercialnih, splošnih in kadrovskih opravil se zagotavljajo pogoji za 
normalno, s predpisi usklajeno poslovanje. Med ostala dela spadajo tudi vsa strokovno tehnična 
opravila, ki zagotavljajo nemoteno izvajanje projektov zapiranja in zagotavljanje pogojev za delo 
zunanjih izvajalcev. 

V Noveliranem programu so dela in aktivnosti navedena v poglavju 7.5. Ostala dela, in 
ovrednotena v tabelah 7.5.11 - 7.5.3.3. V Poslovnem načrtu za leto 2002 pa so dela in aktivnosti 
s stroški navedena v poglavju 2.4.0. 

Tabela 10: Realizacija ostalih del glede na Poslovni načrt 

(vooosm 
Ostala dela POSLOVNI NACRT 2002 | REALIZACIJA 2002 % 

I n m IV 1 n m IV ima. REAL/P.N 
StroSta zagotavljanja 
pogojev 95.560 111.940 83.850 75.150 366-500 91.610 105.786 82.112 94.444 373.952 102 
Prezaposlovanje 4.700 0 58.500 1.700 64.900 4.682 1.774 29.464 11.099 47.019 72 
Odškodnine 0 0 300 0 300 0 110 201 961 1.272 424 
Nabava opreme 650 8.750 6.600 1.100 17.100 823 2.628 1.602 12.580 17.633 103 
SKUPAJ 100.910 120.690 149.250 77.950 44JL800 97.115 110298 113.379 119.084 439.876 98 

j 

Stroški 2agpCavfjarja pogojev —————»Realizacija 2002 
Q Poslovni naćrt 2002 

Prezaposlovanje p——i 

J 
OdSkodrine I 424% "i 

Nabava opran E5 1030/0 

98% 
SKUPAJ  , 1 1  1 1 1 1 ■ " ; ) 

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 
(v 000 SIT) 
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Tabela 11: Realizacija ostalih del glede na Noveliran program 

(v 000 EUR z DDV) 
Ostala dela REALIZACIJA 2002 Novdiran 

program (5 let) 
% 

REAJL/NP 1 U m IV SKUPAJ 
Stroški zagotavljanja pogojev 410 469 361 412 1.652 7.899 21% 
Prezaposlovanje 21 8 130 48 207 0 
Odškodnine 0 I 1 4 6 219 3% 
Nabava opreme 4 12 7 55 78 745 10% 
SKUPAJ 435 490 499 519 1.943 SM3 22% 

J 21% ■Rnttzac9i20CQ 
Stroški agptavjarga pogojev j ■ = □No^poo^sk«) 

Prezaposlovaije 

^ ^ 3% OdSkodnne _p 

Nabava opreme t== 
] 22% 

skupaj e   

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 
(vOOOEURzDDV) 
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4.1. Stroški zagotavljanja pogojev 

V skladu z metodologijo Noveliranega programa ostala dela zajemajo naslednje aktivnosti: 

- nadzor nad vplivi na okolje, 
- varnost pri delu in varovanje zdravja, 
- zagotavljanje pogojev, 
- fiksne obveznosti, 
- stroške dela. 

Tabela 12: Realizacija stroškov zagotavljanja pogojev glede na Poslovni načrt 

(v 000 SIT) 

STROŠKI 
ZAGOTAVLJANJA 
POGOJEV 

POSLOVNI NAČRT 200: REALIZACIJA 2002 % 

REAI7PN I n m IV SKUPAJ I n m IV SKUPAJ 

Nadzor nad vplivi oa okolje 11.660 6370 5.820 4300 28.150 11.643 5.976 5.410 5.046 28.075 100 
Varstvo pri delu 4.700 3.450 2600 3.600 14.350 4.609 3254 1.982 3.523 13368 93 
Zasuuvtianjc pocoicv 12.300 11.500 15.350 16.450 55.600 10.733 8.300 9.117 8.622 36.772 6« 

9.100 10.820 10280 10.700 40.900 9.059 16.832 14.148 12.926 52.965 129 
Stroflu dda 57.800 79.800 49.800 40.100 227.500 55.5661 71.424 51.455 64.327 242.772 107 

SKUPAJ 9SJ60 111540 83.850 75.150 366J00 91.610 105.786 82.112 94.444 373.952 102 

] 10CK 
Nadur nad vplivi na otolje ■■ m Realizacija 

J 99% b Poslovni načrt 2002 
Varstvo pri delu JU 

rm/ 00*3 
Zagotavljanje pogojev J 

Fiksne obveznosti 

Stroški dela 

SKUPAJ 

J 123* 

107% 

10296 

saoco loaooo lsaooo zoaooo 2sacoo Boaooo 3saooo 4oaooo 
(v ooo srn 
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Tabela 13: Realizacija stroškov zagotavljanja pogojev glede na Noveliran program 

(v 000 EUR-z DDV) 
STROŠKI ZAGOTAVLJANJA POGOJEV REALIZACIJA 2002 Noveliran 

program (5 let) 
% 

REAL/NP I n in IV SKUPAJ 
Nadzor nad vplivi m okolje 52 27 24 22 125 633 20 
Varstvo pri delu 21 14 9 15 59 243 24 
Zagotavljanje pogojev 48 37 40 38 163 1.570 10 
Fiksne obveznosti 41 75 62 56 234 1.714 14 
Stroški dela 249 317 226 280 1.072 3.737 29 
SKUPAJ 411 478 361 411 1.653 7.899 21 

Z9i 
Nadzor nad vplivi na otolje jka ■ Realizacija 

■ Noveliran program (5let) 
Varstvo pri delu k 

Zagotavljanje pogojev 

Fiksne otveaiostj 

Stroški dela 

SKUPAJ 

l.ooo 2000 iooo <000 5.000 &ooo 7.ooo &ooo aooo 
(v 000 EUR. z DOV) 

4.1.1. Nadzor nad vplivi na okolje 

Aktivnosti, planirane v zvezi z nadzorom nad vplivi na okolje, so bile fizično izvedene praktično 
100 %. V oceno vpliva IO sevanja na okolje so poleg programa nadzora radioaktivnosti okolja 
RUŽV stroškovno vključene analize aerosolov v zračnih delcih na obeh jaloviščih (emisije). 

Največjo posamezno postavko predstavlja izvajanje nadzora radioaktivnosti v okolju Rudnika 
urana Žirovski vrh med izvajanjem programa trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in 
odpravljanje posledic rudaijenja. Zaradi racionalizacije stroškov ter želje, da se za večletni razpis 
pridobijo nižje cene na enoto je bil izveden javni razpis za obdobje 2003 do 2005: 
- Objava v Uradnem listu: Uradni list št. 96-97, z dne 15.11.2002, Ob 80923, 
- Prijavljeni potencialni izvajalci: 

ZVD cLd. IJS 
Ljubljana Ljubljana 

Skupna ponudbena cena z DDV 62,384.400,00 SIT 62,215.920,00 SIT 
Skupna ponudbena cena brez DDV 51,987.000,00 SIT 51,846.600,00 SIT 
Skupna ponudbena cena z DDV letno 20,794.800,00 SIT 20,738.640,00 SIT 
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- Izbrani ponudnik: 
Institut Jožef Štefan, Jamova 39, 1000 LJUBLJANA, 
pogodbeni znesek 62,215.920,00 SIT z DDV, 51,846.600,00 SIT brez DDV, 20,738.640,00 
SIT z DDV letno, 

- Objava o izbiri: Uradni list št. 13, z dne 7.2.2003, Ob-87053. 

Tabela 14: Realizacija nadzora nad vplivi na okolje glede na Poslovni načrt 

(v ooo srp 

Nadmr rad vpIM na oM* POSLOM NAČRT REMJZACUA % 

REAL/PN 
L 

KVAKT 
1 

KVART II. KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 

2002 
1. 

KVART 
IL 

KVART 
BL 

KVART 
IV. 

KVART 
SMPAJ 
2002 

110 Oman fflMM a vatt rariHh posuj 0 0 0 0 0 7 0 27 0 35 caa 
111 Betanćm energija za otrat MP 50 50 50 50 200 43 57 0 88 188 94 

Skupaj matariaf SO SO SO SO 200 51 57 27 88 223 111 
120 Ooeni vpftva KD (Mrjini akcije 8.900 4.600 4600 3.100 21200 8396 <436 <436 72.223 105 
121 Nađaor MkjahtzpuBiv(ernB.iiuiUniB) 793 300 300 300 1.680 733 229 185 229 1,435 85 
122 Maritva rtOjt v tanpnflh tekotih izjxstov 0 1.100 550 550 zzo 0 994 497 0 1.491 68 
123 Msrttve adoaktivrcsti v toko&h bjxb»i 1.660 0 0 0 1.650 1.651 0 0 0 1.651 100 
1» Hana«? z* vzdrtaarje na merilnih postajati 220 270 280 300 1.070 220 262 266 289 1J017I 95 
125 Vfrt in uipjan* martrih post^ 50 50 40 140 34 ol 0 01 34 24 

Staraj atcrttva 1t6M 6320 1770 <2S0 27.950 11.562 5320 5.3834 <9SB 27353 100 
Skupaj nadzor nad vplivi na okolja 11.660 6J70 S320 <300 28.150 11.643 1976 1410 5.046 28.075 100 

4.1.2. Varnost pri delu in varovanje zdravja 

Izvajanje varstva pri delu je potekalo v načrtovanem obsegu. Planirana sredstva so bila zadostna 
za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Prekoračitev pri stroških materiala gre predvsem na račun 
večjih stroškov nakupa zaščitnih sredstev in materiala za izvejanje meritev od planiranih. Pri 
6storitvah so bili stroški manjši predvsem pri zdravstvenih pregledih, razlog temu pa je bil 
manjši obseg izrednih in specialnih pregledov ter sputumov delavcev. Kalibracija instrumentov 
je bila iz jeseni 2002 prenešena na pomlad 2003, s tem pa tudi strošek storitve. Vzdrževanje 
reševalnih dihalnih aparatov in usposabljanje reševalcev je potekalo nemoteno. 

Tabela 15: Realizacija varnosti pri delu in varovanja zdravja glede na Poslovni načrt 

Vcntvo pri dakj POSIOVM NAČRT REA1JZACUA % 

REAL/PN 
L 

KVART L KVART 
10. 

KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 
2002 

L 
KVART 

n. 
KVART 

IL 
KVART 

IV. 
KVART 

SKUPAJ 
2003 

140 Osebna zaščitna sredstva 400 400 300 400 1.500 41» 275 473 474 1.443 110 
141 Material za Izvajanje meritev 50 300 350 44 284 170 7» 5??l 171 
142 Material za prvo pomoč In reševalne vaje 350 50 400 10 308 -1 42 37?l ?5 

Skupoj 450 10SO 300 450 1250 494 84? 443 414 2.422 117 
150 Redni, izredni in specialni zdravstveni pregledi 2.700 750 600 800 <850 2478 731 0 804 <215 87 
151 Osebna dlzometrija, vzdrževanje in kontrola insL 100 200 350 350 i.ood 117 117 124 141 501 50 
152 Vzdrževanje aparatov za požarno varstvo 100 100 0 0 0 138 138 138 
153 Reševalne vaj« 1.350 1.350 1.350 1.600 5.450 1.320 1.444 1.213 1.822 5320 103 
154 Vzdrževani« reševalnih aparatov 100 400 500 0 74 0 0 74 15 

Sop4 <25C 2400 ZXC 3.150 12100 <115 2385 1.33? 2.?07 ia744 8? 
Skupcf vtrtvo pri dalu ?3 
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4.1.3. Zagotavljanje pogojev 

Zagotavljanje pogojev v ožjem smislu zajema naslednja sklopa: 

- vzdrževanje infrastrukture, 
- obratovanje tehnoloških sklopov. 

