
DRŽAVNI ZBOH hcHioi iivt: 

PPKUiVfgNTACiJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik XXX 

POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 
■ Poročilo Ustavne komisije o pripravi: 3 

- Predloga ustavnega zakona za spremembo 140. člena ustave Republike Slovenije in predlog stališč 
o osnutku ustavnega zakona za spremembo 121140. in 143. člena ustave Republike Slovenije 
- EPA 702 - III 

letno poročilo 
' Letno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2003 17 

- EPA 1380 - III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



DELOVNO TELO 

USTAVNA KOMISIJA 

Poročilo o pripravi: 

PREDLOGA USTAVNEGA ZAKONA ZA 

SPREMEMB0140. ČLENA USTAVE 

> REPURLIKE SLOVENIJE IN PREDLOG STALIŠČ 

0 OSNUTKU USTAVNEGA ZAKONA ZA 

SPREMEMR0121., 140. IN 143. ČLENA 

USTAVE REPURLIKE SLOVENIJE 

- EPA 702 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Ustavna komisija 

Številka: 001-02/89-2/168, EPA 702-111 
J Ljubljana, 16. 6. 2004 

Na podlagi prvega in drugega odstavka 180 člena, v povezavi z 42. členom 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/2002 in 
60/2004) daje Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije kot 
matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

O PRIPRAVI 
PREDLOGA USTAVNEGA ZAKONA ZA SPREMEMBO 140. ČLENA 
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
PREDLOG STALIŠČ O OSNUTKU USTAVNEGA ZAKONA ZA 
SPREMEMBO 121., 140. IN 143. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
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Ustavna komisija je na 17. seji, dne 28. 5. 2004 in 11. 6. 2004 obravnavala delovno 
besedilo predloga ustavnega zakona o spremembi 140. člena Ustave Republike 
Slovenije, ki je bilo pripravljeno na podlagi sprejetega stališča Državnega zbora 
Republike Slovenije o osnutku ustavnega zakona za spremembo 121., 140., in 143. 
člena ustave, z dne 6. 4. 2004. 

Člani Ustavne komisije so poleg predloga ustavnega zakona prejeli tudi Stališče 
Strokovne skupine do predloga za začetek postopka za spremembo Ustave 
Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona na področju lokalne samouprave 
EPA 702-ill, 140. člen, z dne 10. 5. 2004 (priloga 1). V Stališču je med drugim 
poudarjeno, da "Strokovna skupina meni, da v takšnih razmerah ne bi bilo koristno, 
da bi strokovno podprla le eno od stališč, ki jih je predlagala državnemu zboru 
Ustavna komisija, kar samo zase nima pravega smisla, in tudi ne, da bi se nadaljeval 
postopek za sprejem ustavnih sprememb na področju lokalne in regionalne 
samouprave. Strokovna skupina upa, da bo naslednji državni zbor uspešnejši in 
odgovornejši pri odločanju o tako pomembni zadevi kot je regionalizacija Slovenije, ki 
je nujna za dograditev slovenske lokalne samouprave" (več v priloženem Stališču). 

Ustavna komisija je 28. 5. 2004 (predsedoval ji je predsednik Borut Pahor) brez 
razprave prešla na odločanje o predlogu ustavnega zakona o spremembi 140. člena 
Ustave Republike Slovenije in ga m sprejela z dvotretjinsko večino vseh članov 
Ustavne komisije (0 ZA, 0 PROTI). 
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V nadaljevanju so se člani Ustavne komisije odločili, da poskušajo sprejeti predlog 
stališč o osnutku ustavnega zakona za predlog EPA 702-111. Drugi odstavek 180. 
člena poslovnika namreč predvideva, da lahko državni zbor po končani razpravi o 
poročilu Ustavne komisije o zavrnitvi predloga ustavnega zakona sprejme stališča, ki 
naj jih Ustavna komisija upošteva pri pripravi novega predloga ustavnega zakona. Iz 
razlage te in drugih določb poslovnika izhaja, da lahko predlog teh stališč pred 
obravnavo poročila na seji državnega zbora pripravi in sprejme Ustavna komisija kot 
podlago za odločanje na seji državnega zbora. Predsednik Ustavne komisije je zato 
predložil v razpravo predlog stališč za spremembo 121., 140. in 143. člena ustave1. 

V razpravi o predlaganih stališčih, ki je razvidna iz magnetograma, je bilo poudarjeno 
naslednje: 

v poslanski skupini SLS menijo, da je vprašanje financiranja pokrajin tako 
pomembno, da ga je treba urediti v zakonu, ki se ga sprejme z dvotretjinsko 
večino navzočih poslancev, kar naj se zapiše v ustavo. Zato je po njihovem 
mnenju predlagano stališče sprejemljivo; 
za poslansko skupino NSi predlagano stališče ni sprejemljivo; sporen je četrti 
odstavek novega besedila 143. člena ustave. V odstavku navedeno "mnenje" je 
po njihovem mnenju premajhen garant za upoštevanje volje ljudi, ki bodo 
združeni v pokrajino. Poleg tega pa zahtevana dvotretjinska večina za sprejem 
zakona o financiranju pokrajin pomeni le oviro za sprejem takega zakona; 
za poslansko skupino SDS predlog ni sprejemljiv, saj ne zagotavlja ustreznega 
soglasja lokalnih skupnosti pri sprejemanju zakonske ureditve. V poslanski 
skupini vztrajajo na svojem dosedanjem stališču.2 

Predsednik je v iskanju zadostne podpore za sprejem stališč, upoštevaje razpravo 
poslanske skupine SuS, predlagal, da bi se četrti odstavek glasil: "Pred odločanjem 

1 Predlog stališč se glasi: 
" 1. Predlagano besedilo spremembe 121. člena ustave naj se sprejme v predlaganem besedilu. 
2. V140. členu ustave naj se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese na občino opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva.« 

3. Besedilo 143. člena ustave naj se spremeni tako, da se glasi: 

"143. člen 
pokrajina 

Pokrajina je širša samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in 
z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. 

Pokrajina se ustanovi z zakonom, s katerim se določi območje, sedež in ime pokrajine in 
katerega sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 

Zakon o financiranju pokrajin se sprejme z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. 
Pred odločanjem o ustanovitvi pokrajine mora državni zbor pozvati občinske svete občin na 

njenem območju, da dajo svoje mnenje. 
Država lahko z zakonom prenese na pokrajino opravljanje posameznih nalog iz državne 

pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti sredstva". 
Predlog tega stališča se glasi: "Pokrajina se ustanovi ob soglasju kvalificirane večine občine na 

območju, kjer bi se pokrajina ustanovila, pri čemer se upošteva tako število občin, kot število njihovih 
prebivalcev. Z zakonom, ki gs sprejeme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev se 
uredi postopek za ustanovitev pokrajin s spremembo njihovih območij, sedeže in območja pokrajin ter 
organizacijo o pristojnosti in financiranja pokrajin". 
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o ustanovitvi pokrajine mora državni zbor dobiti soglasje občinskih svetov". Tudi s 
takšno spremembo besedila še vedno niso soglašali člani iz poslanske skupine SDS. 

Predstavnica Vlade - predlagateljice predloga sprememb ustave je v nadaljevanju 
prisotne seznanila, da so vladno stališče do predloga poslanske skupine SDS 
predstavili že poslanski skupini in poudarili, da koncept pokrajin izhaja iz 
predpostavke, da gre pri pokrajini za prebivalstveno skupnost, zato je predlog 
poslanske skupine SDS nesprejemljiv, saj uveljavlja princip občin oziroma občinskih 
svetov. Hkrati so opozorili tudi na to, da lahko pride pri pokrajinah z majhnim številom 
občin že zaradi nesoglasja enega samega občinskega sveta do blokade ustanovitve 
te pokrajine, kar ima za posledico blokado celotnega procesa sistemskega 
ustanavljanja pokrajin v Republiki Sloveniji. 

Član komisije iz poslanske skupine LDS je opozoril na nevarnost in negativno 
posledico, ki bi ju povzročil sprejem predloga poslanske skupine SDS. Nevarnost je v 
blokadi procesa ustanavljanja pokrajin zaradi zavrnitve soglasja s strani enega 
občinskega sveta, posledica pa bi se pokazala v ustanavljanju zelo majhnih pokrajin. 

V želji, da bi predstavniki poslanskih skupin skupaj z predlagateljem - vlado, ob 
sodelovanju predstavnikov Strokovne skupine pri Ustavni komisiji, poskušali najti 
besedilo predloga stališč o osnutku ustavnega zakona, ki bi ga podpirala zadostna 
večina poslancev, je predsednik Ustavne komisije prekinil razpravo in za vmesni čas, 
tj. do nadaljevanja seje komisije, napovedal enega ali več delovnih sestankov s 
predstavniki poslanskih skupin. 

Na drugem nadaljevanju seje, 11.6. 2004. kateremu je predsedoval podpredsednik 
komisije France Cukjati, so člani obravnavali predlog novih stališč, ki jih je vložil 
poslanec in predsednik komisije Borut Pahor na podlagi razprave na omenjenih 
delovnih sestankih. Predlog stališč se glasi: 

"1. Predlagano besedilo spremembe 121. člena ustave naj se sprejme v 
predlaganem besedilu, pri čemer se v drugem odstavku za besedo "opravljanje" 
doda beseda "določenih". 

2. V 140. členu ustave naj se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi. 
»Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese na občino 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi 
sredstva.« 

3. Besedilo 143. člena ustave naj se spremeni tako. da se glasi: 

"143. člen 
pokrajina 

Pokrajina je širša samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve 
širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. 

Zakon o pokrajinah in njihovem financiranju sprejme državni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 
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Pokrajina se ustanovi z zakonom, s katerim se določi območje, sedež in ime 
pokrajine in katerega sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov 
navzočih poslancev. 

Občina, ki meji na sosednjo pokrajino, ima v skladu z zakonom, ki ga sprejme 
državni zbor, in v skladu z izidom občinskega referenduma pravico do 
priključitve k sosednji pokrajini.". 

K tretjemu predlaganemu stališču je poslanska skupina SDS dne 10. 6. 2004 
vložila amandma za novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Pred odločanjem o ustanovitvi pokrajin mora državni zbor pridobiti soglasja 
občinskih svetov najmanj dveh tretjin občin posamezne predvidene pokrajine, 
katerih število prebivalcev obsega najmanj dve tretjine prebivalcev posamezne 
predvidene pokrajine". 

Skupina poslancev v sestavi Miran Potrč. Dušan Vučko in Valentin Pohorec so 
na sami seji dne 11. 6. 2004 prevzeli amandma ministra za notranje zadeve 
(predložen na sami seji) za novi peti in šesti odstavek predlaganega tretjega 
stališča. Amandma navedene skupine poslancev se glasi: 

"Pred odločanjem o ustanovitvi pokrajine mora državni zbor pozvati občinske 
svete občin na njenem območju, da dajo svoje mnenje. 

Država lahko z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz 
državne pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.". 

Do novega predloga stališč in amandmaja poslanske skupine SDS se je 
opredelila tudi Strokovna podskupina za področje lokalne samouprave pri 
Strokovni skupini3 {priloga 2), ki v mnenju z dne 10. 6. 2004 zavrača predlog 
stališč in amandma poslanske skupine SDS ter opozarja na negativne 
posledice njihovega sprejema (glej v magnetogramu tudi ustno obrazložitev 
poročevalca dr. Janeza Šmidovnika). 

Razpravo o predloženem stališču in amandmajih, ki je razvidna iz 
magnetograma, je moč razdeliti na dva sklopa. Večina članov komisije, kot 
tudi predstavnik vlade (minister dr. Rado Bohinc) in poročevalec Strokovne 
skupine, so opozarjali na nevarnosti, ki jih bo predvsem prinesel sprejem rešitve 
iz amandmaja SDS in sicer: nemožnost ustanovitve pokrajine na določenem 
območju zaradi nesoglasja enega ali več občinskih svetov in s tem nastanek 

3 Zaradi zelo kratkega časa od predložitve novih stališč do seje Ustavne komisije, koordinator 
Strokovne skupine dr. Miro Cerar ni mogel sklicati seje Strokovne skupine, zato je opredelitev do 
stališč oziroma amandmaja pripravila podskupina za lokalno samoupravo. Člani Strokovne skupine so 
bili z opredelitvijo seznanjeni in pozvani, da podajo mnenja ter da se udeležijo seje Ustavne komisije, 
da bi lahko predstavili morebitne svoje drugačne poglede. Opredelitvi podskupine ni nasprotoval 
noben član Strokovne skupine (vsi člani so bili dva dni pred sejo Ustavne komisije korespondenčno 
seznanjeni z opredelitvijo podskupine). O tem je dr. Miro Cerar podal kratko informacijo članom 
Ustavne komisije. 
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blokade celotnega procesa ustanavljanja pokrajin v Republiki Sloveniji, 
nevarnost strokovno nesprejemljivega večanja števila pokrajin zaradi iskanja 
kompromisov, to pa bi pomenilo odstop od teoretičnega pojmovanja pokrajine, 
težka izvedljivost rešitve v praksi zaradi dvotretjinskih večin itd. Predlagatelji 
amandmaja in njegovi zagovorniki pa so poudarjali prvenstveni namen 
amandmaja, ki je v zagotovitvi sodelovanja prebivalcev, živečih na področju 
pokrajine, pri njenem ustanavljanju; po njihovem mnenju prav sodelovanje 
prebivalcev pomeni temeljni element demokracije in je hkrati garant proti možni 
samovolji vladajoče koalicije, ki bi ljudem vsilila pokrajino, zato je treba to 
varovalko oziroma pravico zapisati v ustavo. 