V okviru službe vzdrževanja se je zagotavljalo pogoje za izvajanje del. Pri vzdrževanju 
mehanizacije in vozil je zaradi zmanjšanja števila zaposlenih poraba materiala in rezervnih delov 
manjša, servisne usluge pa so večje od načrtovanih. V skupnem je bilo za vzdrževanje 
infrastrukture porabljeno manj sredstev (66%) od načrtovanih. 

Za obratovanje tehnoloških sklopov je bila poraba energije in vode manjša od načrtovane, prav 
tako je tudi poraba materiala in sredstev za obratovanje laboratorija manjša od predvidene. 

Tabela 16: Realizacija zagotavljanja pogojev glede na Poslovni načrt 

(v ooo nt) 
Zoootov^onft pogojflv POSLOVNI NAČIT REALIZACIJA % 

IEA1/PN I.KVAIT K. KVAIT ni KVAIT IV. KVAIT 
SKUPAJ 
2002 L KVAIT H. KVAIT (U. KVAIT 

»V. 
KVAIT 

SKUPAJ 
2002 

200 Rezervni deli 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 13»3 572 54 •110 1.411 27 
201 Material 1100 1100 1100 1100 4400 1.12» 834 414 »24 3301 80 
202 Gorivo za avtomobil« 400 400 400 400 1.400 402 354 472 72» 1.»40 122 

Skupoj materU 3.000 3300 3.000 12-000 2.425 1.742 1.142 1343 7.072 5» 
210 Vzdrževanje objektov SOO 2.300 2.000 200 5.000 45 1.437 2.475 735 43»1 »8 
211 Vzdrževanje kotlovnice 200 200 100 200 700 184 17» 74 2U 457 »4 
212 Vzdrževanje delovnih oblek (pranje) 600 600 600 600 2.400 570 38ll 320 434 1.704 71 
213 Popravila naprav In registr. vozil 700 700 700 700 2300 704 1.121 1.773 1348 5.145 184 
214 Vzdrževanje In pluženje cest 200 200 600 1.000 155 4» 0 184 407 41 

Skupoj «»orttv« 2300 iOOO 3.400 2*300 11.»00 1.440 3384 4344 3.134 12324 108 
Skupo] vKfclevtaif« Infrastrukture 5200 7.000 4.400 5.300 23. »00 4.284 5.147 5784 4.480 1»3»7 83 
1*11 _i j »j -« irinl ■ j.hri nI riilrtli ■Irlruunj UBuiovon)® i«mnoto*Kjn noopov 

230 Đektrična energija 1.000 1.500 2.000 2.000 4.500 1.482 1.483 820 1314 S2 01 80 
231 Toplotna ener^a 4.100 700 2.000 4300 4.100 »43 7 20 5.070 75 
232 Voda 400 400 300 400 1300 378 355 »3 250 1.075 72 
233 Laboratorijski material in kemikalij« 400 800 700 700 2.400 3»8 205 347 144 1.134 44 
234 Standardi in koagulanti 400 300 300 400 1.400 0 45 44 312 443 32 

Skupaj material 4300 3.700 3.300 5.500 18300 4358 3.050 1.352 2.142 12323 4» 
250 Kemijske analize tekočih izpustov 100 100 200 100 500 0 0 0 0 0 0 
251 Nadzor in kontrolne analize 200 200 300 300 1.000 0 103 0 40 143 14 
2S2 Nadzor y spektrometriie 400 300 100 200 1.000 0 0 158 0 158 14 
253 Priprava zagotavljanja kvalitete 100 100 100 200 500 »1 0 8 40 138 28 
254 Analiza dimnih plinov v kotlarni 0 0 0 0 0 0 0 #DEl/0! 
255 Vzdrževanje laboratorijske opreme 100 100 200 0 0 312 1»4 508 254 
256 Storitve namesto dela lastnih delavcev 0 0 4.8S0 4.850 ».700 0 0 1.502 1303 3.005 31 

-Kemijske analize 2.400 2.400 4300 0 0 0 0 0 0 
- Varovanje 1.600 1.600 3300 0 0 1302 0 1302 47 
- 0litnjt 450 450 »00 0 0 0 0 0 0 
- Vzpostavljanje telefonskih zvez 400 400 800 0 0 0 0 0 0 
Skupaj statva 800 800 5.450 5.450 12300 »1 103 l.»7» 1.77» 3.»52 31 
Skupa) obratovanje tetmoioildh sklopov 7.100 4.500 8.»50 11.150 /31.700 4.44» 3.152 3331 3342 14375 53 
Skupa) zagotavljan)* pogojev 12300 11.500 15350 14.450 55.400 10.733 8300 ».117 8.422 34.772 44 
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Edina presežena postavka predstavlja stroške aktivnosti 213 Popravilo naprav in registracija 
vozil, ki je presežna iz naslednjih razlogov: - — 
- dejanskega stanja voznega parka rudnika (jamska vozila TAM so bila nabavljena v obdobju 

1979 - 1985); stroški se bodo racionalizirali v letu 2003 z nakupom novih (rabljenih) vozil in 
racionalizacijo (zmanjšanjem) potrebnega obsega vozil, 

- v drugi polovici leta je bilo potrebno tudi nujno popravilo dotrajane kotlovnice (izvajalec 
Weishaupt d.o.o.)- 

4.1.4. Fiksne obveznosti 

Fiksne obveznosti so tiste osnovne dejavnosti družbe, ki jih je potrebno izvajati ne glede na 
intenzivnost izvajanja zapiralnih del. Prav tako so to tudi z zakonom predpisane obveznost, ki jih 
RŽV mora izpolnjevati. 

Stroški fiksnih obveznosti so prikazani v Prilogi 6. Nominalno skupni stroški presegajo 
načrtovane za skoraj 30 %. 

V skupini Skupnih stroškov so bili preseženi stroški predvsem zaradi izvajanja dejavnost, 
povezanih z reorganizacijo in preoblikovanjem družbe. Povečan poudarek je bil na prikazu 
aktivnosti RŽV v javnosti in oblikovanju celostne podobe. 

V skupini skupnih storitev pa odstopa največ nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

Tabela 17: Realizacija fiksnih obveznosti glede na Poslovni načrt 

(V 000 31) 
nkmc obMnnlt fOStOVM MAČKT KEAUZACUA % 

KAUPN Sajprirfrcfld L KVAKT L KVAJC 11 KVAHT IV. KVAKI 
SKUPAJ 
2002 L KVART «. KVAKT lil KVAKI 

IV. 
KVAKT 

SKUPAJ 
2002 

300 - psjumškj material 700 450 450 450 2.050 47» 42« 178 72« 2209 108 
301 - PTT stroški 70O 900 900 900 1400 714 731 459 «51 2.557 75 
302 - pUčlInl promet, bančni stroški, takle 10O 150 1S0 150 55ol 111 115 49 931 389 71 
303 - literatura, časopisi flAEA, Uranar (2x) 2001 300, 300 300 1.100 201 111 490 571 1.372 125 
304 - dnevnice, kilometrine, nočnine 100| 450 350 450 1150 133 419 1.082 184 2.020 150 
305 - reprezentanca In promocija 100 670 680 1000 2450 471 304 2.172 1.140 1482 150 

ScupcJ jkupri rtroM 1.900 2.920 2830 1250 10900 1.904 2504 4.449 1349 12228 112 
Sajpn« statve 

330 - pogodbe o delu 1.000 600 600 600 Z 800 1.0231 1.044 331 37 2437 87 
331 - avtorski honorarji (prevodi, cenitve) 150 1S0 150 450 13 ol 385 24 421 94 
332 - zavarovanje 9001 850 850 850 1450 894 824 824 859 1404 w 
333 - prispevek za članstvo v GZ ISO 1S0 150 150 «00 0 119 78 118 315 53 
334 -članarine so 50 100 194 43 100 1 340 340 
33S - odvetniške storitve 750 750 750 750 1000 735 842 744 434 2979 99 
336 - revizija računovodizkazcv In notr.kor 700 300 0 1.000 0 451 0 0 451 45 
337 - nadomestilo za uporabo stavbnega zt 3.500 3.800 3.8SO 3.850 15.000 1493 10000 4.747 4.747 24.984 180 

SkupcfstroSd skuprih 4otov L3S0 7.05C 6.650 4.350 21400 4154 11548 9JI 3 a. <22 37.538 142 
■ Im n ■ i ii ili i nI ■ U 1 ■ " - * tn UeuijivdjC v q Tjc 

360 - šolnine 250 550 100 100 1.000 223 543 194 205 1.144 117 
361 -jezikovni tečaji 300 100 300 700 294 0 0 490 784 112 
362 - usposabljanje iz varstva pn delu 200 200 400 0 0 0 0 0 0 
364 - usoosabljanje z* Izvajanje del 300 200 S00 500 1.500 279 2381 290 440 1.247 83 

Skupg uspoactiin hi »inlawri ije sso 850 800 1.100 1400 799 780 485 1.135 1199 89 
SKUPAJ ».100 maso 10380 ia700 40.900 9.059 H.832 14.148 12924 52945 129 
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29 % prekoračitev planiranih obveznosti je nastala iz naslednjih razlogov: 
303 Literatura, časopisi: povečani stroški se nanašajo na stroške internega glasila (Uranar), 
ki izide dvakrat letno v drugi polovici leta (julij, december); celotni ogroženi populaciji glede 
dodatnega sevalnega prispevka (Todraž, Gorenja in Dolenja dobrava) je bilo z namenom 
seznanjanja javnosti poleg glasila predstavljena tudi priloga glede varovanja okolja s strani 
RŽV, 

- 304 dnevnice, kilometrine, nočnine: pozicijo bremenijo ne predvideni majski stroški 
predstavitve projekta sanacije jalovišč v Bruslju kot posledica prijave na sredstva Phare - 
TFNS, dvodnevnega obiska sanacije uranskega jalovišča Mecsek - Madžarska (avgust) in 
predstavitev projekta zapiranja RŽV na simpoziju UMREG v Freiburgu - Nemčija 
(september), 

- 305 Reprezentanca in promocija: pozicijo bremenijo stroški spremenjene celostne podobe 
družbe (tiskovine, označevalne table...) kot posledica preoblikovanja družbe, izdelava 
predstavitvenega prospekta družbe (Multima, d.o.o.), stroški aktivnosti ob dnevu rudaijev, 
4.7., aktivnosti ob podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem za jamska dela (tiskovna 
konferenca) ter izvedba skupne reševalne vaje rudnikov Slovenije, 

- 337 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: v PN 2002 predvideno plačilo je bilo 
planirano kot likvidnostna kategorija, kar je bilo v letu 2002 tudi realizirano (dejanski odliv v 
višini 15.000 tisoč SIT). Kot posledica pritožbe na odločbo z dne 26.06.2001 v višini 31.980 
tisoč SIT je bila 28.12.2001 izdana s strani DURS nova (nižja) odločba glede plačila 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001. Predplačilo stavbnega zemljišča v 
letu 2001 za leto 2001 se smatra kot avans in se v računovodskem smislu vodi teijatev (na 
SM 961-občina-stavbno zemljišče) do občine. Po letošnji odločbi, z dne 15.05.2002, je 
bil v stroške knjižen celoten znesek, v višini 26.986 tisoč SIT . Odliv pa je bil manjši za 
znesek, ki smo ga kompenzirali s preplačilom. 