Po opravljeni razpravi so člani prešli na odločanje in sprejeli naslednje 
odločitve: 
a) predlog prvega stališča, predlagatelja poslanca Boruta Pahorja, ki se glasi: 

"Predlagano besedilo spremembe 121. člena ustave naj se sprejme v 
predlaganem besedilu, pri čemer se v drugem odstavku za besedo 
"opravljanje" doda beseda "določenih".", 

je Ustavna komisija sprejela s potrebno dvotretjinsko večino 
navzočih članov (176. člen PoDZ-1) (19 navzočih, 17 ZA, 1 PROTI). 

b) predlog drugega stališča, predlagatelja poslanca Boruta Pahoria. ki se 
glasi: 

"V 140. členu ustave naj se drugi odstavek spremeni tako, da se 
glasi: 
»Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese 
na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če 
za to zagotovi tudi sredstva.«.", 

je Ustavna komisija sprejela s potrebno dvotretjinsko večino 
navzočih članov (176. člen PoDZ-1) (19 navzočih, 17 ZA, 0 PROTI). 

c) k predlaganemu tretjemu stališču so bili vloženi amandmaji in sicer: 

ca) amandmaja poslanske skupine SDS, po katerem naj se tretje 
stališče ustrezno dopolni z odstavkom, ki se glasi: 

"Pred odločanjem o ustanovitvi pokrajin mora državni zbor pridobiti 
soglasja občinskih svetov najmanj dveh tretjin občin posamezne 
predvidene pokrajine, katerih število prebivalcev obsega najmanj dve 
tretjine prebivalcev posamezne predvidene pokrajine.", 

Ustavna komisija ni sprejela s potrebno dvotretjinsko večino 
navzočih članov (176. člen PoDZ-1) (19 navzočih, 7 ZA, 12 
PROTI). 

cb) amandma skupine poslancev s prvo podpisanim Miranom 
Potrčem, ki se giasi: 
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"Dodata se 5. in 6. odstavek: 

"Pred odločanjem o ustanovitvi pokrajine mora državni zbor 
pozvati občinske svete občin na njenem območju, da dajo svoje 
mnenje. 

Država lahko z zakonom prenese na pokrajine opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to 
zagotoviti potrebna sredstva.".", 

je Ustavna komisija sprejela s potrebno dvotretjinsko večino 
navzočih članov (176. člen PoDZ-1) (19 navzočih, 13 ZA, 5 
PROTI). 

cč) predlog tretjega stališča, upoštevaje sprejeti amandma skupine 
poslancev s prvo podpisanim Miranom Potrčem, je Ustavna 
komisija sprejela s potrebno dvotretjinsko večino navzočih 
članov (176. člen PoDZ-1) (19 navzočih, 13 ZA, 6 PROTI). 

Ustavna komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da po 
končani razpravi o poročilu o zavrnitvi predloga ustavnega zakona 
obravnava naslednji 

predlog stališč 
o osnutku ustavnega zakona za spremembo 121., 140. in 143. člena 

ustave: 

1. Predlagano besedilo spremembe 121. člena ustave naj se sprejme v 
predlaganem besedilu, pri čemer se v drugem odstavku za besedo 
"opravljanje" doda beseda "določenih". 

2. V 140. členu ustave naj se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese 
na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če 
za to zagotovi tudi sredstva.«. 

3. Besedilo 143. člena ustave naj se spremeni tako, da se glasi: 

"143. člen 
pokrajina 

Pokrajina je širša samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne 
zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega 
pomena. 

Zakon o pokrajinah in njihovem financiranju sprejme državni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 
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Pokrajina se ustanovi z zakonom, s katerim se določi območje, sedež 
in ime pokrajine in katerega sprejme državni zbor z dvotretjinsko 
večino glasov navzočih poslancev. 

Občina, ki meji na sosednjo pokrajino, ima v skladu z zakonom, ki ga 
sprejme državni zbor, in v skladu z izidom občinskega referenduma 
pravico do priključitve k sosednji pokrajini. 

Pred odločanjem o ustanovitvi pokrajine mora državni zbor pozvati 
občinske svete občin na njenem območju, da dajo svoje mnenje. 

Država lahko z zakonom prenese na pokrajine opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to 
zagotoviti potrebna sredstva.". 

in jih sprejme ter naloži Ustavni komisiji, da pripravi nov predlog 
ustavnega zakona. 

* * * 

2. Poročevalec Ustavne komisije 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil France Cukjati, podpredsednik 
Ustavne komisije. 

Sekretar: Podpredsednik: 
Boris Vrišer, l.r. France Cukjati, l.r. 
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PRILOGA A 
PREDLOG 

Stališča 

o osnutku ustavnega zakona za spremembo 
121., 140. in 143. člena ustave: 

1. stališče: 

Predlagano besedilo spremembe 121. člena ustave naj se sprejme v 
predlaganem besedilu, pri čemer se v drugem odstavku za besedo 
»opravljanje« doda beseda »določenih«. 

2. stališče: 

V 140. členu ustave naj se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Po predhodnem soglasju občine lahko država z zakonom prenese 
na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če 
za to zagotovi tudi sredstva.«. 

3. stališče: 

Besedilo 143. člena ustave naj se spremeni tako, da se glasi: 

»143. člen 
pokrajina 

Pokrajina je širša samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne 
zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega 
pomena. 

Zakon o pokrajinah in njihovem financiranju sprejme državni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 

Pokrajina se ustanovi z zakonom, s katerim se določi območje, sedež 
in ime pokrajine in katerega sprejme državni zbor z dvotretjinsko 
večino glasov navzočih poslancev. 

Občina, ki meji na sosednjo pokrajino, ima v skladu z zakonom, ki ga 
sprejme državni zbor, in v skladu z izidom občinskega referenduma 
pravico do priključitve k sosednji pokrajini. 

Pred odločanjem o ustanovitvi pokrajine mora državni zbor pozvati 
občinske svete občin na njenem območju, da dajo svoje mnenje. 

Država lahko z zakonom prenese na pokrajine opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to 
zagotoviti potrebna sredstva.«. 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavna komisija 
Strokovna skupina 

Ljubljana, 10. 5. 2004 

STALIŠČE 

do Predloga za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije z 
osnutkom ustavnega zakona na področju lokalne samouprave EPA 702-III, 140. 

člen 

Državnemu zboru je Predlog za začetek postopka za spremembo 121., 140. in 143. 
člena ustave z osnutkom ustavnega zakona v obravnavo zboru predložila vlada RS. 
Na 35. izredni seji je državni zbor sklenil, da se začne postopek za spremembo 
predlaganih členov ustave ter preložil razpravo o osnutku ustavnega zakona in 
odločanje o predlogu stališč ustavne komisije na eno naslednjih sej. Na 42. izredni 
seji je državni zbor s potrebno večino potrdil le eno od stališč ustavne komisije, ki se 
nanaša na spremembo 140. člena. Po tej spremembi ustave bi veljalo predhodno 
soglasje za prenos državnih nalog v izvajanje lokalnim skupnostim le še za občine, 
ne pa tudi za širše samoupravne lokalne skupnosti (pokrajine). Predlagana 
sprememba 140. člena v takšni vsebini tudi ni bila predlagana s strani strokovne 
skupine, temveč je strokovna skupina pristala nanjo, če bi bi državni zbor sprejel tudi 
vse ostale predlagane spremembe na področju lokalne samouprave. Zdaj je nastala 
nenavadna situacija, da je državni zbor potrdil le eno od stališč ustavne komisije, ki 
pa posledično izvira iz novega 143. člena oz. ni potrdil celote predlogov (nov 143. 
člen ter spremenjena in dopolnjena 140. in 121. člen), ki bi šele omogočila pripravo 
zakonov o pokrajinah in o njihovi ustanovitvi. S tem bi bila odprta pot decentralizaciji 
oz. bi omogočili dekoncentracijo in decentralizacijo državne uprave ter uveljavljanje 
evropskega načela subsidiarnosti Slovenije. 

Poslanci, ki so nasprotovali predlaganim spremembam kot celoti, so navajali vrsto 
razlogov za takšno njihovo ravnanje, ki pa strokovno niso utemeljeni oz. je stroka v 
številnih dosedaj pripravljenih strokovnih podlagah nanje argumentirano odgovorila. 
Številna pripravljalna dela in dejanja za ustavne spremembe in pripravo potrebne 
zakonodaje niso bila upoštevana ali pa so bila spregledana. Nasprotniki predlaganih 
sprememb so tudi povsem zanemarili dejstvo, da je RS ratificirala Evropsko listino 
lokalne samouprave (Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave 
(MELLS), Uradni list RS št. 57/96, Mednarodne pogodbe št. 15/96), ki poleg že 
omenjenega načela subsidiarnosti načela vsebuje še vrsto drugih načel, katerih 
uresničevanje v državah podpisnicah omogoča vzpostavitev in krepitev lokalne in 
regionalne samouprave kot nujnega pogoja za demokratičnost države. Povsem so 
tudi obšli Poročilo in Priporočile Sveta Evrope slovenskim oblastem iz leta 2001, v 
katerem ta pozdravlja namero RS. da izvede regionalizacijo države z uvedbo pokrajin 
kot druge ravni 'okalne samouprave (Congress of Local and Regionai Authorities of 
Europe, Situation of local and regionai democracy in Slovenia, Explanatory 
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Memorandum, Recommendation 89 (2001) on the situation of local and regional 
democracy in Slovenia, Eighth Session, Strasbourg, 29-31 May 2001). 

Strokovna skupina meni, da v takšnih razmerah ne bi bilo koristno, da bi strokovno 
podprla le eno od stališč, ki jih je predlagala državnemu zboru ustavna komisija, kar 
samo zase nima pravega smisla, in tudi ne, da bi se nadaljeval postopek za sprejem 
ustavnih sprememb na področju lokalne in regionalne samouprave. Strokovna 
skupina upa, da bo naslednji državni zbor uspešnejši in odgovornejši pri odločanju o 
tako pomembni zadevi kot je regionalizacija Slovenije, ki je nujna za dograditev 
slovenske lokalne samouprave. Pri tem naj bi upošteval vse strokovne priprave in 
podlage, ki so nastajale na pobudo državnega zbora samega (glej npr. Poročilo, 
stališča in predlogi skupine strokovnjakov za regionalizem glede predloga za 
začetek postopka za spremembo 143. člena ustave, ki ga je vložila v državnem 
zboru skupina poslancev s prvopodpisanim dr. Cirilom Ribičičem (EPA 708-II), 
Poročevalec DZ, štev. 92/00), vlade in ustavne komisije, prav tako pa sprejeta 
mednarodna načela o lokalni in regionalni samoupravi oz. demokraciji. 

Pripravila: 
Dr. Janez Šmidovnik I. r. 
Dr. Stane Vlaj I. r. 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavna komisija 
Strokovna skupina 

Datum: 10.06.2004 

MNENJE O PREDLOGU STALIŠČ ZA USTAVNI ZAKON, EPA 702-III 
(lokalna samouprava) 

K predlogu stališč za osnutek ustavnega zakona EPA 702-III (lokalna samouprava), ki je 
pripravljen za obravnavo v Ustavni komisiji (17. seja, 12. 6. 2004), ima Strokovna skupina 
tele pripombe: 

Strokovna skupina je že pri oceni predhodnega predloga za novi 143. člen Ustave, ki v 
Državnem zboru ni bil sprejet, opozorila na nevarnost ustavne ureditve, po kateri bi se 
pokrajine ustanavljale z zakonom, ki bi ga sprejemal državni zbor z dvotretjinsko večino 
navzočih poslancev. Menila je, da bi taka ureditev omogočala nenačelno izsiljevanje za 
ustanavljanje pokrajin, ki po svojem teritorialnem obsegu, po svojih kapacitetah itd. ne bi 
ustrezale funkcijam pokrajine kot širše lokalne oziroma regionalne skupnosti. Taka ureditev 
bi olajšala uveljavljanje lokalnih pritiskov na oblikovanje premajhnih pokrajin, ki ne bi mogle 
biti sposoben nosilec regionalnega razvoja na svojem območju. Opozorila je tudi na določbo v 
koalicijski pogodbi vladnih strank, po kateri bi morale imeti pokrajine najmanj 100.000 
prebivalcev. Z vključitvijo takih določb v Ustavo bi bila otežkočena ali celo onemogočena 
tudi vsaka poznejša teritorialna sprememba med pokrajinami, ki bi se pokazala za potrebno. 