4.1.5. Stroški dela 

Plače obsegajo stroške, povezane z delom. Pri obračunu plač RŽV upošteva Zakon o omejevanju 
plač in podjetniško kolektivno pogodbo. Povečevanje plač je tako v celoti odvisno od predpisov, 
ki to področje urejajo. V letu 2002 so bili načrtovani prenizki stroški plač in so dejanski stroški 
večji. Posebej so prikazani stroški plač, regresa in dodatnega prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja (katerega plačilo v Noveliranem programu ni bilo predvideno). 

Plače za zagotavljanje pogojev obsegajo plače za delavce tako imenovanega jedra družbe, ki 
obsega vodstvo, skupne službe in tiste delavce tehničnih dejavnosti, ki zagotavljajo izvajanje del 
zunanjim izvajalcem. 
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Tabela 18: Realizacija stroškov plač glede na Poslovni načrt 

(VOOOSm 
PUa POSLCVN NAČRT REAUZAOJA % 

REAUPN Pta6» za zagotavljan* pogojev 
L 

KVART 
n. 

KVART 
UL 

KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 

2002 
L 

KVART 
«. 

KVART IIL KVARI 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 
2002 

100 Dreto (1) 1500 3.500 1500 1500 14400 1651 3.814 1805 1724 14.994 107 
101 Vaje onjarnadiskti enot (5) 10.500 10.500 10500 10.500 42.000 10307 11447 11.742 1Z005 45L500 106 
102 Detovci a za zagotsw#anje pogojev (25) 25.600 25.600 24.900 24.700 100.500 21876 21487 26.214 27.234 101811 103 

Re^(31) 5.200 0 &200 0 4.965 0 0 4.965 95 
Dodatno pratpokctrinsto zavarovane 1.400 1.400 1.400 1.400 5.600 1.389 1.387 1.503 1608 5.888 105 
Skup* pta£a za zagotavljanje pog. (31) 41.000 46.200 40.000 40.100 167.300 40222 47.100 41264 44.570 175.157 105 

Plače za presežne delavce so bile v letu 2002 načrtovane zaradi znanih posledic reorganizacije 
družbe in zmanjševanja števila zaposlenih. V skupino presežnih delavcev so bili uvrščeni delavci, 
katerih delo ni bilo več potrebno in katerih delo je bilo, oziroma naj bi bilo preneseno na zunanje 
izvajalce.Pri tem je bilo načrtovano, da bodo vsi postopki izvedeni v prvi polovici leta. Zaradi 
zakonskih omejitev in nekaterih individualnih rešitev za presežne delavce invalide in 
ugotavljanja 
invalidnosti so bili nekateri delavci prezaposleni v drugi polovici leta. Prav tako je bilo 
načrtovano, da bo dejavnost laboratorija skupaj z delavci prenesena na novo družbo. Na osnovi 
analize pa je bilo ugotovljeno, daje smiselno laboratorij zadržati in ga vključiti v jedro družbe. 
Zato so stroški dela laboratorija večji za celotne stroške druge polovice leta, nižji pa stroški na 
zagotavljanju pogojev, kjer je bilo predvideno plačilo storitev zunanjega izvajalca. Enako je bilo 
tudi s čiščenjem, kjer je bila posebna dokončna rešitev izbrana za starejšo delavko in za 
telefonista. Vsem delavcem, ki so se odločili za odpravnino, in so bili pripravljeni takoj prekiniti 
delovno razmeije, v skladu z zakonom pripada tudi šest-mesečno nadomestilo plače. Zaradi 
manjših stroškov od načrtovanih na drugih postavkah, bi bili skupni stroški za presežne delavce 
za malenkost višji. 

Tabela 19: Realizacija stroškov plač za presežne delavce glede na Poslovni načrt 

(V 000 SIT) 
Ptić« za pr*M±n* d«Uvca POSLOVNI NAČRT REALIZACIJA % 

REAUPN Pr«««±ni d«lavct-«tontv» 
L 

KVART 
n. 

KVART 
UL 

KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 

2002 
L 

KVART 
L 

KVART UL KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 

2002 
420 Dalo-laboratorij (2) 2.400 2.400 4.800 2353 2j406 2.489 2.574 9.822 205 
421 Dalo-varovanje (5) 3.200 3.300 6.500 2J11 2S41 338 408 6.598 102 
422 D«to-ćiiienj«(2) 900 900 1.800 <06 731 449 471 2.457 136 
423 Oalo - vzpoctavfaria Mefenskih zvaz (1) 500 600 1.100 533 546 »44 193 1J16 165 

Ragraa 1.650 1.660 0 1.602 0 0 1.602 97 
DodaSioproeLpokoininato zavarovani« 350 350 700 248 250 142 111 751 107 
Skupaj preaebij d*t>vci-«torttv« (10) 7J50 9.200 0 0 16.5501 6.850 8.476 3.962 3.757 23.045 139 
Praaažnt delavci ttDEUOI 

424 T«m*6id»atdor(1) 3.500 3.500 7.000 3.550 2JM2 0 0 5.601 80 
425 Vodja (1) 2.100 2100 4200 2J132 1J44 0 0 3.376 80 
428 Dalavd 3.500 3.500 3.500 10.500 2.829 10.879 4.220 0 17.929 171 

Ooofavnin« ob upo«Ofitvi (2) 3.300 7 ipn 0 522 0 0 522 16 
Ragraa 1.650 1.650 0 961 0 0 961 58 
Dodatno proaLpokoinintia) zavarovanj« 350 350 300 1.000 82 •9 9 0 180 18 
Skupa| praeainl delavci «.450 14.400 3.800 0 27.650 8.493 15.847 <229 0 28.569 103 
Skupa) p>ee«i.detavcl«torttve In pi—JLiL 16.100 23.600 3600 0 44.200 15.343 M 171 8.191 3.757 51.614 117 
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Realizirani stroški plač za presežne delavce presegajo planirane stroške plač iz naslednjih 
razlogov: 
- na poziciji 420 Delo - laboratorij je bilo prvotno planirano delo teh delavk samo v prvi 

polovici leta; ekonomska analiza ni pokazala ekonomske upravičenosti ukinitve laboratorija 
(stroški dela in materiala laboratorija ne presegajo stroškov storitev potrebnega obsega 
kemijskih analiz referenčnih laboratorijev za potreben obseg del). Stroški dela so bili tako na 
postavki 420 realizirani v obsegu 9.822 tisoč SIT glede na planiranih 4.800 tisoč SIT. Ob 
navedenem je 

potrebno ugotoviti, da ni bilo na segmentu zagotavljanja pogojev na poziciji 256 v drugem 
polletju realiziranih planiranih stroškov storitev za kemijske analize v obsegu 4.800 tisoč 
SIT, 

- povečana je postavka 426 delavci, ki predstavlja stroške dela presežnih delavcev; razlika 
izhaja iz pravnomočne sodbe Pd 76/2000 - zadeva Zaje, po kateri je morala družba po 
izgubljeni tožbi iz razloga neupravičene prekinitve delovnega razmerja za obdobje od 
24.03.1998 do 07.04.2000 izplačati bivšemu delavcu plačo v neto zneskih skupaj z 
zamudnimi obrestmi, kar je skupaj z ostalimi stroški postopka znašalo 7.576 tisoč SIT. 

RŽV je še zmeraj dolžan za plačilo zavarovalne dobe, ki šteje s povečanjem, za obdobje 1984- 
1990. Načrtovano je bilo, da se celotni dolg, ki je bil ca 100 mio. SIT, plačuje delno po letih, da 
obremenitev ne bi povzročila težav pri financiranju. Za leto 2002 je bilo tako načrtovano plačilo 
16 mio. SIT, kije bilo tudi v celoti realizirano. V letu 2003 bo poravnan še preostanek dolga in 
bo s tem zadeva zaključena. 

Tabela 20: Realizacija plačila benifikacij glede na Poslovni načrt 

(V 000 SIT) 
Banlflkacll* POSLOVNI NACRT REALIZACIJA % 

MAL/PN 
1. 

KVART 
II. 

KVART 
III. 

KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 
2002 

L 
KVART 

II. 
KVART III. KVART 

IV. 
KVART 

SKUPAJ 
2002 

Benifikadie 10.000 6.000 16.000 0 0 0 16.001 16.001 100 
0 10.000 6.000 0 16.000 0 0 0 16.001 16.001 IDO 
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4.2. Prezaposlovanje 

Noveliran program ne predvideva proračunskih virov za pokrivanje stroškov aktivne politike 
prezaposlovanja presežnih delavcev družbe, ki so se pojavili ob preoblikovanju družbe iz družbe, 
ki izvaja zapiralna dela v družbo, ki zagotavlja pogoje za izvajanje zapiralnih del z zunanjimi 
izvajalci. Noveliran program v grobem predvideva potrebno strukturo zaposlenih za potrebe 
zagotavljanja pogojev, ne pa razreševanja presežnih delavcev: 

36 delavcev za zagotavljanje pogojev, 
skupni stroški razreševanja skupaj 45 presežnih delavcev v obdobju 2001 - 2005 v višini 
234.300.000,00 SIT. « 

V skladu z noveliranim programom naj bi način in pogoje razreševanja presežnih delavcev 
operacionaliziral »Program prestrukturiranja in kadrovske sanacije RŽV«, ki naj bi ga sprejela 
Vlada RS. 

Družba je imela na dan 01.01.2002 70 zaposlenih delavcev. 

Za natančno obravnavo problema in iskanje najbolj optimalnih rešitev je bil izdelan »Program 
organizacijskega preoblikovanja RŽV s kadrovsko socialnim programom« (Program), BSC 
Kranj, februar 2002. V Programu je bil izdelan predlog nove organizacije družbe, določeno 
potrebno število delavcev in navedeni možni načini razreševanja problema presežnih delavcev. 
Program upošteva naslednja izhodišča; 

- zagotavljanje pogojev je možno zagotoviti z 31 delavci jedra, medtem ko naj bi 18 delavcev 
opravljalo konkretna zapiralna dela v letu 2002 in se njihovo število tekom zapiranja jame 
znižuje, 

- sredstva aktivne politike prezaposlovanja (premije delodajalcem za prezaposlitev) se 
zagotovijo iz lastnih virov družbe - odprodaje poslovno nepotrebnih sredstev 
(dezinvestiranje). 

Na podlagi navedenih izhodišč program vsebuje: 

- preoblikovanje podjetja - novo organiziranost RŽV, 
- načine in stroške reševanja presežnih delavcev, 
- možnosti razvoja nadomestnih dejavnosti in predlog razvojnih pomoči za lokalno skupnost. 

Razreševanje problema presežnih delavcev je bilo predvideno na naslednje načine: 

- prezaposlitev pri drugih delodajalcih, 
- samozaposlitev, 
- sporazumno prenehanje delovnega razmerja z odpravnino, 

upokojitev z dokupom zavarovalne dobe, 
- redna upokojitve. 

Izvajanje načrtovanih aktivnosti se je pričelo s prezaposlitvijo dveh delavcev po dogovoru med 
MORS in RŽV o prednostnem zaposlovanju delavcev RŽV za dejavnost, ki se nahaja na 
območju in v prostorih, ki so bih last RŽV. 
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Nadaljevanje aktivnosti je bila objava javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest v Uradnem listu RS št.35 z dne 19.04.2002. Na razpis so se 
prijavili naslednji ponudniki za prezaposlitev delavcev: 

- Marmor Hotavlje, 
- OŠ Poljane, 
- LTH Škofja loka, 
- Varnost Kranj, 
- G7 d.o.o. Trzin, 
- en delavec RŽV pa se j e prijavil za samozaposlitev na osnovi javnega razpisa. 

Vsi prijavljeni so izpolnjevali zahtevane pogoje. Tako je bila vsem delavcem RŽV dana 
možnost, da si izberejo enega od prijavljenih delodajalcev. Trije delodajalci so bili zainteresirani 
za prezaposlitev po enega delavca, ki so ga poznali že od prej, saj so občasno delavci že delali 
pri njih. Dve družbi pa sta ponudili prezaposlitev za večje število delavcev. Da bi ju delavci bolje 
spoznali, sta pripravili na RŽV posebno predstavitev. 

Delavcem je bil dan čas za premislek in dana prosta izbira, h kateremu delodajalcu se bodo 
prezaposlili. Prav tako pa je bilo vsem delavcem omogočeno, da se namesto za prezaposlitev po 
razpisu odločijo tudi za samostojno reševanje svojega socialnega statusa. Po končanem 
razpisanem postopku na osnovi javnega razpisa je bila realizacija prezaposlitev naslednja: 

Prijavljeni delodajalec število 
Prezaposlitve 
Marmor Hotavlje 0 
OŠ Poljane 1 
LTH Škofja Loka 1 
Varnost Kranj 4 
G/Trzin 0 
Samozaposlitve 
Metod Eržen 1 
SKUPAJ 7 

Zaradi možnosti izbire načina reševanja svojega socialnega statusa se je za samostojno reševanje 
odločilo 9 delavcev. * 

V letu 2002 so pogoje za redno upokojitev izpolnili trije delavci, en delavec pa je izpolnil 
pogoje za upokojitev z dokupom. Vsem navedenim je tudi prenehalo delovno razmerje. 
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Plan in realizacija prezaposlovanja s stroški v letu 2002 je prikazan v naslednji tabeli: 

Način prezaposlitve delavci stroški delavci stroški 
plan plan realiz. realiz. 

prezaposlitev pri drugih delodajalcih: 15 58.500.000,00 8 18.000.000,00 
- MORS brez plačila 2 
- po razpisu brez plačila 2 
- po razpisu s plačilom 4 18.000.000,00 
samozaposlitev: 1 4.500.000,00 
sporazumno prenehanje delovnega razmera z 
odpravnino: 

1 1.700.000,00 9 18.063.063,00 

upokojitve z dokupom zavarovalne dobe: 1 1.773.627,86 
redne upokojitve: 4 3 . 
SKUPAJ 20 60.300.000,00 22 42.336.690,86 

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2002 potrebno razrešiti problem 20 presežnih delavcev. 
Dodatno pa sta se še dva delavca odločila, da sama rešita svoj problem prezaposlitve, tako da je 
bil v letu 2002 rešen problem 22 delavcev. 

Ob upoštevanju časovne dinamike odhodov delavcev zaradi delovno-praven zakonodaje je bilo 
stanje zaposlenih na dan 31.12.2002 48 delavcev z naslednjo strukturno razdelitvijo: 

- 33 delavcev »jedra« družbe, ki zagotavljajo pogoje za delo zunanjim izvajalcem (plan 31), 
15 delavcev, ki so opravljali konkretne zapiralne dela v jami (plan 18). 

Način razreševanja problema presežnih delavcev je bil nekoliko drugačen od načrtovanega, saj 
so imeli delavci pravico izbire tistega načina, ki je bil po njihovi presoji in odločitvi zanje najbolj 
ugoden. Načrtovano je bilo, da bo za večino presežnih delavcev potrebno poiskati novo delovno 
mesto z spodbujanjem prezaposlovanja v druge družbe preko premij. Dejansko pa se je več 
delavcev, kot je bilo načrtovano odločilo, da bodo sami poskrbeli za socialno varnost in si 
zagotovili drugo ustrezno zaposlitev. 

Vsi delavci, ki so se odločili, da bodo sami poskrbeli za svojo zaposlitev oziroma socialno 
varnost, so v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo prejeli odpravnino za trajne tehnološke 
presežke. Prezaposlitev z izplačilom premije za odpiranje novih delovnih mest drugemu 
delodajalcu je bilo manj od načrtovanih iz zgoraj navedenega razloga 

Realizirani način razreševanja presežnih delavcev je bil tudi finančno ugoden za RŽV. Stroški 
odpravnine za presežne delavce so bili nižji od stroškov odpiranja novih delovnih mest. Poleg 
tega pa je bila prezaposlitev dveh delavcev (varnostnik) urejena tako, daje bila s prezaposlitvijo 
prenesena tudi delovna naloga na novega delodajalca (varovanje), zato ni bilo stroška, enako je 
bilo za delavca, ki sta bila prezaposlena v MORS. 

V tabeli navedeni stroški so stroški prezaposlovanja, ki so bili neposredno povezani z delavci in 
zagotavljanje socialne varnosti. Celotni stroški prezaposlovanja v letu 2002 pa so večji še za 
4.682.251,00 SIT, kar predstavljajo stroški izdelave Programa organizacijskega preoblikovanja 
RŽV s kadrovskim socialnim programom, ki ga je na osnovi posebne zahteve MOPE izdelal 
BSC Kranj. 
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Tabela 21: Realizacija stroškov prezaposlovanja glede na Poslovni načrt 

(vooosm 
Prezaposlovanj« POSLOVNI NAČRT REALIZACU A * 

UA1/TN 
L 

KVART 
IL 

KVART 
UL 

KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 

2002 
I. 

KVART 
n. 

KVART HL KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 

2002 
400 Storitve 4.700 4.700 4.682 0 0 0 4.682 100 
401 Prerriije 58.500 58.500 0 0 18.000 4.600 22.500 M 
402 Odpravnine 1.700 1.700 0 1.774 11.464 6.599 19.837 1.1*7 

Skupaj prezaposlovanja 4.700 0 58.500 1.700 64.900 4.682 1.774 29.464 11.099 47.019 72 

Celotni stroški prezaposlovanja v letu 2002 so tako znašali 47.018.942,31 SIT. Potrebna sredstva 
za realizacijo prezaposlovanja so bila na zahtevo MOPE v poslovnem načrtu načrtovana iz 
lastnih virov družbe. Potrebna sredstva za realizacijo prezaposlitev so bila tudi pridobljena. 
Natančnejša obrazložitev je navedena v poročilu o lastni realizaciji. 

Končna ugotovitev je, da je bila v celoti izpeljana reorganizacija družbe, ki bo lahko v sedanji 
obliki zagotavljala izvajanje zapiralnih del do končne izvedbe. Doseženo je bilo načrtovano 
zmanjšanje števila delavcev, kar stroškovno pomeni zmanjšanje fiksnih stroškov. Vse načrtovane 
dejavnosti in postopki reorganizacije in prestrukturiranja so bili izvedeni v skladu z veljavnimi 
predpisi in v soglasju z delavci in sindikatom. 

4.2.1. Prihodki in stroški lastne realizacije 

Osnovna dejavnost delavcev RŽV je izvajanje zapiralnih del, ki je financirano iz sredstev 
proračuna. Poleg osnovne dejavnosti pa delavci RŽV opravljajo v manjšem obsegu tudi dela, ki 
so vezana na premoženje RŽV, niso pa neposredno izvajanje zapiralnih del. Vsa ta dejavnost je 
vodena kot lastna dejavnost družbe. 

Lastna dejavnost prinaša na eni strani prihodke, ki jih opredeljujemo kot lastne vire, na drugi 
strani pa povzroča tudi stroške. Prihodki in stroški lastne dejavnosti so v knjigovodstvu ločeni od 
neposrednih stroškov zapiranja. Skupaj so prikazani le v letnih poročilih o poslovanju družbe. 

Za pokrivanje stroškov, ki niso neposredno povezani z zapiranjem, uporablja RŽV lastne vire, ki 
so bih tudi načrtovani in navedeni v poslovnem načrtu družbe za leto 2002. Stalni viri 
(najemnine, stanarine, ipd) so bih realizirani v načrtovanem oziroma nekoliko večjem obsegu, 
saj vse dejavnosti tečejo nemoteno. Prav tako ni bilo nepredvidenih izpadov prihodkov. 

I 
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Tabela 22: Realizacija stroškov lastne realizacije glede na Poslovni načrt 

(v 000 SIT) 
Stroški livtiM rtttii ti* ijt POSLOVNI NAČRT REAUZACUAREAUZACIJA % 

RIAl/PN L KVART 
0. 

KVART 
IIL 

KVART 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 
2002 

L 
KVART 

II. 
KVART 

III. 
KVART 

IV. 
KVART 

SKUPAJ 
2002 

900 ■ strofld plač -delo MORS tsoo 2.000 4.500 2.702 Z741 0 O 5.443 125 
901 - toplotna oneftjM in druge storitve MORS 5.000 4.000 4.000 4.100 17.100 4.475 1.347 4.040 7.722 17.783 104 
902 - izpta&o po KP 2.000 2.000 0 0 0 2.471 2/471 124 
903 - stroški oostav kontanena in prikofce 1800 1.100 1.350 460 0 61 1.872 104 
904 • vzdrtevanje. po6t kapacitet 400 400 200 1.000 0 27 114 80 223 22 
905 • storit«drugih- podt delavnost 300 300 500 1.100 231 123 150 1.114 1.418 147 
906 - urejanje lastništva 300 200 200 700 0 0 0 11 11 2 
907 - Umiki stanarin (SPO) 400 400 400 400 1.600 0 472 747 447 1.484 105 
908 • lakote vzdrževanje stanovanj 300 300 300 300 1.200 706 141 172 55 1.0»5 »1 
909 - platio priklopa na kanaizadjo 2.500 2.500 2.481 0 0 0 2.481 »» 
910 - stntanjn odit sklada 500 500 0 0 0 l.»S» 1.757 3»2 
911 - dotad* diuttvom in ustanovam 50 100 100 50 300 100 100 50 308 558 184 
912 - dotacša sindikatu 500 600 700 700 2300 700 0 1.SOO 300 2.500 100 
920 - stroSki prodaie nepremičnin 0 200 388 18.101 18.488 »OEL/OI 
949 ,iu 1 * i mkm J .I,. • strosjci prodate mafcnaia 0 0 35 1.241 1.274 »DEL/0! 

0 1
 

«
 s 0 0 0 498 478 »DEL/01 

- preved.po«!.odh.ol>ratov-fai!.DOV 0 0 0 38» 38» »DEL/CM 
- ostalo, inventur .odoca 1 0 0 207 208 ♦DEL/O 
Skupe) strelki lastne realzacije 11.2» 10.200 4.400 8550 36.300 12.M7 5.831 7J218 35.181 41.177 144 

Tabela 23: Realizacija prihodkov/prilivov lastne realizacije glede na Poslovni načrt 

(V 000 SIT) 
Prihodki lastne realizacije POSLOVNI NACRT REALIZACIJA % 

REAL/PN 1. KVART 
U. 