V novem predlogu besedila 143. člena pa se predvideva enak kvorum tudi za sprejem 
(sistemskega) zakona o pokrajinah in celo za sprejem zakona o financiranju občin. To pa 
pomeni, da se utegne akcija za ustanavljanje pokrajin ustaviti že ob sprejemanju zakona o 
pokrajinah, ob katerem se lahko odprejo najrazličnejši problemi, glede katerih bi bilo težko 
priti do tako visokega soglasja v državnem zboru. Ta zakon ureja namreč celoto 
pravnosistemskih vprašanj, ki se tičejo ustanovitve, organizacije in funkcioniranja pokrajin. 
Zato bi se v proceduri njegovega sprejemanja lahko ponovila vsa zgodba, ki se je že enkrat 
odvila — na ustavni ravni. Šele, ko bi se ta zgodba končala, bi se lahko začela naslednja: 
ustanavljanje pokrajin z zakonom o ustanovitvi pokrajin in z določitvijo njihovih območij. Tu 
bi bilo treba ponovno preskočiti dve veliki oviri: sprejeti zakon z dvotretjinsko večino 
navzočih poslancev in pridobiti še - v smislu predloga SDS - potrebnih soglasij od dveh 
tretjin občin, ki imajo najmanj dve tretjini prebivalcev v vsaki predvideni pokrajini. To pa 
pomeni, da bi vsaka občina lahko preprečila ustanovitev pokrajine in s tem tudi 
regionalizacijo Slovenije. Pomeni pa tudi, da z eventuelnim sprejemom takih ustavnih 
amandmajev ne bi bili nič bližje ustanovitvi pokrajin in s ;em regionalizaciji Slovenije, kot 
smo pri obstoječi ustavni ureditvi. Pripravljeno besedilo ustavnih sprememb bi še bolj 
zakompliciralo ustanavljanje pokrajin, razen tega pa tudi ne bi odpravilo doktrinamega 
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nesporazuma glede tega, kaj so pokrajine: združenje občin ali avtonomne lokalne skupnosti na 
drugem nivoju lokalne samouprave, kot to napoveduje besedilo prvega odstavka tega besedila 
143. člena. 

Zato strokovna skupina meni, da predloženo besedilo ne more biti izhodišče za ustrezne 
ustavne spremembe 143. člena in je zato mnenja, da se tudi to vprašanje prepusti v nadaljnjo 
obravnavo in odločanje državnemu zboru v naslednjem mandatnem razdobju. 

dr. Janez Šmidovnik 
dr. Stane Vlaj 
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Letno poročilo 

DRUŽBE RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 

JAVNEGA PDUJETJA ZA ZAPIRANJE 

RUUNIKA URANA D.O.D., ZA LETO 2003 

' EPA 1300 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

številka: 310-00/2001-14 
Ljubljana, 04.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji dne 3.6 2004 
sprejela: 

" LETNO POROČILO DRUŽBE RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 
JAVNEGA PODJETJA ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA 
D.O.O. ZA LETO 2003, 

ki ga pošilja na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 
,rajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja 
Posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list 
RS, št. 36/92). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora 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. 

Mirko Bandelj ,l.r. 
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: Letno poslovno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh , javnega 
podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2003 

Nadzorni svet RŽV d.o.o. je na svoji 13. redni seji , ki je potekala 
8..4.2004 obravnaval in s sklepom št. 81 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. 

t 
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LETNO POROČILO DRUŽBE 

RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 

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

za leto 2003 

Todraž, marec 2004 RŽV d.o.o.: 

Matej Požun 
Direktor 
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PREDSTAVITEV DRUŽBE 

Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (RŽV) je družba v javni 
lasti, katere osnovni namen je izvedba trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude v rudniku 
urana Žirovski vrh. 

Ime firme: Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 
Skrajšano ime firme: RŽV, d.o.o. 
Lastnik: Republika Slovenija 
Sedež: Todraž 1,4224 Gorenja vas 
Št. registrskega vložka: 1/00197/00, Okrožno sodišče Kranj 
Ustanovitveni kapital: 1.420.431.434,00 SIT 

Poslanstvo družbe 

Zagotoviti zaprtje objektov RUŽV (jama, Boršt, Jazbec) in zavarovanje okolja ter zdravja 
okoliških prebivalcev in zaposlenih pred posledicami rudarjenja v skladu z zakoni in predpisi. 

Viz-ja družbe 
RŽV d.o.o. bo: 
- V zakonsko opredeljenem roku izvedla zaprtje jame RUŽV in sanacijo jalovišč Jazbec in 

Boršt, 
- Trajno zavarovala okolje pred posledicami izkoriščanja uranove rude in zagotovila 

zavarovanje zdravja okoliških prebivalcev in zaposlenih pred posledicami rudaijenja, 
- Zagotovila socialno varnost vsem zaposlenim in skupaj s subjekti razvoja okolja skušala 

ohraniti ekonomsko moč kraja. 

Strategija RŽV, d.o.o. 

- Z reorganizacijo družbe se bodo v družbi izvajala pripravljalna dela v jami za izvedbo 
zapiranja in zagotavljali pogoji za delo zunanjih izvajalcev, 
Zapiranje jame in sanacijo jalovišč Jazbec in Boršt bodo izvajali na mednarodnem javnem 
razpisu izbrani zunanji izvajalci, 

- Sredstva za izvedbo projekta se bodo zagotavljala iz lastnih virov, Proračuna RS in posojila 
EEB. 

Upravljanje in vodenje družbe 

Skupščina družbe: 
Nadzorni svet družbe: 

Uprava družbe: 

Vlada Republike Slovenije 
mag. Radovan Tavzes, predsednik 
mag. Nives Nared, član 

Jasna Kalšek, član 
Peter Dolenc, član 
Matej Požun, direktor 
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Zakonske in programske osnove 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude 
in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ZTPIU-A (Ur.l. RS, št. 
28/2000), 

- Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje 
posledic rudaijenja v Rudniku urana Žirovski vrh«, IBE, 2001, št. proj. UZVI-B103/29 

Kratek opis projekta zapiranja rudnika 

Zapiranje rudnika po Noveliranem programu 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 (Boršt) ter jamske jalovine (Jazbec) 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 proizvodnje uranovega 
koncentrata skoraj v celoti zaključen, saj je potrebno izvesti le še nekatera rušitvena dela. 

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

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

Projekt zapiranja rudnika naj bi se izvajal v obdobju 2001 - 2005 z naslednjimi opredeljenimi 
stroški (Noveliran program, stalne cene leto 2000, EUR = 205,3542 SIT): 

(v 000 EUR) 
Vrsta stroška i 2001 2002 2003= 2004 2005 SKUPAJ 

Jama 3.660 5.883 3.837 1.451 1.606 16.438 
Predelovalni obrat - 132 - - 481 613 
Jalovišči - 185 3.352 1.843 1.448 6.829 
SKUPAJ 3.660 6.200 7.189 3.294 3.536 23.879 

Zagotavljanje pogojev 1.797 1.936 1.814 1.714 1.602 8.863 
DDV 695 1.178 1.366 626 672 4.537 
SKUPAJ 6.152 9.314 10.369 5.634 5.810 37.279 
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1 UVOD 

Letno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika Urana, d.o.o. 
(LP 2003) je izdelano na podlagi določb naslednje krovne zakonodaje: 

10. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic 
rudarjenja 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 preprečevanj A posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh«, IBE, 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. 

Letno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 
za leto 2003 pa poleg primerjave izvedbe glede na predpostavke programa vsebuje tudi oceno 
izvedbe Rebalansa poslovnega načrta (RPN 2003), ki ga je NS družbe obravnaval na svoji 9. 
redni seji z dne 18.07.2003 - sklep št.65 , Vlada RS pa ga je sprejela 28.8.203 pod sklepom št. 
310-00/2001-10. 

Ne glede na v letu 1992 sprejet ZTPIU in prvoten Program trajnega prenehanja izkoriščanja 
uranove rude in odpravljanja posledic rudarjenja 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 jalovišč 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 EEB 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 LP 2003 

Pri oceni poslovanja v letu 2003 je potrebno upoštevati dosedanja vsebinska in vrednostna 
(posledica mednarodne recenzije s strani družbe Wismut GmbH) ter dinamična odstopanja 
(izdaja podzakonskih aktov - uredba o preoblikovanju družbe, statut; izvedba statusnih 
sprememb in reorganizacija družbe; dolgotrajnost postopkov mednarodnega razpisa za izbiro 
zunanjih izvajalcev...) preteklega obdobja izvajanja programa zapiranja rudnika (2001, 2002). 

Zaradi odstopanj v preteklih dveh letih je družba v juniju 2002 izdelala dokument »Ocena 
izvedbe Noveliranega programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudarjenja v rudniku urana Zirovski vrti«. 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 
privzet 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. Vsa navedena odstopanja ter razlogi so detaljnejše podani v 
letnem poročilu družbe za leto 2002. 

Metodološko je letno poročilo izdelano po enaki metodologiji grupiranega prikaza stroškov kot 
je izdelan Noveliran program in Rebalans Poslovnega načrta RŽV, d.o.o. za leto 2003 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 
kvartali h leta 2003. 

Vsaka aktivnost izvajanja programa v letu 2003 je stroškovno primeijana 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 2003 so posebej komentirana. Primerjave 
doseganja plana - veljaven Rebalans poslovnega načrta družbe Rudnik Žirovski vrh, d.o.o. za 
leto 2003 (RPN 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 15.11.2003. 
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2.0 SPLOŠNA PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2003 

Splošno lahko leto 2003 označimo kot prvo normalno leto izvajanja programa zapiranja z zelo 
urejenimi razmerami glede razpoložljivega obsega financiranja ter potijenimi dokumenti za 
izvajanje programa. 

V letu 2002 pred obravnavanim obdobjem 2003 so se namreč dokončale vse tiste aktivnosti 
(statusne spremembe in reorganizacija družbe) 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. Na drugi strani se je v letu 2002 končala izbira zunanjega 
izvajalca (konzorcij Cestno podjetje Ljubljana d.d. & Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.) za dela 
Opustitve pridobivanja uranove rude - jamska dela za Sklope 1, 2 ter 3 na mednarodnem javnem 
razpisu po omejenem postopku in pričelo z deli zapiranja jame. 

Leto 2003 lahko opredelimo na eni strani kot leto intenzivnega zapiranja jame, na drugi strani pa 
kot leto, v katerem so se odvijale ključne aktivnosti določitve izvedljive tehnologije trajne 
sanacije jalovišča jamske jalovine Jazbec in jalovišča HMJ Boršt. 

Razpoložljiv obseg proračunskega financiranja za leto 2003 je bil na osnovi sprejetega Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2003 (Ur. list RS št. 103, z dne 17.12.2001) na razpolago že takoj na 
začetku leta: 
1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
15032501 Nadzor in kontrola sevanj 
3541 Rudnik Žirovski vrh 

410 subvencije 1.585.216.000,00 tolaijev 

Decembra 2002 pa je bil tako že izdelan »Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, d.o.o. za 
leto 2003« - PN 2003 (obravnavan na 6.redni seji NS z dne 11.12.2002 - sklep št. 46), ki gaje 
Vlada RS obravnavala na 6. redni seji dne 30.01.2003 ter ga sprejela pod sklepom št.310- 
00/2001-9. 

Zaradi drugačne dinamike del na zapiranju jame (rezultatov novih razpisov za sklop 4, izdelava 
dodatne tehnične dokumentacije za pripravljalna dela...), ugotovitev poskusnih polj prekrivk 
(nujno potrebne dodatne preiskave) in iz likvidnih razlogov (del sicer zapadlih obveznosti 2002 
se je poplačal v breme proračuna 2003) je bilo potrebno pristopiti k Rebalansu poslovnega 
načrta (RPN 2003), ki gaje NS družbe obravnaval na svoji 9. redni seji z dne 18.07.2003 - sklep 
št.65 , Vlada RS pa gaje sprejela 28.8.203 pod sklepom št. 310-00/2001-10. 

V nadaljevanju je tako podana realizacija izvajanja aktivnosti zapiranja rudnika glede na 
omenjeni RPN 2003. 
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Pri izvajanju del v letu 2003 so se glede na prvotno izdelani PN 2003 pojavila naslednja 
odstopanja, ki so bila zajeta v RPN 2003: 

I. Sprememba dinamike izvajanja del zunanjih izvajalcev na delih zapiranja jame 

Poleg uspešnega konkuriranja kot najugodnejši izvajalec za Sklop 1, 2, 3 del »Opustitev 
pridobivanja uranove rude - jamska dela« v letu 2002 je bil v n. fazi omejenega postopka 
mednarodnega javnega razpisa v letu 2003 isti konzorcij (konzorcij CP d.d. & RTH d-o.o.) 
izbran tudi za dela Sklopa 4. V RPN 2003 seje tako upoštevala najavljena dinamika del za Sklop 
4 iz ponudbe izbranega izvajalca, hkrati pa se je dokončala tudi tehnična dokumentacija za 
pripravljalna dela: 

1. V okviru ponudbe izbranega izvajalca za javni razpis Opustitev pridobivanja uranove rude - 
jamska dela so v ponudbi v poglavju 4 na strani 295 in prilogah 292 od 1 do 7 predvidena 
tudi dodatna dela v smislu pomožnih del, ki jih morajo izvajalci izvesti pred predvideno 
izvedbo aktivnosti zapiranja jame. Za ta dela (sidranje, mreže, brizgan beton, betonska, 
tesarska ter ostala dela) so bile v razpisu ponujene cene na enoto, saj naj bi se obseg teh del 
določal sprotno na posameznem delovišču, pred začetkom izvajanja glavnih aktivnosti in ob 
soglasju nadzornega organa. Iz navedenih razlogov ta dela (predvidena tako v sklopih 1, 2 ter 
3) po absolutnih vrednosti v pogodbah za posamezne sklope niso bile zajeta. 
Zaradi standardne izvedbe teh del (tipska dela) rudarska zakonodaja ne zahteva posebej 
izdelave tehnične dokumentacije v smislu rudarskega projekta; poleg navedenega je potrebno 
upoštevati tudi dejstvo, da detajlni popis potrebnih del priprave in dodatnega vzdrževanja ni 
bil možen, saj je bila jama v obdobju 1994 - 2001 začasno zaprta in izdelovalcem razpisne 
dokumentacije ni bil mogoč dostop do jamskih objektov. Na sestanku že v septembru 2002 
(MOPE-ARSO, RŽV ter strokovni nadzor - IRGO) se je zaradi razlogov transparentnosti teh 
del sklenilo pristopiti k izdelavi rudarskega projekta, ki tudi za ta dela konkretno opredeli 
obseg teh del (predizmere ter predračune teh del na osnovi ponudbenih cen). 
V letu 2003 je v bil tako izdelan RP: «Pripravljalna in sanacijska dela za izvedbo projektov 
trajnega zaprtja jame RUŽV - l.del: pripravljalna dela za zunanje izvajalce«, št. proj. ic 
341/03, IRGO Consulting. Projekt je nadaljnje tehnično-tehnološko opredelil tudi izdelavo 
obloma zruška na progi H-7. Pripravljalna dela so bila tako vrednostno zajeta v omenjeni 
projektni dokumentaciji. Ta opredeljena dela so bila osnova za vsebinsko izdelavo rebalansa 
poslovnega načrta in sklenitev aneksov k obstoječim pogodbam za sklop 1, 2, 3 ter 4. 

2. Dela iz razpisanega obsega del za Sklop 4 (v splošnem likvidacija vhodnih objektov jame) se 
navezujejo na opravljena dela predvsem Sklopa 3 (likvidacija podkopa P-10). Zaradi tega in 
zaradi v ponudbi podane dinamike izvajanja del za Sklop 4 (ki v novembru 2002, ko je bil 
izdelan prvotni poslovni načrt seveda še ni bila poznana), se je z rebalansom poslovnega 
načrta povečala vrednost prvotno planiranih del Sklopa 4 predvsem na račun Sklopa 3. Delno 
pa Sklop 4 zajema tudi dela. ki so v Noveliranem programu predvidena kot dela trajne 
sanacije jalovišča jamske jalovine Jazbec (vgrajevanje in komprimiranje materiala začasnega 
odlagališča P-9). 

II. Plačilo zapadlih obveznosti opravljenih del 2002 v breme Proračuna 2003 

Vrednost opravljenih del in pogodb zunanjih izvajalcev (konzorcij CP, d.d. & RTH, d.o.o.) na 
aktivnostih zapiranja jame 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 
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plačila izvedenih del (10% plačila izvedenih del se plača po odpravljenih pomanjkljivostih, 
ugotovljenih na tehničnem pregledu ob zaključku del). Ta razlika, ki pomeni obveznost ob 
zaključku posameznega projekta torej znaša 28.236.230 SIT. 
Ob navedenem pa je potrebno še posebno opozoriti na dejstvo da v skladu z obsegom 
fakturiranih del po obračunskih situacijah in ki bi z valutnim rokom morala biti plačana v letu 
2002 ta dela v celoti niso bila plačana iz naslova proračunskih sredstev 2002: 

 Obveznost 2002 Plačano Razlika 

konzorcij CP, d.d. & RTH d.o.o. 254.126.070,00 151.039.626,00 103.086.444,00 

Zaradi pomanjkanja sredstev v Proračunu 2002 ob koncu leta se celotna zapadla obveznost ni 
pokrila saj je bilo 103.086.444,00 SIT plačano v letu 2003 iz sredstev Proračuna 2003. Naveden 
izpad financiranja projekta v letu 2002, ki se je krila v breme Proračuna RS, namenjenega 
zapiranju rudnika v letu 2003 je torej za naveden znesek zmanjšala razpoložljiv obseg sredstev 
za tekoče aktivnosti izvajanja del zapiranja rudnika v letu 2003. 

IH. Problematika jalovišč 

Kot bistveno je potrebno navesti, daje RŽV pridobil dne 8.5.2003 pod št. 350-03-77/95 SR/GL 
dopolnilno lokacijsko dovoljenje za trajno sanacijo jalovišča HMJ Boršt in jamske jalovine 
Jazbec. Sicer pa kot že omenjeno leto 2003 pomeni leto, v katerem so se odvijale ključne 
aktivnosti določitve izvedljive tehnologije trajne sanacije jalovišča jamske jalovine Jazbec in 
jalovišča HMJ Boršt: 

1. V letu 2003 so bila dokončana dela na poskusnih poljih prekrivke. Izvajalci (SCT ter nadzor 
Projekt Nova gorica&GI-ZRMK) so z deli začeli sicer že v prvi polovici oktobra 2002 na 
pričakovano najtežjemu delu graditvi poskusnega polja prekrivke na jalovišču Boršt. Dela, ki 
jih je močno oviral dež in pojavi vode v jalovišču, so bila prekinjena, hkrati pa so pokazali na 
potrebo po dopolnitvi projekta trajne sanacije Boršta oziroma potrebnih drugačnih tehničnih 
rešitev izvajanja del trajne sanacije HMJ Boršt. Izvajalec se je nato preselil na jalovišče 
Jazbec, kjer je uspešno izvedel planirano spreminjanje naklona odlagališča. Zaradi nastopa 
zime so bila dela prekinjena in so se nadaljevala v mesecu aprilu 2003. Izvajalec je dela 
končal v mesecu oktobru 2003, rezultati pa so podali osnove za uvedbo nove, poenostavljene 
prekrivke. 

2. S poskusnimi polji prekrivke na Borštu je bilo ugotovljeno, da predvidena rešitev trajne 
sanacije HMJ Boršt (projekt IBE, leto 2000) ni možna. Za rešitev navedenega problema je bil 
v maju imenovan strokovni svet za določitev strokovnih osnov trajne sanacije jalovišča. Ob 
upoštevanju problemov, ki se nanašajo tako na makrolokacijo (fosilni plaz) kot na 
mikrolokacijo (tiksotropija materiala jalovišča) je končni rezultat sveta podati celovite 
strokovno tehnične rešitve načina trajne sanacije jalovišča HMJ Boršt v obliki predloga 
projektne naloge za izdelavo dopolnitve obstoječega projekta, ki bi na ravni splošno 
uveljavljenih kakovostnih zahtev in predpisov ter priporočil za objekte odlagališč rudarske in 
hidrometalurške jalovine, ki vplivajo na sevalno varnost zagotavljal dolgoročno stabilnost 
trajne sanacije jalovišča HMJ Boršt. Strokovni svet je najprej izdelal »Zasnovo opazovalne 
mreže podzemne vode in geotehničnih raziskav ter opazovanj na deponiji HMJ Boršt 
Rudnika Žirovski vrh«. V obravnavanem obdobju so bile izvajane tako dodatne hidrološke 
preiskave (piezometri) kakor tudi geotehnične preiskave (preiskav fizikalnih, mehanskih in 
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reoloških parametrov; namestitev merilnikov tlakov vode in izvedba penetracijskih poskusov 
in disipacijskih testov). Končno poročilo sveta bo podano v marcu 2004. 

3. Izbira zunanjega izvajalca za projekt »Opustitev obratovanja jalovišč hidrometalurške in 
jamske jalovine s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami odlaganja« je potekala po 
omejenem postopke in se je pričela z objavo v Ur. listu RS št. 106/02 v letu 2002. 
Pravočasne in pravilno označene prijave je predložilo šest prijaviteljev, od katerih pa je samo 
ena prijava (konzorcij CP Ljubljana d.d. & RTH d.o.o.) izpolnjevala pogoje za priznanje 
sposobnosti, zato se je postopek za ugotavljanje sposobnosti razveljavil. Zaradi potrebe po 
pravočasni zagotovitvi izvajalca za planirana dela v letu 2003 po poslovnem načrtu 
(površinska odvodnja zalednih voda jalovišča Boršt) se je ta segment izločil iz omejenega 
postopka in se javni razpis vodi ločeno po odprtem postopku v Ur.listu RS št. 37/03 z dne 
18.04.2003. Kot najugodnejšega kandidata je strokovna komisija 08.07.2003 predlagala 
Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d. (VGP d.d.), čemur pa je sledil pritožba neizbranega 
kandidata (postopek revizije), ki se je končal 26.08.2003z ugotovitvijo, da zahtevek za 
revizijo ni upravičen. Zamuda je zaradi dolgotrajnosti postopka pritožbe (1,5 meseca) 
onemogočala načrtovan obseg del oziroma izpad realizacije v višini 21 mio. SIT, kar je 
generalno vzrok razliki med predvidenimi in črpanimi proračunskimi sredstvi v letu 2003. 

Skupna realizacija proračunskih sredstev je bila dosežena v obsegu 1.564.212.256,00 SIT. V 
skladu z dosedanjo prakso se je celota aktivnosti zapiranja rudnika izvajala z deli v lastni režiji 
ter z deli zunanjih izvajalcev, izbranimi na javnih razpisih. 

I. Dela v lastni režiji 

Dela za zagotavljanje pogojev in v manjši meri konkretne zapiralne aktivnosti predvsem 
fapiranja jame v lastni režiji 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...). 

Dela v lastni režiji so bila pogodbeno ovrednotena s tremi pogodbami: 

- Pogodba št. 2523-02-100198 z dne 15.07.2002 496.844.000 SIT: pogodba se sicer nanaša na 
leto 2002 vendar stroški december 2002 zaradi valutnih razlogov bremenijo proračuna 2003 
v višini 58.212.00 SIT, 

- Pogodba št. 2523-03-100043 z dne 17.02.2003 v višini 793.440.000 SIT (na podlagi 
sprejetega PN 2003), 

- Aneks št. 1 k pogodbi št. 2523-03-100043 z dne 16.09.2003 v višini 853.352.000 SIT: 
opredeljuje rebalans del v lastni režiji na podlagi sprejetega RPN 2003, od tega 
58.212.000 SIT zaradi valutnih razlogov bremeni proračun 2004. 

Realizacija del v lastni režiji je znašala 842.393.551 SIT 
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It. Dela zunanjih izvajalcev 

Financiranje osnovnih projektov (konkretno zapiranja jame) se je v letu 2003 izvajalo na osnovi 
tristranskih pogodb med RŽV, d.o.o. (investitor), MOP (plačnik) in izbranim izvajalcem na 
mednarodnem javnem razpisu (izvajalec). 
Dela zunanjih izvajalcev na projektu zapiranje obrata za pridobivanje rude so se izvajala v 
skladu s štirimi osnovnimi pogodbami (LOT 1, 2, 3 ter 4). Kot najugodnejši izvajalec je bil za 
vsa dela izbran konzorcij CP Ljubljana d.d. & RTH d.o.o. Zaradi omenjenih odstopanj so bili za 
vse pogodbe po izdelavi in sprejemu RPN 2003 sklenjeni aneksi k pogodbam, ki opredeljujejo 
vrednostni obseg posameznih sklopov tako za leto 2003 kot tudi za leto 2004: 

ANEKS št. 2 k gradbeni pogodbi SKLOP 1 - štev. 2523-02-100203 (CPL št. 226/02) 
datum: 18.9.2003 
dinamika plačil 2003: 176.697.329,20 SIT 
dinamika plačil 2004: 88.227.040,73 SIT 
vrednost pripravljalnih del po aneksu k pogodbi: 167.655.263,42 SIT 
nova pogodbena vsota: 344.657.227,42 SIT 

ANEKS št. 2 k gradbeni pogodbi SKLOP 2 - štev. 2523-02-100204 (CPL št. 227/02) 
datum: 18.9.2003 
dinamika plačil 2003: 62.720.168,07 SIT 
dinamika plačil 2004: 11.560.630,32 SIT 
celotna pogodbena vsota: 115.606.303,20 SIT 

ANEKS št. 2 k gradbeni pogodbi SKLOP 3 - štev. 2523-02-100205 (CPL št. 228/02) 
datum: 18.9.2003 
dinamika plačil 2003: 209.219.197,48 SIT 
dinamika plačil 2004: 376.990.022,92 SIT 
vrednost pripravljalnih del po aneksu k pogodbi: 80.690.291,18 SIT 
nova pogodbena vsota: 996.600.610,41 SIT 

ANEKS k gradbeni pogodbi SKLOP4-štev.2523-03-100160(CPLšt. 201/2003) 
datum: 29.9.2003 
dinamika plačil 2003: 196.056.429,40 SIT 
dinamika plačil 2004: 402.603.000,00 SYT 
pogodbena vsota: 1.577.392.032,04 SIT 