KVART 
lil. 

KVAKT 
IV. 

KVART 
SKUPAJ 
2002 

1. 
KVART 

IL 
KVART 

IIL 
KVART 

IV. 
KVART 

SKUPAJ 
2002 

950 - MORS- delo 2.500 2.000 4.500 3.724 3.032 0 0 4.755 155 
9S1 - Motoma enerqija in dmge storitve MORS 5.450 4.450 4.350 4.350 18.400 7.423 4.072 5.450 4.785 24.151 141 
952 - najemnine za zemljišča 100 100 100 100 400 70 103 433 323 1.14» 287 
953 - stanarine 2.800 2.800 2.900 2.900 11.400 3.040 3.081 3.022 Z833 11.»75 105 
954 - prilivi od prod.stanovanl- kredit 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.254 1.070 Z487 783 5.814 145 

- prih.prevred.terjatev za stanovanja 0 0 0 0 0 0 »DEL/01 
955 - počitniška dejavnost 500 500 1.500 1.200 3.700 724 1.251 2.050 1.045 5.0»2 138 
956 - dividende 1.100 1.100 2.200 0 Z775 8 0 3.002 134 
957 - obresti 700 500 500 300 2.000 747 257 472 2.835 4.534 227 
958 - material, rez.deli (in odpadki) 100 50 50 200 122 437 275 1.854 Z893 1.444 
959 - premičnine 500 3.000 2.500 4.000 0 0 3.448 7.288 12.734 212 
960 - nepremičnine 26.900 11.600 38.500 0 0 0 18.534 18.534 48 

- odprodaja delnic 1.200 1.200 0 4.250 72 0 4.322 340 
961 - občina - stavb, zemljišče 9.000 ».000 1.744 8.254 0 0 10.000 111 

- prejete pogodbene kazni 0 0 0 121 121 »DEL/01 
- prejete odškodnine 0 0 0 74 »4 »DEL/01 
- preveč plačana beniflkaciia Uršič 0 0 0 872 0 872 »DEL/01 
- izterjan« odpisane terjatve 0 0 0 0 2 2 »DEL/01 
Skupo) lastna reaboclja • prihodki 12.150 10.»00 41.400 24.050 88.700 14.275 21.703 16.521 43.738 78.434 111 
Skupaj lastna rvotzacija - prilivi 10.000 1.000 1.000 1.000 13.000 3.000 7.343 2.487 »83 15.814 122 
Skupaj lastna realizacije 22.150 11.»00 42.400 25.050 101.700 17.275 31.044 17.011 45.52» 114.841 113 
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Po vsebini vse navedene stroške iz razdelimo na naslednje skupine: MORS (900, 901), 
stanovanjska dejavnost (907, 908, 909, 910, 920), počitniška dejavnost (903, 904, 905, 906), 
stroški prodaje (920, 949), ostalo (902, 911, 912). Vsaka stroškovna skupina ima za pokrivanje 
na drugi strani tudi prihodke:MORS (950, 951), stanovanja in zemljišča (952, 953, 954), 
počitniška dejavnost (955), prodaja premičnin in nepremičnin (958, 959, 960) in finančni 
prihodki (956, 957). Stroški vsake skupine se pokrivajo z lastno dejavnostjo. 

Pri analizi stroškov ter prihodkov/prilivov lastne realizacije je potrebno ugotoviti naslednje: 

- številne postavke izkazujejo tako povečane stroške kot prihodke (delo MORS, počitniška 
dejavnost), kar opozarja , da so bili tako stroški kot prihodki planirani generalno na 
prenizkem nivoju, 

- občina - stavbno zemljišče izkazuje prihodek iz naslova preveč plačanega stavbnega 
zemljišča iz leta 2001; prihodek seje kompenziral s plačilom sklada stavbnih zemljišč za leto 
2002. Iz enakega razloga so prikazani preseženi stroški fiksnih stroškov v tabeli 17, čeprav 
zaradi pobota ni bilo dejanskih odlivov v stroškovni višini, 

- stroški prodaje nepremičnin v obsegu 18,688 mio. SIT so prikazani kot računovodska 
kategorije (izredni odpis osnovnih sredstev v višini knjigovodske vrednosti prodanih 
nepremičnin); prilivi v obsegu 18,536 mio. SIT pa seveda predstavljajo tudi likvidno 
kategorijo, 

- razlika med prihodki in odhodki zadošča za pokrivanje stroškov prezaposlovanja. 

Enkratni viri, med katere štejemo prodajo različnega premoženja niso bili realiziran v obsegu, 
kot je bilo načrtovano. Delno je bila realizacija zaradi dolgih postopkov premaknjena v 4. 
četrtletje, delno pa je bila v skladu z nastajajočimi stroški zmanjšana. Poudarek je bil na prodaji 
tistega premoženja, ki se pri zapiranju ne bo več uporabljalo in tudi ne prinaša koristi. 

V Poslovnem načrtu za leto 2002 je bil posebej načrtovan program dezinvestiranja, ki tudi spada 
k lastni realizaciji in je v prilogi 10 naveden pod šiframi 958, 959 in 960. Osnovni namen 
prodaje različnega premoženja družbe je bil pridobitev sredstev za financiranje prezaposlovanja 
presežnih delavcev RŽV. Potrebna sredstva za ta namen v Noveliranem programu zapiranja niso 
predvidena, zato so se v letu 2002 in se bodo tudi v prihodnosti uporabljala lastna sredstva 
družbe, v glavnem pridobljena s prodajo premoženja. 

Fizična in finančna realizacija je bila precej drugačna, kot je bila načrtovana v Poslovnem načrtu. 
Razlike so bile naslednje: 

- prodano je bilo več rudarske opreme, 
- prodano je bilo več počitniških stanovanj, 
- prodano je bilo manj stanovanj. 

Prodajo rudarske in druge opreme družbe je zelo težko realizirati, saj je zelo stara in delno 
kontaminirana. Zato tudi ni bila realizirana prodaja načrtovane opreme. Zaradi začetka izvajanja 
zapiralnih del v RŽV pa je bila izvajalcem prodana oprema, ki jo bodo zunanji izvajalci rabili pri 
izvajanju zapiranja. 

Prodaja počitniških stanovanj je bila večja od načrtovane. Prodali smo dve stanovanji na eni 
lokaciji in se s tem izognili zapletom in stroškom v zvezi z urejanjem lastništva, ki je v Republiki 
Hrvaški zelo težavna. 
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Prodaja stanovanj je bila prilagojena potrebam financiranja prezaposlovanja. Ker so bili stroški 
prezaposlovanja nižji od načrtovanih, je bila tudi prodaja stanovanj manjša. 

Planirana in realizirana prodaja opreme in stanovanj je prikazana v tabeli prodaje premoženja. 

Vrsta premoženja prihodki prihodki 
plan realizacija 

stanovanje Podlubnik 161 11.590.674,00 11.385.838,00 
stanovanje Podlubnik 160 11.595.148,00 
stanovanje Sestranska vas 15 9.406.828,00 
stanovanje Sestranska vas 15 2.820.372,00 
počitniško stan Miholaščica 1 3.152.167,00 7.150.000,00 
počitniško stan.Miholaščica 2 vrednost za 

obe skupaj 
SKUPAJ NEPREMIČNINE 38.565.189,00 18.535.838,00 

vrtalna garnitura AC Simba H-221 2.500.000,00 
vrtalna garnitura Diamec 260 3.000.000,00 
tov. vozilo tatra 500.000,00 200.000,00 
tov.vozilo tatra 200.000,00 
betonama 3.047.800,00 
jamsko kamion GHH 3.983.000,00 
jamski nakladalec AT 4.640.000,00 
platforma BELT 500.000,00 
os.vozilo Lada Niva 18.000,00 
SKUPAJ OPREMA 6.000.000,00 12.588.800,00 

material in rezervni deli 200.000,00 2.892.779,00 
SKUPAJ MATERIAL 200.000,00 2.892.779,00 

SKUPAJ PRODAJA 44.765.189,00 34.017.417,00 
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4.3. Odškodnine 

Urejanje škode, ki jo povzroča rudarjenje regulira "Zakon o rudarstvu - ZRud" (Ur. list RS št. 
56/99) v svojem 62. členu. Zakonodaja nalaga rudniku, da krije vse stroške odprave škode, ki je 
posledica rudarskih del. Tovrstne odškodnine so predvidene tudi v Programu (skupna ocena 
219.000,00 EUR - stalne cene 2000 - za celotno obdobje). 

Izvedba Programa opredeljuje tudi zapiralna in sanacijska dela (sanacija zračilnih objektov in 
starih podkopov, zasipavanje jaškov, sanacija vrtin in jeder raziskovalnih vrtin, ...), ki pa bodo 
potekala tudi na nepremičninah (zemljiščih) v lasti fizičnih oseb. Za posege v lastnino tujih 
pravnih in fizičnih oseb mora družba pridobiti soglasje. 

V skladu z določili rudarske zakonodaje in obligacijskega prava je torej rudnik dolžan in bo po 
končanih delih saniral zemljišče oziroma vzpostavil prvotno stanje. V kolikor pa bo kljub temu z 
sanacijskimi in zapiralnimi deli povzročena škoda, ki je ni možno sanirati oziroma škoda ni bila 
sanirana v zadostni meri (vzpostavitev prvotnega stanja) ali pa z deli povzročena posredna škoda 
(izpad kmetijskega pridelka ipd.), je lastnik upravičen do odškodnine. Glede upravičenosti do 
odškodnine na nepremičninah tujih pravnih in fizičnih oseb znotraj pridobivalnega in 
raziskovalnega prostora, ki so nastali kot posledica rudarjenja odloča komisija za rudarsko 
škodo. 

Tabela 24: Realizacija stroškov odškodnin glede na Poslovni načrt 

(V 000 SIT) 
Odfeodrini POSIOVM NAČRT REAUZAOJA % 

REA1/PN l KVARI H. KVASI BLKVART IV. KVAKI 
SKUPAJ 
20CB L KVARI H. KVARI HL KVARI IV. KVARI 

SKJPAJ 
2002 

CtSctrtne 300 300 0 110 201 Ml 1.272 424 

Iz tabele je razvidno, da so bile odškodnine planirane v premajhnem obsegu (postavka sicer po 
obsegu ne predstavlja pomembnejše vrednosti). Za zasipanje jame z območja Žirovskega vrha je 
predhodno potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, kar pomeni tudi ureditev 
odškodninskih zahtevkov. 
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4.4. Nabava opreme 

V letu 2002 se je nabavila načrtovana oprema potrebna za realizacijo načrtovanih del. Namesto 
načrtovanih 40 rudarskih svetilk je bilo potrebno nabaviti le 30 svetilk proizvajalca Krušik. 
Nabavilo se je terensko vozilo in vozilo za jamo. Dotrajana vozila so bila izločena iz uporabe, 
tako da so bili stroški vzdrževanja( popravila in rezervni deli) manjši. 