Delo zunanjih izvajalcev na projektu trajne sanacije jalovišč je potekalo le na ureditvi 
površinska odvodnja zalednih voda jalovišča Boršt ter tamponiranje in razgrinjanje materiala (iz 
začasnih odlagališč P-l ter P-9) po plasteh in izdelava pralne ploščadi, kakor je predvideno v 
projektu končne ureditve jalovišča Jazbec. Tu se planirana dela zapiranja jame in trajne sanacije 
jalovišč prepletata: odstranitev začasnih odlagališč je predvidena v projektu zapiranja jame, 
deponiranje tega materiala pa v projektu trajne sanacije jalovišča jamske jalovine Jazbec. Ker še 
ni bilo izbranega izvajalca za trajno sanacijo jalovišča Jazbec, se je ta segment (razgrinjanje in 
tamponiranje materiala iz začasnih odlagališč P-l ter P-9) predvidel v Sklop 4, tako, da dela 
izvaja konzorcij Cestno podjetje Ljubljana d.d. & Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., oziroma v 
okviru konzorcija CP d.d. 
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Kot najugodnejši izvajalec za dela ureditev zalednih voda na HMJ Boršt je bil na javnem razpisu 
izbrana družba Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d. (VGP d.d.), čemur pa je sledil pritožba 
neizbranega kandidata (postopek revizije), ki seje končal 26.08.2003z ugotovitvijo, da zahtevek 
za revizijo ni upravičen: 

Gradbena pogodba štev. 2523-03-100192 (Ureditev zalednih voda na HMJ Boršt) 
datum: 28.8.2003 
dinamika plačil 2003: 87.170.875,83 SIT 
dinamika plačil 2004: 9.685.652,87 SIT 
Pogodbena vsota: 96.856.528,70 SIT 

Zaradi revizijskega postopka pa je bila zamudo začetka izvajanja del ca. 1,5 meseca, kar zaradi 
izvedljive dinamike del in valutnih razlogov onemogoča izvedbo del v predvidenem letnem 
obsegu: Izpad realizacije je predviden v višini cca 21.000.000,00 SIT. 

Realizacija zunanjih izvajalci na projektu zapiranje obrata za pridobivanje rude je tako znašala 
552.836.995,18 SIT, realizacija zunanjih izvajalcev na trajni projektu sanaciji jalovišč pa 
157.966.440,23 SIT, oziroma zunanji izvajalci skupaj 710.803.435,41 SIT (vključno z DDV) 

Od ostalega velja omeniti začetek realizacije projekta Gospodarske cone Todraž. Izgradnja 
gospodarske cone Todraž pomeni prostorsko obliko razvojne rente lokalni skupnosti kot 
nadomestilo izgubi delovnih mest zaradi zapiranja rudnika. 
Celoten projekt izgradnje in oddaje parcel GC Todraž je mišljen na naslednji način: 
- dezinvestiranja poslovno nepotrebnih sredstev v obliki zgradb, zemljišč, opreme RŽV, 
- ter odprodaja/oddaja komunalno opremljene obrtne cone, 

da bi preko zbiranja ponudb z osnovo fiksne subvencionirane cene nepremičnino ponudili 
investitorju, ki bi ob finančnem jamstvu ponudil najugodnejšo novo dejavnost po merljivih 
kriterijih zbiranja ponudb. 

Izgradnja gospodarske cone Todraž temelji na naslednjih izhodiščih: 
- pretežen vir financiranja predstavljajo lastna sredstva RŽV iz naslova odprodaje premoženja 

RŽV - poslovno nepotrebnih sredstev (dezinvestiranje), 
- skupno investitorstvo RŽV ter lokalne skupnosti: lokalna skupnost pridobi potrebna soglasja, 

dokumentacijo ter gradbena dovoljenja (razen dokumentacijo za urejanje ožjega območja 
cone - RŽV) ter sofinancira lokalne potrebe ob izgradnji komunalne infrastrukture za cono 
(odcepi za potrebe lokalne skupnosti), 

- zemljišča bodoče obrtne cone se brezplačno prenesejo na lokalno skupnost v skladu z 
zakonodajo skladnega regionalnega razvoja. 

Ministrica, pristojna za regionalni razvoj je s sklepom št. 012-113/2003-1 z dne 23.06.2003 
imenovala komisijo za prenos kompleksa bodoče GC Todraž na lokalno skupnost: komisija je v 
letu 2003 opredelila in izvedla potrebne postopke in aktivnosti, ki so predmet prenosa ter 
pripravila program prenosa, sam brezplačen prenos nepremičnin pa bo realiziran v letu 2004. 
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Sicer lahko obravnavano obdobje ocenimo kot leto, v katerem se je izvajanje projekta zapiranje 
obrata za pridobivanje rude izvajalo skladno z planiranim obsegom; prav tako lahko 
zagotavljanje pogojev v lastni režiji ocenimo generalno skladno glede na plan 2003. Za obe 
sestavini projekta zapiranja rudnika (zapiranje obrata za pridobivanje rude, zagotavljanje 
pogojev) lahko tudi trdimo da se izvajajo skladno z dinamiko Noveliranega programa (seveda z 
enoletnim zamikom), ter celo v vrednostno manjšem obsegu. 

Popolnoma drugačna slika je na izvajanju projekta trajne sanacije jalovišč, katerega ne bo 
mogoče izvajati skladno z dinamiko in obsegom stroškov, kakor so najavljeni v Noveliranem 
programu (predvsem jalovišče HMJ Boršt). Leto 2003 za jalovišča tako pomeni določitev 
izvedljive tehnologije trajne sanacije. S pridobitvijo vseh potrebnih izvedbenih dokumentov 
predvsem trajne sanacije jalovišč lahko v letu 2004 na ravni zahtev dokumentacije za 
investicijski program po obsegu in dinamiki natančno opredelimo odstopanja od Noveliranega 
programa. RŽV tako ocenjuje, da bi bilo potrebno konec leta 2004 pristopiti k izdelavi 
sprememb in dopolnitev Noveliranega programa, ga izdelati v obliki investicijskega programa in 
ga posredovati Vladi RS v potrditev. 
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3. IZVAJANJE OSNOVNIH PROJEKTOV V LETU 2003 

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 rušitvena dela. 

Izvajanje osnovnih projektov je v pretežni meri predvideno z zunanjimi izvajalci in le v manjši 
meri v lastni režiji. V letu 2003 so bila z zunanjimi izvajalci, izbranimi na mednarodnem javnem 
razpisu predvidena v večji meri dela na zapiranju jame in v manjši meri dela na trajni sanaciji 
jalovišč. 

Tabela 1: Realizacija izvedbe osnovnih projektov glede na Rebalans poslovnega načrta 

(vooosm 
OSNOVM PROJEKTI REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAL/PN 1 II III IV SKUPAJ I II III IV SKUPAJ 
Cbrat za pridobivanje rude 44.330 12S.900 450.424 161.440 782.094 44.326 135.469 SO&IZT' 92.030 777.952 99 
Uxat za proizvodno uranovega 
koncentrata 1.700 1.000 8.700 8.600 20.000 1.713 2.966 335 12145 17.159 86 
Jalovišča 10.900 36.700 240.312 70.170 358.062 10.923 44.635 217.939 75.013 348L510 97 
SKUPAJ 56.930 163.600 699.436 240210 1.160.176 56.962 183.070 724.401 1791188 1.143.621 99 

Realizacija izvedbe osnovnih projektov glede na Rebalans poslovnega načrta 

Obrat za pridobivanje uranove rude 

Obrat za proizvodnjo uranovega koncent. 3 86% 

I i 
Jalovišča 

SKUPAJ 

99% 

97% 

0 Rebalans poslovnega načrta 
□ Realizacija 

99% 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 
(Vrednost v 000 SIT) 
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Tabela 2: Realizacija izvedbe osnovnih projektov glede na Noveliran program 

   ( v 000 EUR z DDV) 

OSNOVNI PR0JEIO1 REAL2002 REALIZACIJA 2003 
REAL 

2002-2003 
Noveliran 
program 

5 let 
% 

REAL/NP 1 II III IV SKUPAJ 
Obrat za pridobivanje rude £215 192 582 2.162 390 3.325 5J40 19.561 28 
Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata 139 7 13 1 52 73 212 729 29 
Jalovišča 136 47 192 931 318 1.488 1.624 8.126 20 
SKUPAJ 2.490 246 786 3.094 759 4.885 7.375 28.416 26 

Realizacija osnovnih projektov glede na Noveliran program 

□ Realizacija 2002 
H Realizacija 2003 
□ Noveliran Rogram 

Jalovišča j— 

I 

SKUPAJ | 26% 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 

(Vrednost v 000 EUR z DDV) 

Pri vrednotenju rezultata stroškovne stopnje gotovosti izvedbe Noveliranega programa je 
potrebno upoštevati naslednja dejstva: 
- Realizacija ter stopnja gotovosti so v grafu prikazane kumulativno; iz tabele in grafa pa je 

razvidna dosedanja realizacija ter realizacija preteklega obdobja, 
- Noveliran program predvideva sanacijo jalovišč v obdobju 2003 - 2006; problematično je, da 

so vsebinsko glede na planirane aktivnosti Noveliranega programa v letu 2003 izvajana samo 
dela na segmentu površinska odvodnja zalednih voda jalovišča Boršt. Dela izvedbe pilotnih 
preizkusov poskusnih polj prekrivk (priporočilo Wismut) ter dela dodatnih raziskav jalovišča 
Boršt so glede na Noveliran program dodaten neplaniran strošek, 

Tudi za potrebe zunanjega nadzora (Wismut GmbH) kot posledica pridobitve kreditnih virov 
EIB, je izdelana tudi tabela fizične gotovosti izvedbe osnovnih projektov, pri čemer so 
posamezni kalkulativni elementi posameznih aktivnosti smiselno združeni. 

Obrat za pridobivanje rude 28% 

Obrat za proizvodnjo koncent. I 29% 
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Tabela 3: Stopnja fizične gotovosti opravljenih del glede na Rebalans poslovnega načrta in 
Noveliran program 

Pokazatelji izvedenih del v letu 2003 

Poročilo za obdobje 
Skupaj 

program 
2002 - 2006 

Letni plan 
2003 

Realizacija 
2003 

Realizacija/ 
plan 2003 

Realizacija 
2002 / program 

2002-2005 

Obrat za pridobivanje rude 

Sanirani jamski prostori (m) 
(drenažne cevi, vrtine,...) 11000 3330 4495 135% 62% 
Jamski prostori 
zapolnjeni z betonom in pasto (m3) 49500 1880 2760 147% 8% 
Jamski prostori 
zapolnjeni s hribino (m3) 11000 3800 3800 92% 65% 
Pregrade (število) 205 71 65 84% 60% 
Zasip jaškov (m3) 11900 1630 1645 101% 54% 
Zasip podkopov (m3) 37000 820 3963 483% 13% 
Vrtanje (m) 3600 1560 1558 100% 53% 

Sanacija površine - izkopi (103 m3) 255 41 105 256% 73% 
Čiščenje jamske vode (103 m3) 3600 400 400 100% 17% 
Rekultivacija (103 m2) 70 18 19,1 106% 27% 

Jalovišča Jazbec 
Relokacija (103 m3) 225 90 139 154% 35% 
Preoblikovanje (103 m3) 30 0 0 0% 

Prekritje (103 m3) 152 0 0 0% 
Drenaže (m) 1600 0 0 0% 
Rakultivacija (103 m2) 69 0 0 0% 

Jalovišče Borst 
Preoblikovanje (103 m3) 52 0 0 0% 
Prekritje (103 m3) 101 0 0 0% 
Drenaža jalovišča (m) 1100 0 0 0% 
Površinsko odvodnjavanje (m) 1400 1100 903 82% 65% 
Vrtanje (m) 7600 0 0 0% 
Rakultivacija (103 m2) 45 0 0 0% 

Obrat za proizv. uranovega konc. 
Rušenje (m3) 3000,0 0 0 0% 
Sanacija površine (103 m2) 4,2 0 0 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 RPN 2003 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 (RZV - 
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). 

V sklopu izvajanja trajnega prenehanja pridobivanja rude seje tako izvajalo: 
- pripravljalna in sanacijska dela na glavnih transportnih in ztačilnih poteh ter demontaža 

opreme v jami v lasmi režiji, 
- izvajanja aktivnosti zapiranja jame sklopov 1, 2 ter 3 z zunanjimi izvajalci 
- v drugem polletju izvajanje del sklopa 4 z zunanjimi izvajalci, izbranimi na mednarodnem 

javnem razpisu ter izvedba (plačilo opravljenih) pripravljalnih del. 

Dela na projektu obrata za pridobivanje rude opredeljujejo predvsem medletne spremembe 
posameznih sklopov zaradi dodatnih del, ki predhodno niso bila opredeljena s tehnično 
dokumentacijo: 

Izbor zunanjega izvajalca za dela »Opustitev pridobivanja uranove rude - jamska dela« je bil 
opravljen v H. fazi omejenega postopka mednarodnega javnega razpisa za izvedbo gradbenih in 
drugih del na podlagi objave v Uradnem listu RS št. 86, z dne 2.11.2001. Izbrani ponudnik za 
prve tri sklope del (Sklop 1, 2 ter 3) je bil konzorcij Cestno podjetje Ljubljana, d.d. in Rudnik 
Trbovlje Hrastnik, objava o izbiri pa objavljena v Uradnem listu št. 103, z dne 29.11.2002. 
Izvajalec za dela, ki se nanašajo na Sklop 4 je bil izbran na podlagi objave v Uradnem listu RS 
št. 37 z dne 18.04.2003 in 12.5.2003 izbran izvajalec (konzorcij CP, d.d. & RTH, d.o.o.). 

V okviru ponudbe izbranega izvajalca za javni razpis Opustitev pridobivanja uranove rude - 
jamska dela so v ponudbi v poglavju 4 na strani 295 in prilogah 292 od 1 do 7 predvidena tudi 
dodatna dela v smislu pomožnih del, ki jih morajo izvajalci izvesti pred predvideno izvedbo 
aktivnosti zapiranja jame. Za ta dela (sidranje, mreže, brizgan beton, betonska, tesarska ter ostala 
dela) so bile v razpisu ponujene cene na enoto, saj naj bi se obseg teh del določal sprotno na 
posameznem delovišču, pred začetkom izvajanja glavnih aktivnosti in ob soglasju nadzornega 
organa: 
- sidranje: 6.504,00 SIT/m2 

- mreža: 417,60 SIT/m2 

- brizgani beton: 10.794,60 SIT/m2 

- betonska dela: 31.098,00 SIT/m2 

- tesarska dela: 378.000,00 SIT/m' 
- odvoz hribine v jamskih progah v razdalji do 500 m: 900,00 SIT/m3 

- dobava in montaža električnih kablov (Epn 4*95): 7200,00 SIT/m' 
- dobava in montaža visokotlačnih PEHD cevi fi 50: 705,60 SIT/m'... 
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Iz navedenih razlogov ta dela (predvidena tako v sklopih 1, 2 ter 3) po absolutnih vrednosti v 
pogodbah za posamezne sklope niso bile zajeta. 

Zaradi standardne izvedbe teh del (tipska dela) rudarska zakonodaja ne zahteva posebej izdelave 
tehnične dokumentacije v smislu rudarskega projekta; poleg navedenega je potrebno upoštevati 
tudi dejstvo, da detajlni popis potrebnih del priprave in dodatnega vzdrževanja ni bil može, saj je 
bila jama v obdobju 1994 - 2001 začasno zaprta in izdelovalcem razpisne dokumentacije ni bil 
mogoč dostop do jamskih objektov. Zaradi razlogov transparentnosti teh del se je sklenilo 
pristopiti k izdelavi rudarskega projekta, ki tudi za ta dela konkretno opredeli obseg teh del 
(predizmere ter predračune teh del na osnovi ponudbenih cen). 

V letu 2003 je bil izdelan RP: «Pripravljalna in sanacijska dela za izvedbo projektov trajnega 
zaprtja jame RUŽV - l.del: pripravljalna dela za zunanje izvajalce«, št. proj. ic 341/03, IRGO 
Consulting. Projekt je nadaljnje tehnično-tehnološko opredelil tudi izdelavo obloma zruška na 
progi H-7. Projekt je bil vsebinska osnova za rebalans poslovnega načrta: 

PN 2002 RPN 2002 v 000 SIT 

Sklop 1 75.800 52.100 
Sklop 2 67.100 67.100 

Sklop 3 310.500 144.494 

Sklop 4 82.000 120.000 

Pripravljalna dela 49.500 185.000 
Skupaj 584.400 568.694 

V letu 2003 so bila tako izvedena naslednja pripravljalna dela: 
- pripravljalna sanacijska dela v PR-8/10 a-1 pod ZJ-8 (Čiščenje in odvoz narušenega 

materiala, sanacija zruška v PR-8/10 a-1, zavarovanje stropa pod zračilnim jaškom ZJ-8/II) 
- pripravljalna dela pod zračilnim jaškom ZJ-5, 
- sanacija zruška na križišču H-7, PP- 450 in PR 6/3-1, 
- čiščenje kanala na H-3 od PR-8/10 a-1 do R 530/505, 
- izdelava vrtalne komore v H 5/2, 
- izdelava prelivov za hidrološki monitoring na S-10/3 in H 6/2, 
- priprava na H2/1 za potrebe sanacijskih del v obzorni progi. 
- pripravljalna dela v P-9 za izvajanje sanacijskih del pri zapiranju zarušenih odkopov, 
- pripravljalna dela na obzoiju H5/2 za zapiranje jaška ZJ-672a, 
- pripravljalna dela na obzoiju Rl/1 za zapiranje jaška Zaje II 
- Montaža transformatorskih postaj in elektrifikacija 

21-junij 2004 37 poročevalec, št. 82 



Tabela 4: Realizacija izvedbe zapiralnih del obrata za zapiranje jame glede na 
Rebalans poslovnega načrta 

(v 000 SIT) 
Obrat za pridobivani« rude - RŽV In 2 RŽV REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAU 
PN ŠIF. L IL II IV. 

Skupaj 
2003 L L m. IV. 

SKUPAJ 
2003 

L DOKUMENTACIJA 5.200 12.500 13.000 13.800 44.500 5.183 12.497 726« 4.690 29.636 67 
601 lzvedb.rud.proj.za podzemne objekta - Zl - RŽV 5.200 12.500 13.000 13.800 44.500 5.183 12.497 7.266 4.690 29.636 67 

».PRIPRAVLJALNA DELA V JAMI 29.750 33.150 30.800 30.950 124.650 29.722 38.623 28.689 21.612 118.646 95 
602 Vzdriin sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del - RŽV 29.750 33.150 30.800 30.950 124.650 29.722 38.623 28.689 21.612 118.646 95 

ni. TRAJNO ZAPtR. PODZEM.OBJ. 6.380 10300 13.880 13.690 44250 6.409 8.604 31J93 30227 76.833 174 
603 Nadzor nad izvajanjem del (strokovni + EU) 0 0 0 0 0 0 0 1.464 3.792 5256 
624 Demontaia rudarska opreme • RŽV 1.180 1.620 1.450 1.300 5.550 1.184 1.538 1.303 1.338 5.363 97 
625 Demontaža RTP in električnih vodov • RŽV 1.160 1.560 1.240 1.240 5200 1.159 1.335 1.309 1276 5.079 98 
628 Trajno odlaganje že odkopane rude • RŽV 1.140 1.620 1.190 1.700 5.650 1.126 1274 1.263 1.549 5212 92 
630 Pripravljalna dela - Zl - RŽV 2.900 5.500 10.000 9.450 27.850 2.940 4.457 26254 22272 55.923 201 

SKUPAJ PRENEHANJE PRIDOBIVANJA RUDE 41.330 55.950 57.680 58.440 213.400 41.314 59.724 67.548 S&529 225.115 106 

Realizacija izvedbe zapiralnih del (RŽV in Zl RŽV) obrata za zapiranje jame glede na 
Rebalans poslovnega načrta 

Dokumentacija 

Pripravljalna dela v jami 

Trajno zapiranje podzemnih objektov 

67% 

—• 1 1 

SKUPAJ 

50.000 

■ Rebalans poslovnega načrta 
O Realizacija 

95% 

174% 

106% 

100.000 150.000 
(Vrednost v 000 SIT) 

200.000 250.000 
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Obrat a pridobivanje rude- Zl MOPE KREDIT REBALANS POSLOVNECA NAČRTA 2003 REALIZACIJA 2003 % 
REAU 

PN L II. IIL IV. 
Skupaj 
2003 I. IL IH IV. 

SKUPAJ 
2003 

SKLOP 1 - SKUPAJ 3.000 16.500 32.600 0 51100 3.012 18.834 34.106 0 55352 107 
Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smer. 3.000 16.500 32.600 0 52.100 3.012 18.834 34.106 0 55.952 107 
SKLOP2-SKUPAJ 0 25.850 41.250 0 57.100 0 26.761 42.928 0 69.689 104 
Vrtanje odvodnjevalnih vrtin 0 25.850 41.250 0 67.100 0 26.761 42.928 0 69.689 104 
SKLOP 3-SKUPAJ 0 27.600 13.894 103.000 144.494 0 30.151 26.108 0 56359 39 
Stabilizacija odprtih prostorov v blokih 0 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 
Sanacija potopljenih odkopov 0 16.100 0 7.000 23.100 0 16.054 0 0 16.054 69 
Zapiranje zra&lnega jaška ZJ-8 0 0 0 3.300 3J00 0 2.655 610 0 1265 99 
Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 0 11.500 0 2.500 14.000 0 11.442 1.214 0 12.656 90 
Zapiranje jaška ZJ-6/2a 0 0 0 13.000 13.000 0 0 24.284 0 24.284 187 
Zapiranje podkopa P.V. In jaška Zaje II 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 
Sanacija površin obm.starih razisk.pod kopov 0 0 0 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 
Končna ureditev začasnega odlagališča P-1 0 0 0 37.500 37.500 0 0 0 0 0 0 
Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 0 0 3.894 30.100 33.994 0 0 0 0 0 0 
SKLOP 4-SKUPAJ 0 0 120.000 0 120.000 0 0 133.395 35.499 168.894 141 
Zapiranje podkopa P-10 0 0 112.000 0 112.000 0 0 133.395 35.499 164894 151 
Zapiranje podkopa P-9 0 0 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 
SKUPAJ IZVAJANJE DEL - VSI SKLOPI 3.000 69.950 207.744 103.000 383.694 3.012 75.746 236.537 35.499 350.794 91 
PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ 0 0 185.000 0 185.000 0 0 202.043 0 202.043 109 
Pripravljalna dela SKLOP 1 130.000 130.000 0 0 140.378 0 140.378 
Pripravljalna dela SKLOP 3 55.000 55.000 0 0 61.665 0 61.665 
SKUPAJ 3.000 69.950 392.744 103.000 568.694 3.012 75.746 438.580 35.499 552.837 97 

Obrat za pridobivanje uranove rude - Zl MOPE kredit 

141% 
S Rebalans poslovnega načrta 
□ Realizacija 

59% 

104% 

 ; 107% 

***,'» B i . 
97% 

100000 200000 300000 400000 

(Vrednost v 000 SIT) 
500000 600000 
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Tabela 5: Realizacija izvedbe zapiralnih del obrata za zapiranje jame glede na 
Noveliran program 

( v 000 EUR z DDV) 

Obrat za pridobivani« ruda ■ RŽV In Z! RŽV REAL2002 REALIZACIJA 2003 
REAL 

2002-2003 
Noveliran 
program 

Slet 
% 

REAUNP ŠIF. 1 II III IV SKUPAJ 
1. DOKUMENTACIJA 64 22 54 31 20 127 211 127 166 

601 toedb.njd.praj.za podzemna objekta - Zl ■ RŽV 84 22 54 31 20 127 211 127 166 
LPRIPRAVLJALNA DELA V JAMI 566 129 166 123 92 508 1-074 127 646 

602 Vzdriin sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del ■ RŽV 566 129 166 123 92 508 1.074 1.767 61 
UL TRAJNO ZAPtR. PODZEM.OBJ. 331 28 37 135 128 328 659 1-587 42 

603 Nadzor nad izvajanjem del (strokovni + EU) 0 0 0 6 16 22 22 0 
624 Demontaža rudarske opreme ■ RŽV 0 5 7 6 6 23 23 183 13 
625 Demontaža RTP in električnih vodov • RŽV 0 5 S 6 5 22 22 75 29 
626 Trajno odlaganje že odkopano rude - RŽV 41 5 6 5 7 22 63 248 26 
630 Pripravljalna dela - Zl - RŽV 290 13 19 112 94 238 528 1.081 49 

SKUPAJ PRENEHANJE PRIDOBIVANJA RUDE 981 179 256 289 240 963 1.944 1.841 106 

Realizacija izvedbe zapiralnih del (RŽV in Zl RŽV) obrata za zapiranje jame glede 
na Noveliran program 

Dokumentacija 1 M8M 166% 

(=□ 

Pripravljalna dela v jami I I • "1 846% 

Trajno zapiranje podzemnih objektov 

3 

i 42% . 

SKUPAJ 

□ Realizacija 2002 
B Realizacija 2003 
□ Noveliran Program 

3 

' i 

"t 1   1 I 1  T 1  *"' I I I 
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Obrat za pridobivani* rude- Z1MOPE KREDIT REAL2002 REALIZACIJA 2003 
REAL. 