Zaradi ukinitve varnostne službe v nočnem času in v delu prostih dnevih (konec tedna in 
prazniki) je bilo potrebno namestiti varnostni sistem na nekaterih objektih RŽV, pri čemer je 
urejeno tudi daljinska signalizacija protivlomnega varovanja, okvar na ventilacijskem sistemu 
rudnika in požarno javljanje na Varnost Kranj. 

Za potrebe dokumentiranja del na dekomisiji in dekontaminaciji pri izvedbi sanacijskih in 
zapiralnih del je bil nabavljen digitalni fotoaparat, s čimer je omogočeno ažurno spremljanje in 
grafično dokumentiranje stanja. 

Tabela 25: Realizacija nabave opreme glede na Poslovni načrt 

Oprema 
POSLOVNI NAČRT REAUZACUA 

% 

SEAUPN L KVARI H. KVAKT lil. KVAKT 
IV. 

KVAKT 
SKUPAJ 
2002 L KVAKT li. KVAKT lil. KVAKT IV. KVAKT 

SKUPAJ 
2002 

500 Zamenjava ročnega orodja 300 200 500 11? 0 48 237 404 81 
501 Zamenjava instrumentov 200 300 500 0 0 0 227 227 45 
502 Računalniška oprema 650 1250 700 600 3.200 «3« 1.44» «87 1.074 4.0«« 127 
SOB Zamenjava terenskih vozil - 2 kom 2.200 2300 0 0 0 2215 2J15 101 
504 Program za spremljanje porabe ei. enen 1.200 1.200 0 0 0 «40 «40 53 
S05 Vmesnik mobi v centrali 600 «00 0 ««4 0 0 ««4 111 
506 Zamenjava mobl telefonov 400 400 «8 2*5 3» 1» 442 111 
507 Rudarske svetilke - 40 kom 2.600 2.400 0 0 0 1.328 1.328 51 
50S Vozila za Jamo 3.900 3.900 0 0 0 3.M7 3.M7 102 
510 Oprema SVD 2.000 2.000 0 0 0 1.»17 1.H7 »4 

Varnostni sistem 0 0 0 828 0 828 
Foto aparat 0 0 0 T35 »35 
Skupaj opremo 450 8.750 «.*00 1.100 17.100 823 2.«28 1.402 12^7» 17.*33 103 

Oprema - kalna raaKz. 0 0 0 84 84 
Roju 0 0 0 84 84 
Skupaj opremo 450 «.750 «.*00 1.100 17.100 823 2. «28 1.402 12.443 17.71« 104 
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5.0. DINAMIKA IZVAJANJA DEL 

Z dinamiko letnega izvajanja del želimo na kvartalnem nivoju (skladno z metodologijo 
planiranja stroškov) prikazati izvajanje aktivnosti projekta zapiranja rudnika v letu 2002 glede 
na celotno predvideno dobo zapiranja. Ker se fiksni stroški poslovanja pojavljajo skozi celotno 
leto je poleg celote grupiranih aktivnosti smiselno prikazati le dinamiko izvajanja osnovnih 
aktivnosti: 

- obrat za pridobivanje rude (priloga 1), 
- obrat za proizvodnjo koncentrata (priloga 2), 
- jalovišče jamske jalovine Jazbec (priloga 3), 
- jalovišče HMJ Boršt (priloga 4). 

Iz dinamike izvajanja del je mogoče ugotavljati časovno skladnost izvajanja del z aktivnostmi 
predvidenimi z Noveliranim programom. 

Kot je v uvodu omenjeno je RŽV izdelal dokument »Ocena izvedbe Noveliranega programa 
izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v rudniku 
urana Žirovski vrh« (Ocena izvedbe), ki zaradi različnih razlogov (vsebinskih - revizija Wismut 
in statusnih - kasnitve reorganizacije, prestrukturiranja in izbire zunanjih izvajalcev, kakor tudi 
premajhnega obsega sredstev Proračuna RS namenjenih zapiranju rudnika v letu 2001) kot prvo 
leto izvajanja Noveliranega programa privzema leto 2002. Prvotne dinamične ocene izvedbe 
projekta (5 let) oziroma vrednostne ocene glede na celoto predvidenih sredstev (37,3 mio. EUR) 
po Noveliranem programu se zaenkrat po do sedaj znanih podatkih ne spreminjajo bistveno. Ker 
je Ocena izvedbe torej poleg navedenega zamika pričetka izvajanja del tudi pokazala, da bo kljub 
odstopanjem projekt lahko realiziran v vrednostnem obsegu, predvidenim z Noveliranim 
programom, je zato smiselno: 

- stroškovno kontrolo izvajati glede na planirane aktivnosti po Noveliranem programu (pri 
čemer bo prišlo zaradi manjših vsebinskih in vrednostnih odstopanj do drugačnega 
vrednostnega obsega posamezne aktivnosti, kar pa generalno ne bo spremenilo celotnih 
predvidenih stroškov), 

- kontrolo dinamike izvajanja del primeijati glede na predvideno dinamiko po Oceni izvedbe. 

V prilogah so tako za posamezne aktivnosti osnovnih projektov predstavljene naslednje 
primeijave dinamike izvajanja del: 

- celotna dinamika izvajanja del v skladu z Noveliranim programom, 
- dinamika izvajanja del v skladu z omenjeno Oceno izvedbe, 
- dinamika PN 2002 - kvartalni prikaz, 
- izvedba zapiralnih aktivnosti v 2002 - kvartalni prikaz. 
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6.0. FINANČNI DEL 

Finančni del je sestavljen iz štirih segmentov: 

- prikaza celotnih stroškov izvajanja proj ekta zapiranja v letu 2002, 
- navedbe virov financiranja, 
- prikaza pokritja stroškov z viri sredstev, 
- prikaza poslovnega izida ter bilance stanja. 

6.1. Celotni stroški izvajanja projekta 

Celotni stroške izvedbe projekta zapiranja rudnika glede na vir sredstev (Proračun RS, lastna 
sredstva) in na to, kdo je prejemnik sredstev Proračuna RS delimo na: 

stroške RŽV, d.0.0. (stroški zapiranja jame - aktivnosti 601, 602, 628 in 630, obrata za 
proizvodnjo uranovega koncentrata - aktivnosti 702, 742, 750, jalovišča - aktivnosti 801, 
804, 814, 819, 832; stroški ostalih del, prezaposlovanja, odškodnin, nabave opreme; stroški 
lastne dejavnosti), 

- stroški zunanjih izvajalcev (stroški zapiranja jame - aktivnosti 620, 621, 623, 631, 632, 647, 
670, 671 ter 681). 

Celotni stroški RŽV d.o.o. so prikazani v izkazu poslovnega izida, medtem, ko se 7ant\\ narave 
financiranja zapiralnih del na mednarodnem razpisu izbranih zunanjih izvajalcev (direktna 
plačila MOPE konzorciju izbranih zunanjih izvajalcev CP, d.d. & RTH d.o.o.) ti stroški v družbi 
vodijo zunajbilančno. V izkazu poslovnega izida so zajeti tudi stroški amortizacije in 
prevrednotovalni odhodki zaradi dezinvestiranja. 

V nadaljevanju stroški amortizacije in prevrednotovalni odhodki zaradi dezinvestiranja niso 
prikazani, saj predstavljajo le računovodsko kategorijo, ki se ne zajemajo v obračunskih 
situacijah za črpanje Proračuna SR, namenjenega zapiranju rudnika. 

Celotni stroški RŽV, razdeljeni na stroške namenjene izvajanju zapiranja ter stroške lastne 
dejavnosti so razvidni iz naslednje tabele: 

Stroški izvedbe zapiranja: 724.941.947,00 SIT 
Stroški lastne realizacije:   61.177.499,00 SIT 
Skupaj RŽV, d.o.o. ~~ 786.119.446,00 ŠTT 

Skupni stroški zunanjih izvajalcev za namen zapiranja jame so v letu 2002 znašali 
282.362.300,00 SIT. 

Skupni stroški izvedbe vseh aktivnosti rudnika so v letu 2002 znašali 1.068.481.746,00 SIT. 
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Struktura rabe proračunskih sredstev 

RŽV, d.o.o. je Proračunska sredstva RS, namenjena zapiranju rudnika uporabila za naslednje 
namene: 

- pokrivanje stroškov zagotavljanja pogojev, odškodnin, nabave opreme, 
- pokrivanje stroškov zapiralnih del v lastni režiji (aktivnost 602,628), 
- pokrivanje stroškov zapiralnih del z zunanjimi podizvajalci RŽV (601, 630, 702-742, 801- 

832). 

Zagotavljanje pogojev, odškodnine, nabava opreme: 392.856.958 SIT 
Zapiralna dela v lastni režiji: 137.261.358 SIT 
Zapiralna dela s podizvajalci: 147.804.689 SIT 
SKUPAJ: 677.923.005 SIT 

147.804.689 SIT 

137.281.358 SIT 

□Zagotavljanj« pogojev 
■Zapiralna dela v lastni ratljh 
□Zapiralna dala * podizvajalci 

392.856.958 SIT 

Skupna realizacija zapiranja rudnika glede na status izvajalca del Qe Proračun RS - brez stroškov 
prezaposlovanja in stroškov lastne dejavnostije razvidna iz naslednje tabele: 

Izvajanje zapiranja rudnika RŽV: i 677.923.005 SIT 
- zagotavljanje pogojev 392.856.958 SIT 
- zapiralna dela v lastni režiji 137.261.358 SIT 
- zapiralna dela s podizvajalci 147.804.689 SIT 
Izvajanje zapiranja- mednarodni razpisi: 282362300 SIT 
SKUPAJ: 960.285305 SIT 

2S2.J82.300 SIT 

147.804.669 SIT 

137.261.: 

□ Zagotavljanja pogojav: 
■ Zapiralna dela v lastni relljr 
□ Zapiralna dela • podizvajalci: 
□ izvajanja zapiranja- mednarodni razpisi: 

392.656.958 SIT 
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6.2. Viri financiranja 

Vir financiranja za kritje stroškov izvajanja programa trajnega program prenehanja izkoriščanja 
uranove rude ter preprečevanje posledic rudaijenja v letu 2002 predstavljajo v veliki večini 
sredstva Proračuna RS ter v manjši meri sredstva iz naslova lastne realizacije družbe. 

Osnovni vir financiranja družbe in tako osnovni planski vir financiranja družbe je v letu 2002 
predstavljal razpoložljiv obseg sredstev proračuna RS za namen financiranja projekta zapiranja 
rudnika: 
1504 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
15032501 Nadzor in kontrola sevanj 
3541 Rudnik Žirovski vrh 

410 subvencije 900.232.432,00 SIT. 

Proračunska sredstva MOP so se uporabljala za kritje vseh z noveliranim programom 
predvidenih stroškov grupiranih aktivnosti: 
- obrat za pridobivanje rude, 
- obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata, 
- jalovišča, 
- ostala dela, 
- odškodnine, 
- nabava opreme. 

Realizacija prihodkov lastne realizacije po posameznih planiranih postavkah PN 2002 je 
razvidna iz tabele 23 inje znašala 114.860.876,00 SIT. 

Lastni viri sredstev so namenjeni za kritje: 
- stroškov prezaposlovanja po kadrovsko-socialnem programu, razen stroškov odpravnin ob 

upokojitvah, 
- stroškov, ki izhajajo iz izvajanja lastne dejavnosti na trgu in ne bodo pokriti iz sredstev 

republiškega proračuna. 