2002-2003 
Noveliran 
program 

5 let 
% 

REAL/NP Š1F. 1 II IU IV SKUPAJ 
SKLOPI-SKUPAJ 198 13 81 146 0 240 438 4.388 10 

620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smer. 198 13 81 146 0 240 438 4.388 10 
SKLOP 2-SKUPAJ 201 0 115 183 0 298 499 2.067 24 

621 Vrtani« odvodnjevainih vrtin 201 0 115 183 0 298 499 2.067 24 
SKLOP 3-SKUPAJ 835 0 129 112 0 241 1.076 4.644 23 

629 Stabilizaaja odprtih prostorov v blokih 0 0 0 0 0 0 0 1.063 0 
623 Sanacija potopljenih odkopov 101 0 69 0 0 69 170 822 21 
631 Zapiranje zračilnega jaška ZJ-8 145 0 11 3 0 14 159 248 64 
632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 76 0 49 5 0 54 130 224 58 
634 Zapiranje jaška ZJ-6/2a 0 0 0 104 0 104 104 177 58 
635 Zapiranje podkopa P.V. In jaška Zaje II 0 0 0 0 0 0 0 345 0 
647 Presip.depon.nidfl+dov.cesta - Zl 193 0 0 0 0 0 193 769 25 
670 Odstranitev jeder raziskovalnih vrtin - Zl 25 0 0 0 0 0 25 57 44 
671 Sanadja površin obm. starih razisk.pod kopov 0 0 0 0 0 0 0 112 0 
680 Končna ureditev začasnega odlagališča P-1 0 0 0 0 0 0 0 243 0 
681 Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 295 0 0 0 0 0 295 584 50 

SKLOP 4-SKUPAJ 0 0 0 570 150 720 720 559 129 
633 Zapiranje podkopa P-10 0 0 0 570 150 720 720 339 212 
637 Zapiranje podkopa P-9 0 0 0 0 0 0 0 220 0 

SKUPAJ IZVAJANJE DEL • VSI SKLOPI 1.235 13 325 1.010 150 1.499 2.734 11.558 23 
PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ 0 0 0 0 863 863 863 0 

611 Pripravljalna dela SKLOP 1 0 0 0 0 600 600 600 0 
612 Pripravljalna dela SKLOP 3 0 0 0 0 263 263 263 0 

SKUPAJ 1-235 13 325 1.010 1.013 2-382 3.5S7 11.658 31 

Realizacija izvedbe zapiralnih del obrata za zapiranje jame glede na Noveliran program 

Sklop 4 129% 

Sklop 3 29% 

Sklop 2 pM 24% 

□ Realizacija 2002 
D Realizacija 2003 
□ Noveliran Program 

(Vrednost v 000 EUR z D D V) 
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3.1.1. 601 Izvedba rudarskih projektov za podzemne objekte - RŽV/Zl 

Poleg izdelanih rudarskih projektov do leta 2003 je bila izdelana dodatna potrebna tehnična 
dokumentacija za potrebe izvajanja sanacijskih del v jami, odvodnjavanja jame in površinskih 
transportnih poti do objektov zapiranja. Dokumentacija obsega naslednje projekte: 

1. Rudarski projekt »Izdelava obvozne - odvodnjevalne proge zarušenega križišča proge H-7, 
prečnika PP-450 in rampe PR-6/3-1« (IRGO Consulting, marec 2003), 

2. Rudarski projekt pripravljalnih in sanacijskih del za izvedbo projektov trajnega zaprtja jame 
RUŽV - 
1. del: Pripravljalna dela za zunanje izvajalce in 
2. del: Pripravljalna dela v režiji RŽV (IRGO Consulting, junij 2003). 

3. Rudarski projekt preureditve kotlovnice v RŽV (GZL Inženiring, marec 2003), 
4. Rudarski projekt rekonstrukcije ceste Štucin - Brona (RŽV, julij 2003). 

Glede na rudarsko zakonodajo in vsebino omenjenih projektov so bile opravljene zunanje 
revizije projektov in izdana interna dovoljenja za izvajanje del. 

Strokovni nadzor nad izvajanjem del pogodbenih izvajalcev po oddanih sklopih na javnem 
razpisu je izvajal redno IRGO Consulting. RŽV je s svojim lastnim predpisanim nadzorom 
zagotavljal obratovanje infrastrukturnih objektov in nadziral dela v režiji RŽV. 

Poleg domačega nadzora je izvajal nadzor tudi EU konzultant za potrebe Evropske investicijske 
banke, katera s kreditom financira zapiralna dela oddana na mednarodnem javnem razpisu. 

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

Sanacijska dela na infrastrukturnih smernih jamskih in povezovalnih objektih so se izvajala na 
osnovi projektiranih del po projektu pripravljalnih del v režiji RŽV in poslovnega načrta za leto 
2003. Vsa dela so se izvajala v zgornjem delu jame med koto 530 in 580. Stabilnostno stanje 
jamskih objektov je zahtevalo izvajanje del postopoma, dinamika pa se je prilagajala izvajanju 
del zunanjim izvajalcem za dela na posameznih projektih. 

Dodatno podgrajevanje z brizganim betonom se je izvajalo na različnih lokacijah v jami in tudi 
dolžine saniranih odsekov so različne, kar je prikazano v tabeli 1. Sanacijska dela so obsegala 
obtrkavanje nestabilnih kosov hribine, montaža električnih kablov in cevovodov za tehnološko 
vodo do mesta izvajanja del, podgrajevanje z brizganim betonom, čiščenje tal po končanih delih 
in premik opreme na naslednjo lokacijo. 

Za potrebe prezračevanja jame na odsekih za izvajanje del in za racionalno vodenje zraka so se 
izdelale zračilne zadelke. Prav tako se je za potrebe normalnega gibanja mehanizacije očistilo 
material iz jamskih prog, katerega seje odložilo v vame opuščene objekte. 

Vzporedno s sanacijskimi deli v jami so se izvajala tudi vzdrževalna dela na površinskih 
rudniških objektih (vzdrževanje zajetij za tehnološko jamsko vodo, čiščenje kanalov na 
jaloviščih Boršt in Jazbec, sodelava pri izvedbi programa hidrogeoloških in geotehničnih 
raziskav na jalovišču Boršt, itd.). 
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Z realizacijo planiranih del se je zagotovilo redno izvajanje planiranih zapiralnih del zunanjim 
izvajalcem v letu 2004. Potrebna finančna sredstva po projektu pripravljalnih del v režiji RŽV za 
leto 2003 so 146.241.000,00 SIT, planirana v PN so 124.100.000,00 SIT in RPN 
124.650.000,00 SIT, porabljena pa so v višini 118.646.363,17 SIT. 

Podgrajevanje z brizganim betonom debeline 

Zap.št Objekt Dolžina san. odseka 
po projektu (m) 

Realizirana dolžina 
san. odseka (m) 

Obzorje 

1. H-3 150 140 530 
2. H-4 250 240 530 
3. H-4/1 120 115 530 
4. R-555-530 130 130 pov.objekt 
5. E-555 170 163 555 
6. P-35 80 70 555 
7. R-580-555 60 55 pov. objekt 
8. P-9 50 47 580 
9. H-2/1 320 305 580 
10. PR-3/2 100 100 pov. objekt 
11. PR-7/6a-l - 75 pov. objekt 

SKUPAJ: 1430 1440 

Ostala sanacijska in zapiralna dela 

Zap. št. Objekt Količina Obzorje Namen izgradnje Ostalo 

1. H-2 3 kom 580 zračilna pregrada 
2. H-2/1 2 kom 580 zračilna pregrada 
3. H-2/3 2 kom 580 zračilna pregrada 
4. H-4 210 m' 530 čiščenje in odvoz materiala in 

mulja 
trajna odložitev 
v jašek SZJ-12/3 

5. E-555 45 mJ 555 čiščenje in odvoz materiala in 
mulja 

trajna odložitev v OR-3/19 

6. P-26 1 kom 530 varnostna pregrada betonska pregrada proti padcu v jašek 
SZJ-12/3 

Pregled planiranih in porabljenih materialov ter energije 

Material Enota 
mere 

Plan 
2003 

Poraba 2003 Indeks 
Poraba/ 

plan 
% 1. čet. II.čeL IILčet IV.čet. Skupaj 

Pesek (0-4) m3 550 218 243 63,5 49,5 574 104,4 
Pesek (0-30) m3 160 - . 50 60 110 68,8 
Cement t 250 65,5 73,6 18,7 15,0 172,8 69,1 
Aditiv kg 12.000 5475 6000 1475 1050 ■ 14000 116,7 
Nafta 1 24.000 4476 4745 4075 4034 17330 72,2 
Les (rezan in 
okrogel) 

m3 8 - 5,7 - 14,1 19,8 247,5 

Sol za posip, cestišč t 30 7,0 . - 6,0 13 43,3 
El. energija kWh 2.000 x 103 464.160 520.715 495.492 450.995 1,931.362 96,6 
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3.1.3 611 Pripravljalna dela -Z! (MOPE 

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

V okviru zapiralnih del iz sklopa 1 so potekala vsa predvidena potrebna pripravljalna dela kot so: 
- Ročno in strojno odstranjevanje materiala v progi H-2/1 
- Podgrajevanje z brizganim betonom D=2-5 cm, zaščitno mrežo in sidri 
- Izdelava oblomne proge na H- 7 
- Vgradnja cevi fi 50 za jamsko tehnološko vodo L=575m 
- Dobava, montaža in demontaža električnih kablov v jamskih progah L=575m 

Izdelava vrtalne komore v prečniku H-2/1 
- Montaža in demontaža transformatorske postaje za sanacijo proge na H-7 
- Izdelava začasnih zajetij pri izdelavi kanalov na H-7 
- Jamomerska določitev koordinat pri preboju vrtini ter določitev nivelmana pri izdelavi 

kanalov. 

3.1.4 612 Pripravljalna dela-ZI (MOPE) 

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

V okviru zapiralnih del iz sklopa 3 so potekala vsa predvidena potrebna pripravljalna dela kot so: 
- Rušenje zračilnih zadelk (odvoz materiala) 
- Čiščenje proge PR-14/3.S-14/1 
- Obnova skladišča razstreliva na H2/1 
- Čiščenje kanala na H3/1 od PR8/10a do R 530/505 
- Čiščenje proge PR-8/10a-l 
- Montaža in demontaža transformatorske postaje za zapiranje Zaje II na k.570 
- Poizkus transportabilnosti paste po jašku ZJ-10/11 
- Vzpostavitev separatnega zračenja v slepih jamskih objektih 

Zavarovanje odprtine jaška ZJ-6/2a 
- Zavarovanje odprtine jaška Zaje -H 
- Montaža in demontaža transformatorske postaje za zapiranje ZJ-6/2a na H 5/2 

3.1.5 620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smernikov -Zl (MOPE) 

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

V prvi polovici leta zaradi velikega obsega zruška v H-7 ni bilo mogoče izvesti vseh planiranih 
del na izdelavi kanalov, pregrad in drenažno kanalizacijskih cevi v tem predelu jame. Po 
izdelavi obloma okoli omenjenega zruška so dela na H-7 stekla normalno. Odvodnjevalni kanal s 
pokrovi je izdelan po celotni dolžini, drenažno kanalizacijska cev iz PR-Oa je priključena na 
kanal v revizijskem jašku. Predvidena dela na izvedbi kanalov in drenažno-kanalizacijskih cevi 
so bila izvedena tudi na H-5/2, H- 6/2 in H-3. Izvedena je bila večina predvidenih pregrad na 
obzorjih 610, 580, 555, 530, ter 480. 

poročevalec, št. 82 44 21. junij 2004 



3.1.6 621 Vrtanje odvodnjevalnih vrtin -Zl (MOPE) 

SKLOP- 2 (Gradbena pogodba - sklop 1 št. 2523-02-100204) 

Vrtanje odvodnjevalnih vrtin je zaključeno. Končano je vrtanje primarnega kot tudi 
sekundarnega niza. Vse vrtine so zacevljene in zacementirane. Skupna dolžina vrtin ne odstopa 
od predvidene v projektu in znaša L=1985,7m. 

V skladu z ponudbeno in projektno dokumentacijo je bilo lx na teden zagotovljeno jemanje 
vzorcev vode iz vrtin (monitoring). Rezultati analiz so predloženi v mapi vrtin. Jemanje vzorcev 
vode je potrebno zagotoviti še 6 mesecev po končanem vrtanju.Tehnični pregled drenažnih vrtin 
in objektov je predviden v mesecu aprilu 2004. 

V okviru zapiralnih del iz sklopa 2 so potekala vsa predvidena potrebna pripravljalna dela: 
- ureditev odvodnjevanja v času vrtanja (montaža potopnih črpalk in cevovoda) 
- oskrba porabnikov za vrtanje z električno energijo, 
- obnova pretočnega objekta v na H-6/2 

3.1.7 623 Sanacija potopljenih podkopov-ZI (MOPE) 

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

Odkope se je zasipavalo z zasipom iz inertnega materiala (karnijskega peščenjaka) in pregradami 
z vgrajenimi odvodnjevalnimi cevmi, kot je bilo predvideno v projektu. Dela so bila zaključena v 
prvi polovici leta. 

3.1.8 624 Demontaža rudarske opreme - RŽV 

V revirju 2 so se demontirali trije pretočni ventilatorji <|> 1600. Zaradi vpliva korozije in 
kontaminiranosti so se demontirani ventilatorji na površini plamensko razrezali, po 
dekontaminaciji pa so se razrezani deli razvrstili v predpisane skupine (odvoz v železarno ali 
ponovno trajno odlaganje v jami). Na mestih demontaže ventilatorjev so bili porušeni tudi 
objekti, ruševine odložene v primerni jamski prostor in uredilo cestišče za normalen transport 
mehanizacije za izvajanje zapiralnih del. 