Celotni razpoložljivi viri za izvedbo vseh aktivnosti rudnika so v letu 2002 tako znašali 
1.015.092.809,00 SIT. 

Kot je bilo že navedeno je bil v začetku leta sprejet »Zakon o najetju kredita pri Evropski 
investicijski banki v znesku 20 milijonov EUR za financiranje ekološke sanacije rudnika urana 
Žirovski vrh« (Ur. list RS št. 58/02). Ne glede na dejstvo, da je zunanji vir pokrivanja stroškov 
poslovanja družbe RŽV, d.o.o. ter zunanjim izvajalcem, ki izvajajo zapiralna dela Proračun RS 
Proračun RS, se sredstva EIB po namenu alocirajo za neto neposredno izvajanje osnovnih 
projektov obrata za pridobivanje rude, predelovalnega obrata in trajne sanacije jalovišč, medtem 
ko izvirni prihodki proračuna krijejo stroške ostalih del, odškodnin, nabave opreme ter DDV. 
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6.3. Pokritje stroškov z viri sredstev 

Pri ocenjevanju pokritja stroškov z viri se zaradi transparentne razvidnosti tabel 23 in 24, ki 
prikazujeta prihodki in odhodke lastne realizacije omejimo samo na proračunske vire sredstev. 

Pri razumevanju pokritja stroškov z viri sredstev je potrebno upoštevati naslednje: 
- v prvi polovici leta je financiranje družbe potekalo v omejenem obsegu s tremi začasnimi 

pogodbami za obdobje januar - april; skupna vrednost začasnih pogodb, opravljenih del po 
začasnih pogodbah ter plačil Proračuna RS je znašala 204.907.000,00 SIT. 
15.07.2002 je bila podpisana letna pogodba o financiranju družbe št. 2523-02-100198 (maj - 
december). Vrednost te pogodbe in opravljenih del je znašala 496.844.000,00 SIT; likvidna 
realizacija je bila manjša za 58.212.000,00 SIT, kar v naravi predstavlja stroške družbe za 
mesec december 2002, in ki bodo zaradi plačilnega roka (30 dni) poplačana v breme 
Proračuna RS za leto 2003. Skupna vrednost pogodb za leto 2002 je znašala 701.751.000,00 
SIT, obračunana realizacija pa 643.539.000,00 SIT, 

- vrednost opravljenih del in pogodb zunanjih izvajalcev za leto 2002 je znašala 
282.362.300,00 SIT; likvidna realizacija v letu 2002 je bila 254.126.070,00 SIT, to je manjša 
za ca. 10 % pretežno zaradi pogodbenega načina plačila izvedenih del (10% plačila izvedenih 
del se plača po odpravljenih pomanjkljivostih, ugotovljenih na tehničnem pregledu ob 
zaključku del). Razlika torej znaša 28.236.230 SIT. 

V naslednji razpredelnici so obveznosti pokritja zapiralnih del (brez upoštevanja stroškov 
amortizacije in prevrednotovalnih odhodkov zaradi dezinvestiranja) deljene na obveznosti kritja 
iz naslova Proračuna 2002 in kasnejših obdobij pokrivanja; 

Izvajalec: Situacije Obveznost 2002 Obveznost 2003/04 

RŽV, d.o.o. 701.751.000 SIT 643.539.000 SIT 58.212.000 SIT 

konzorcij CP, d.d. & RTH d.o.o. 282.362.300 SIT 254.126.070 SIT 28.236.230 SIT 

SKUPAJ 897.665.070 SIT 86.448.230 SIT 

Iz razpredelnice lahko ugotovimo, da so bila razpoložljiva proračunska sredstva 
(900.232.432,00 SIT) obračunana (pravočasno, z upoštevanjem valutnih rokov 30 oziroma 60 
dni) v višini likvidne realizacije 897.665.070,00 SIT (99,7 %). 

Ob navedenem pa je potrebno še posebno opozoriti na dejstvo da v skladu z obsegom 
fakturiranih del po obračunskih situacijah ta dela v celoti niso bila plačana iz naslova 
proračunskih sredstev 2002: 

Izvajalec: Obveznost 2002 Plačano Razlika  

RŽV, d.o.o. 643.539.000 SIT 643.539.000 SIT 0  

konzorcij CP, d.d. & RTH d.o.o. 254.126.070 SIT 151.039.626 SIT 103.086.444 SIT 

SKUPAJ 897.665.070 SIT 794.578.626 SIT 103.086.444 SIT 

Poleg predviden razlike neplačanih del opravljenih v letu 2002 v višini 86.448.230,00 SIT je 
potrebno pri črpanju proračunskih sredstev leta 2003 upoštevati še neizvršeno plačilo (zaradi 
pomanjkanja sredstev v proračunu ob koncu leta) v višini 103.086.444,00 SIT, kar zmanjšuje 
planiran obseg razpoložljivih proračunskih virov financiranja za plačilo izvedbe zapiralnih del po 
Poslovnem načrtu za letu 2003. 
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6.4. Bilance 

Rezultati poslovanja so predstavljeni v izkazu poslovnega izida (SRS 25, različica I) in v bilanci 
stanja (SRS 24) Bilanci sta razvidni iz priloge 5 in priloge 6. 

Prikazano poslovanje v izkazu poslovnega izida kaže izgubo v višini 22.346.142,00 SIT. Izguba 
je posledica obračunane amortizacije, ki v sedanjem sistemu financiranja ni pokrita. 

Kot je razvidno iz poročila in iz vseh prilog o prikazanih stroških in prihodkih, poteka sicer 
celotno poslovanje v okviru zagotovljenih sredstev. Družba pokriva vse svoje obveznosti tekoče, 
je likvidna in nima zapadlih neporavnanih obveznosti. 

Kot je že omenjeno, RŽV v svojih poslovnih knjigah evidentira in prikazuje v rezultatih 
poslovanja tiste poslovne dogodke, katere sam naroča in plačuje. Poleg tega se po poslovnem 
načrtu družbe za leto 2002 v RŽV izvajajo zapiralna dela, sklenjena po posebnih pogodbah, po 
katerih izvajalci prejemajo plačila direktno od MOPE. Ti poslovni dogodki se v RŽV v 
poslovnih knjigah evidentirajo zunajbilančno in niso vključeni v rezultatih poslovanja. 

Višina premoženja in njegova struktura je razvidna iz bilance stanja. Struktura se je delno 
spremenila zaradi nekaterih načrtovanih poslovnih dogodkov (zmanjšala so se stalna sredstva in 
povečala gibljiva sredstva). 

Poleg lastnega premoženja ima RŽV v upravljanju tudi zemljišča, ki so predmet zapiranja 
(jalovišči Boršt in Jazbec) in so v lasti države. To je prikazano v zunajbilančnih 
obveznostih.Vrednost se je nekoliko povečala, ker je bilo potrebno dokupiti del zemljišča, ki je 
bil funkcionalno že od izgradnje del v uporabi družbe. 
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7.0. ZAKLJUČEK 

Poslovno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, 
d.o.o. je dokument, s katerimi družba izpolni obveznost 

10. člena ZTPIU ter 2. člena ZTPIU-A, 
- predloži poslovno poročilo Nadzornemu svetu družbe v skladu z zahtevami Statuta ter 

Uredbe. 

Poročilo je strukturirano v skladu z metodologijo izdelave Noveliranega programa ter 
Poslovnega načrta za leto 2002, kar omogoča enostavno primerjavo realiziranih ter načrtovanih 
ciljev. 

Tabela 26: Realizacija celotnih stroškov zapiranja rudnika glede na Poslovni načrt 

(v 000 SIT) 
CELOTNI STROŠKI 
ZAPIRANJA 

POSLOVNI NAČRT 2002 REALIZACIJA 2002 % 
REAL/PN I n ni IV SKUPAJ I n ni rv SKUPAJ 

Obrat za pridobivanje rude 40.110 68300 109.450 207.872 425.732 38.205 39.818 176.780 250.057 504.860 119 
Obrat za proizvodno 
uranovega koncentrata 950 27.000 4.150 0 3X100 940 28 20.598 10.011 31.577 98 
JaJoviMa 5.800 9.000 41.700] 2.000 58-500 3.064 3.330 2.320 2Z277 30.991 53 

S trojici zagotavljanja pogojev 95.560 111.940 83.850 75.150 366JB6 91.610 105.786 82.112 »4.444 373.952 102 
Prezaposlovanje 4.700 0 58.500 1.700 64.900 4.682 1.774 29.464 11.099 47.019 72 
OdSoodnine 0 0 300 0 300 0 110 201 961 1.272 424 
Nabava opreme 650 «.750 6.600 1.100 17.100 823 2-628 1.602 12.580 17.633 103 
SKUPAJ 147.770 224.990 304.550 1X1X2 965.132 139324 153.474 313.077 401.429 1.007304 104 

Tabela 27: Realizacija celotnih stroSkov zapiranja rudnika glede na Noveliran program 

v 000 EUR (z DDV) 
CELOTNI STROŠKI ZAPIRANJA REALIZACIJA 2002 Noveliran 

program (S let) 
% 

REAL/NP I n in IV SKUPAJ 
Obrat za pridobivanje rude 171 177 777 1.090 2.215 19.561 11 
Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata 4 0 91 44 139 729 19 
Jaloviiča 14 15 10 97 136 8.126 2 
S trojki zagotavljanja pogojev 410 469 361 412 1.652 7.899 21 
Prezaposlovanje 21 8 130 48 207 0 
OdJkodnine 0 1 1 4 6 219 3 
Nabava opreme 4 12 7 55 78 745 10 
SKUPAJ (24 682 1377 1.750 4.433 37279 12 

Neskladje poslovnih dogodkov 2002 z Noveliranim programom (poleg vrednostnih in 
dinamičnih odstopanj predstavljata dve aktivnosti), ki ju Noveliran program ne vsebuje ali 
vrednostno ne opredeljuje: 

- stroški aktivnega razreševanja (prezaposlovanja); pokrivanje iz prejemkov lastne dejavnosti, 
- plačilo ZPIZ-u benificirane delovne dobe preteklih let. 
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Pri ocenjevanju rezultatov poslovanja je potrebno upoštevati, da predstavlja leto 2002 (in ne leto 
2001 kot predvideva Noveliran program) prvo leto implementacije izvedbe zapiranja rudnika v 
skladu z strategijo ZTPIU-A ter Noveliranega programa. Tako je zaradi procesnih razlogov šele 
sredi leta lahko prišlo do organizacijskih sprememb, v skladu s katerimi družba predvsem 
zagotavlja pogoje za delo zunanjih izvajalcev in na drugi strani do izbire zunanjih izvajalcev, 
izbranih na mednarodnem razpisu za izvedbo prvega planiranega osnovnega projekta - zapiranja 
jame. 

Dosedanji poslovni dogodki predvsem na obvladovanju stroškov ostalih del (zagotavljanje 
pogojev, odškodnine, nabava opreme) ter stroškov zapiranja jame ne kažejo bistvenih odstopanj 
od planiranih vrednosti Noveliranega programa; dejanski stroški ostalih del po reorganizaciji 
družbe v drugi polovici leta ter ponudbe izbranih zunanjih izvajalcev na treh sklopih (od štirih) 
osnovnem projektu zapiranja jame omogočajo oceno glede možnosti izvedbe projekta na teh 
dveh segmentih v skladu z vrednostnim obsegom in dinamiko (seveda z enoletno zamudo) 
Noveliranega programa 

Možnost, da projekt v obsegu celotno predvidenih stroškov (37,3 mio. EUR) v predvidenem 
petletnem obdobju (2002 - 2006) ne bo izveden v tem trenutku ogrožata naslednji dejstvi: 

- družba še vedno ni pridobila dopolnilnega lokacijskega dovoljenja za jalovišči HMJ Boršt in 
Jazbec, katerih izvedba je že sedaj na kritični poti (postopki pridobitve gradbenega 
dovoljenja in dinamika izvedbe mednarodnih javnih razpisov), 

- že dosedanji rezultati poskusnih testov poskusnih polj prekrivk na jalovišču HMJ Boršt 
opozaijajo na pomanjkljivost projektiranih tehničnih rešitev in nakazujejo dodatne strokovne 
probleme, ki jih bo potrebno rešiti v letu 2003; na izvedbi tega dela projekta je potrebno 
računati z večjimi stroški izvedbe trajne sanacije jalovišč (predvsem jalovišča HMJ Boršt). 

Vsekakor se bo rešitev navedenih dilem razjasnila v letu 2003, ko bo mogoče podati natančnejšo 
prognozo stroškov izvedbe projekta, predvsem tudi za področje trajne sanacije jalovišč. 

Realizacija izvedbe v predvidenem obdobju in predvidenem stroškovnim obsegom bo vsekakor v 
največji meri odvisna od zagotavljanja vsakoletnega zadostnega obsega proračunskih sredstev, 
namenjenih zapiranju rudnika. Pri vsakoletnem določevanju obsega teh sredstev je potrebno 
upoštevati, da podaljšanje izvedbe projekta pomeni tudi podražitve projekta; praktično vse 
postavke stroškov zagotavljanja pogojev (poglavje 4.1.) imajo namreč značaj fiksnih stroškov 
poslovanja 

Matej Požun, univ. dipl. inž. rud., l.r. 
Direktor 
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Priloga 1: POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 2002 - OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 
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POROČILO O REALIZACIJI PIANA ZA LETO 2002 - OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 
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Prilog« 2 POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 2002 - OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 
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Priloga 3: POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 202 - JALOVIŠĆE JAZBEC 
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Priloga 3: POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 202 - JALOV1ŠĆE JAZBEC 
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Priloga 4: POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 2002 - JALOV1ŠČE BORŠT 
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RUDNIK ŽIROVSKI VRH, Priloga 5 
javno podjela za zapiranja rudnika urana d.o.o. 
Todraž 1 
4224 GORENJA VAS 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ■ SRS 25, različica I 
2002 2001 

1. Cisti prihodki od prodaja 54.215.781,44 57.489.397,63 
2. Sprememba vrsd.zalog proizv.in nedokonč.proizv. 0,00 0,00 
3. Uaradatvani lastni proizvodi in lastns storitve 0,00 0,00 
4. Drugi poslovni prihodki (s prevredn.post.prihodki) 733.022.417,25 542.552.516,11 

Prihodki proračuna 701.751.000.00 539.304.000.00 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 31.271.417.25 3.248.516.11 

5. Stroiki blaga, matsriala in a to rit* v 340.238.498,16 239.465.389,31 
a) Nabavna vrednost prod.blaqa in mater.ter str.porablj.mater. 99.355.760.15 83.801.008,47 
b) Stroiki storitev 240.882.738.01 155.664.380.84 

6. Stroiki dala 326.711.918,12 336.737.880,94 
a) Stroiki plač 213.724.072 218.565.981,60 
b) Stroiki socialnih zavarovanj 61.766.554 1.713.674,00 
c) Stroiki pokojninskih zavarovanj 11.543.022 73.246.409.47 
d) Drugi stroiki dela 39.678.270 42.211.815.87 

T. Odpisi vrsdnosti 76.119.548,63 1.906.390.547,90 
a) Amortizacija in prevrednotov.poslov.odhodki pri neopr.dok}.sr.in opred.OS 75.730.483,52 1.905.390.547.90 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 389.065.11 0,00 

S. Drugi poslovni odhodki 75.778.000,81 39.931.902,57 
9. Finančni prihodki iz deležev 3.002.158,00 3.184.716,00 

a) Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v skupini razen pridruženih podjetij 0,00 0.00 
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih 0.00 0.00 
c) Drugi finančni prihodki iz deležev (s prevredn.finančnimi prihodki) 3.002.158,00 3.184.716.00 

10. Finančni prihodki Iz dolgoročnih tarjatav do podjetij v skupini 
razen do pridruženih podjetij 0,00 0,00 
a) Finančni prihodki iz dolaoročnih terjatev (s prevred.finančnimi prihodki) 0,00 0.00 
b) Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev do pridruženih po^egj 0,00 0.00 
c) Drugi finančni prihodki iz dolaoročnih terjatev (s prevred.finanč.prihodki) 0,00 0.00 

11. Finančni prihodki Iz kratkoročnih terjatev 9.468.143,50 5.498.965,16 
a) Finančni prihod.iz obresti in kratkor.terj.do podjetij v skupini razen pridr.podj. 0.00 0.00 
b) Finančni prihodki iz obresti in kratkoroč.terjatev do pridruženih podjetij 0.00 0.00 
c) Dragi finančni prihodki iz obresti in kratkor.terjatev (s prevred.finanč. prihodki) 9.468.143,50 5.498.965.16 

12. Finančni odhodki za odpise dolgor.in kratkor.finančnih naložb 697.626,44 0,00 
a) Prevredn.finančni odhodki pri fin.naložbah v podj.v skupini razen v pridr.podj. 0,00 0,00 
b) Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložb.v pridružena podjetja 0,00 0,00 
c) Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 697.626,44 0,00 

13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obv.do podjetij v skupini 
razen do pridruženih podjetij 2.326.455,77 265.253.67 
a) Finančni odhodki za obresti in iz drug.obv.do podj.v skup.razen do pridr.podj. 0,00 
b) Finančni odhodki za obresti in Iz drugih obveznosti do pridruženih podjetij 0,00 
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz druqih obveznosti 2.326.455.77 265.253.67 

14. Davek iz dobička iz rednega delovanja 0,00 0,00 
15. Cisti poslov.lzid Iz redn.delov.(1 +/-2+3+4-5-6-7-«+9+10+11 -12-13-14) -22.163.547,74 •1.912.065.379,49 
16. Izredni prihodki 1.089.685,80 12.773.587,83 
17. Izredni odhodki 1.272.180,00 2.502.326,65 

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 1.272.180,00 2.502.326.65 
b) Izredni odhodki za prevrednotovlani popravek kapitala 0,00 0.00 

18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja (16-17) •182.594,20 10.271.261,18 
19. Davek iz dobička zunaj rednega delovanja 0,00 0,00 
20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah 0,00 0,00 
21. Cisti poslovni izid obračunskega obdobja (15+16-17-19-20) •22.346.141,94 -1.901.794.118,31 

Todrat 18.02.2003 

Peter Dolenc, univ.dipl.ekon., I.r. 
Vodja SGSD 

Matej Polun univ.dipl.inž.rud., I.r. 
Direktor 

poročevalec, št. 88 104 25. oktober2003 



RUDNIK ŽIROVSKI VRH, Priloga 6 
javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o. 
T od raž 1 
4224 GORENJA VAS 

BILANCA STANJA - SRS 24 2002 2001 

A. Stalna sredstva 1.219.064.121 1.272.810.915 
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 2.779.841 338.217 

1. Dolqoročno odloženi stroški poslovanja 0 0 
2. Dolqoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 
3. Dolqoročne premoženjske pravice 2.779.841 338.217 
4. Dobro ime 0 0 
5. Predujmi za neoDredmetena dolgoročna sredstva 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.211.999.285 1.268.187.703 
1. Zemljišča in zqradbe 1.186.433.342 1.253.562.424 

a) Zemljišča 342.120.710 342.120.710 
b) Zgradbe 844.312.632 911.441.714 

2. Proizvajalne naprave in stroji 23.649.164 13.615.037 
3. Druge naprave in stroji 0 0 
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 1.010.242 
5. Osnovna čreda 0 0 
6. Večletni nasadi 0 0 
7.Preduimi za opredmetena osnovna sredstva 1.916.780 0 

lU. Dolgoročne finančne naložbe 4.284.995 4.284.995 
1. Deleži v podjetjih v skupini 0 0 
2. Dolqor.finanč.teri.do podj.v skup.razen do pridruženih podjetij 0 0 
3. Deleži v pridruženih podjetij 0 0 
4. Dolqoročne finančne terjatve do pridruženih podjetij 0 0 
5. Drngi dolgoročni deleži 4.284.995 4.284.995 
6. Druqe dolqoročne finančne terjatve 0 0 
7. Lastni deleži 0 0 

B. Gibljiva sredstva 301.005.696 253.193.951 
I. Zaloge 25.283.654 26.152.347 

1. Material 25.283.654 26.152.347 
2. Nedokončana proizvodnja 0 0 
3. Proizvodi in trqovsko blaqo 0 0 
4. Predujmi za zaloqe 0 0 

II. Poslovne teriatve 124.787.188 90.092.379 
a) Dolqoročne poslovne teriatve 21.834.432 27.756.267 
b) Kratkoročne poslovne terjatve 102.952.755 62.336.112 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 19.959.388 11.236.247 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do druqih 82.993.368 51.099.865 

III. Kratkoročne finančne naložbe 143.003.724 3.724 
4. Druge kratkoročne fin. naložbe 143.003.724 

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 7.931.131 136.945.501 
C. Aktivne časovne razmejitve 169.054 0 

SKUPAJ SREDSTVA 1.520.238.872 1.526.004.866 
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 51.126.451 50.626.651 
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A. Kapital 1.399.942.797 1.422^88.938 
I. Vpoklicani kapital - osnovni kapital 1.420.431.434 1.420.431.434 
II. Kapitalske rezerve 0 0 
III. Rezerve iz dobička 0 0 
V. Prenesena čista izguba -9.505.947 0 
VII. Cista izguba pošlovneqa leta -22.346.142 -9.505.947 
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 11.363.451 11.363.451 

B. Rezervacije 0 0 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0 0 
2. Rezervacije za davčne obveznosti 0 0 
3. Druge rezervacije 0 0 

C. Finančne in poslovne obveznosti 120.296.075 101.191.845 
a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 126.533 126.533 
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 120.169.543 101.065.312 
3. Kratkoročne poslovne obvez, do dobaviteljev 79.775.507 33.299.335 
4. Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 40.394.036 67.765.977 

Ć. Pasivne časovne razmejitve 0 2.524.083 
I 

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.520.238.872 1.526.004.866 
ZUNAJĐILANČNE OBVEZNOSTI 51.126.451 50.626.651 

Todraž, 18.02.2003 

Peter Oolenc, univ.dipl.ekon., I.r. Matej Požun, univ.dipl.inž.rud., I.r. 
Vodja SGSD Direktor 

poročevalec, št. 88 106 25. oktober 2003 
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i Ar 

naročilnica 

I Ime in priimek:  

| Naslov:  

i Telefon: Poštna številka:    

■ Podjetje:  

Davčna številka:    

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:     

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  _  

, Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I^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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