Za izvedbo del so bile porabljene manjše količine materiala in energije. 

3.1.9 625 Demontaža RTP in električnih vodov - RŽV 

V sklopu demontaže se je odstranila vsa instalacija, elektro oprema in transformator ter dovodni 
in odvodni visokonapetostni kabli. Vsa oprema se je na površini dekontaminirala in iz malo 
oljnih stikal se je odstranilo olje. Uporabna oprema se je skladiščila za rezervne dele, ostalo 
neuporabno opremo pa plamensko razrezalo in z radiološkimi meritvami razvrstilo v skupine (v 
železarno ali kot kontaminiran material trajno odložilo v jami). 

Za izvedbo demontaže in dekontaminacije so bile porabljene manjše količine materiala in 
energije. 
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3.1.10 628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV 

Na radiometričnih vratih RV-3 s tehtnico je zunanji izvajalec registriral občasno rudo pri 
transportu jamske izkopanine iz začasnega odlagališča na P-9. V okviru projekta trajnega 
odlaganja rude v jamo je RŽV odpeljal in trajno odložil rudo v jami v smerniku S-8/3. 

Skupno je bilo odloženo 4761 rude s povprečno koncentracijo 821 g L^Og/t. 

3.1.11 629 Stabilizacija odprtih prostorov v blokih-Z! (MOPE) 

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

Zaradi nedorečene projektne dokumentacije za polnjenje zarušenih jamskih prostorov s 
samozalivno pasto, je bilo potrebno izvesti tehnološke poizkuse v jami. Po uspešno izvedenih 
preizkusih seje takoj pričelo z deli na drobljenju in sejanju jalovine. Zdrobljeno jalovino frakcije 
0/10 je izvajalec začasno deponiral na jalovišču Jazbec. 

3.1.12 630 Pripravljalna dela -RŽV-ZI 

Zaradi nastalih problemov s prebivalci Gorenje vasi ob prevozu materialov iz Todraža skozi 
Gorenjo vas in mimo vrtca in osnovne šole po cesti na Žirovski vrh je bilo potrebno poiskati 
drugačno rešitev. Za potrebe zapiranja jaškov in zasipavanja odprtih jamskih prostorov v blokih 
1 in 2 v skupni ocenjeni količini ca 50.000 m3 se je za potrebe kamionskega transporta izvedloi 
gradbena dela in asfalterska dela na povezovalni cesti Stucin - Brona in lokalni dovozni cesti 
Podgozdnik - Budlov mlin in Budi- Budlov mlin. Poleg tega je bilo potrebno rekonstruirati dva 
obstoječa mostova čez Todražico. 

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 v letu 2003 izvedla Občina Gorenja vas -Poljane je bil izbran 
izvajalec del Težka gradbena mehanizacija Marjan Vehar s.p.(oz. podjetjem Vemagrad d.o.o.), 
Žirovski vrh Sv.Urbana 24, 4224 Gorenja vas, za asfalterska dela pa SCT Ljubljana. 

poročevalec, št. 82 46 21. junij 2004 



Za gradbena dela so bile sklenjene naslednje pogodbe: 

Pogodba št. 45/630/03 o izvedbi gradbenih del na javni cesti Žirovski 
vrh, odsek Budi -Budlov mlin v Občini Gorenja vas -Poljane. 25.660.068,00 SIT z DDV 
Aneks št. 2 k pogodbi št. 45/630/02 o izvedbi gradbenih del 3.156.595,68 SIT z DDV 
Pogodba št. 46/630/03 - Obnova in asfaltiranje lokalnih in javnih cest v 10.250.802,00 SIT z DDV 
občini Gorenja vas Poljane, odsek Budi -Budlov mlin. Kovač - 
Podgozdnik 

Za potrebe izvedbe povezovalne ceste Štucin - Brona so bile na osnovi povabila k oddaji ponudb 
s strani RŽV d.o.o. sklenjene naslednje pogodbe z izbranimi najugodnejšimi izvajalci del: 

Pogodba št. 36/630/03 izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo gozdne 
ceste Štucin -Brona 13.177.572,00 SIT z DDV 
Pogodba št. 50/630/03 asfaltiranje ceste ceste Štucin -Brona 9.931.140,00 SIT z DDV 

Skupna vrednost pogodbenih del za cesto Budi -Budlov mlin in Podgozdnik- Budlov mlin 
vključno z rekonstrukcijo mosta znaša 39.067.465,68 SIT in vrednost pogodbenih del za 
rekonstrukcijo ceste Štucin - Brona 26.583.392,00 SIT. 

3.1.13 631 Zapiranje jaška ZJ-8-ZI (MOPE) 

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

Zapiranje jaška ZJ-8 je bilo izvedeno s polnilnim betonom in pregradami. Okolica jaška na 
površini je bila sanirana v predvidenem obsegu. Vsa dela so bila zaključena po planu. 

3.1.14 632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ -5-ZI (MOPE) 

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

V prvi polovici leta so bila izvedena vsa dela za zapiranje jaška ZJ-5 s polnilnim betonom. V 
poletnih mesecih so se izvedla še dela za zapiranje podkopa P-12 in sanacijo površine. Vsa dela 
na zapiranju obeh omenjenih objektov so bila zaključena po planu. 

3.1.15 633 Zapiranje podkopa P -10-ZI (MOPE) 

SKLOP- 4 (Gradbena pogodba - sklop 4 št. 2523-03-100160) 

Dela na zapiranju podkopa P -10 je izbrani izvajalec izvedel po pogodbi za Sklop 4 v večjem 
obsegu del, kot je bilo predhodno predvideno. Dela so obsegala vgradnjo odvodnjevalnih cevi in 
zasipavanje podkopa s polnilnim betonom in ostala pomožna dela. 

V okviru zapiralnih del iz sklopa 4 so potekala vsa predvidena potrebna pripravljalna dela. 
Zaradi težav z radonom je bilo potrebno v progo P-10 dodatno vgraditi dva separatna 
ventilatoija. Zračilno separatno vejo je bilo potrebno namestiti vse do konca proge stacionaže 
500. Mehka tla so pogojevala dodatno uttjevanje s peskom. Betoniranje talne plošče se je 
izvajalo v obratni smeri kot je bilo predvideno v projektu. 
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3.1.16 634 Zapiranje jaška ZJ -6/2a-ZI (MOPE) 

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

Zaradi velikega obsega zruška v H-7, je bilo potrebno pred izvajanjem del za zapiranje jaizdelati 
oblomno progo. Zaradi omenjenega so se dela za zapiranje jaška izvedla s časovnim zamikom, 
vendar so bila ob angažiranju dodatnih kapacitet izvajalca dela zaključena po planu. 

3.1.17 635 Zapiranje podkopa P.V. in jaška Zaje ll-ZI (MOPE) 

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

Zaradi več del na ostalih jamskih objektih (pripravljalna dela, sanacija zruškov na dostopnih 
progah) so dela na zapiranju podkopa in jaška izvedena v zmanjšanem obsegu glede na prvotni 
polletni plan. 
Izvedena so bila vsa potrebna jamska dela ter zasutje obeh objektov s polnilnim betonom, 
skladno s planom. Za dokončanje del je potrebno izvesti še sanacijo površine okoli vhoda v P.V. 

3.1.18 647 Presipališče deponije rude in dovozna cesta-ZI (MOPE) 

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

Izvedena so bila dela za pritrditev gosto sidrane mreže na brežino za zaščito biotorkreta (1000 
m3), ter dela na odvodnjevanju (drenaže, tlak jarkov, PVC in betonska kanalizacija, jaški). 

Izvedena je bila še biotehnična rekultivacija oziroma zasaditev z avtohtonimi drevesnimi sortami 
in s tem so dela na presipališču zaključena po planu. 

3.1.19 671 Sanacija površin območja starih raziskovalnih podkopov-Zl (MOPE) 

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

Kljub zapletom pri pridobivanju soglasij in oteženih vremenskih razmerah je bila sanacija starih 
raziskovalnih odkopov izvedena v predvidenem obsegu. 

3.1.20 680 Končna ureditev začasnega odlagališča P-1-ZI (MOPE) 

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

Z izvedbo sanacijskih del na odlagališču P-l je bilo možno pričeti po ureditvi odnosov z lastniki 
zemljišč. Po pridobitvi soglasij se je pričelo s sanacijskimi deli v 3. kvartalu. Zaradi zamika del 
je bil predviden zmanjšan obseg del. Dela so obsegala izkrčenje gosto porasle površine, 
odstranitev panjev in izkop jalovine ter transport na Jazbec. 

3.1.21 681 Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 -Zl (MOPE) 

SKLOP- 3 (Gradbena pogodba - sklop 3 št. 2523-02-100205) 
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Z izvajanjem zapiralnih oziroma sanacijskih del na površini seje zaradi ostre zime lahko pričelo 
šele 10. marca. 

Dela na odlagališču P-9 so se nadaljevala z odvažanjem jamske jalovine na Jazbec in čiščenjem 
kontakta s podlago. V zgornjem očiščenem delu se je že izvedlo rekultivacijo (biotorkret, v 
strmejšem delu je bila za njegovo obstojnost dodana še mreža, setev ter saditev drevja in 
grmovnic). 
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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 Rebalans poslovnega načrta 

(v 000 SIT) 

Obrat za proizvodnja uranovega koncentrata REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 
REAL/ 

PN 1 II H IV SKUPAJ 1 n ■ IV SKUPAJ 
II. SANACIJA OBJEKTOV 1.700 1.000 8.700 8.600 20.000 1.713 2.966 335 12.144 17.158 86 
702 Stranski odkop pri predel.obratih 0 0 4.600 4.600 9.200 0 2.965 12 211 3.188 35 
742 Plato predal.obr.t avenldodat.mšania 800 0 0 0 800 773 773 97 
750 Plalo pradet.obr.4- event.dodal.rušenja 900 1.000 4.100 4.000 10.000 940 1 323 11.933 13.197 132 

SKUPAJ 1.700 1.000 8.700 8.600 20.000 1.713 2.966 335 12.144 17.158 86 

Realizacija izvedbe zapiralnih del za proizvodnjo uranovega koncentrata glede na 
Rebalans poslovnega načrta 

1 

Stranski odkop pri predel.obratih 

Plato predel.obr.t event.dodat.rušenja 

Plato predel.obr.+event.dodat. rušenja 

J35% 

97% 

SKUPAJ ■ 

5000 

□ Rebalans poslovnega načrta 
□ Realizacija 

132% 

86% 

10000 15000 

(Vrednost 000 SIT) 

20000 
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Tabela 7: Realizacija izvedbe zapiralnih dei obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata 
glede na Noveliran program 

( vOOO EUR z DDV) 

Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata REAL2002 REALIZACIJA 2003 
REAL 

2002-2003 
Noveliran 
program 

5 let 
% 

REAL/NP ŠIF. NAZIV I D m IV SKUPAJ 
USANACUA OBJEKTOV 139 7 13 2 52 73 212 270 79 

702 Stranski odkop pri predelovalni obrali) C 0 13 0 1 14 14 90 15 
750 Plato predel.obr.+ event.dodat.iušenja 115 4 0 1 51 56 171 157 109 
742 Plato predel.obr.+ event.dodat.rušenja 23 3 0 0 0 3 26 23 114 

SKUPAJ 139 7 13 2 52 73 212 270 79 

Realizacija izvedbe zapiralnih del obrata za proizvodnjo 
uranovega koncentrata glede na Noveliran program 

19% 

Stranski odkop pri pred.obratih 

Plato pred.obr.+event.dod.rušenja 

Plato pred.obr.+ event.dod.rušenja | 

SKUPAJ I 

.114% 

50 

109% 

79% 

□ Realizacija 2002 
■ Realizacija 2003 
□ Noveliran Program 

100 150 200 

(Vrednost v 000 EUR z DDV) 

250 300 

3.2.1 702 Zaključna dela 

Planirana dela so obsegala rušenja rušenje naslednjih pomožnih objektov predelovalnega obrata: 
- objekt za izganjanje amoniaka (št. 307), 
- objekt za pripravo natrijevega klorata (308), 
- objekt za skladiščenje natrijevega klorata (309), 
- skladišče uranovega koncentrata (312), 
- objekt za skladiščenje goriv (317), 
- sanacija brežine stranskega odkopa. 

Rušitvena dela se v letu 2003 niso izvedla, saj je podlaga za izvedbo potrebna projektna 
dokumentacija in ne lokacijska informacija. Strošek tako predstavlja strošek potrebne tehnične 
dokumentacije. 
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3.2.2 742 Plato predelovalnega obrata in eventualna dodatna rušenja 

773.500,00 SIT predstavlja stroške geodetske parcelacije funkcionalnih zemljišč in specifikacije 
vrst rabe prostora (geodetska odmera je bila izvedena v kontekstu bodoče rabe prostora in s tem 
povezanega želenega prenosa premoženja na lokalno skupnost). 

3.2.3 750 Stranski odkop pri predelovalnih obratih 

Za potrebe varnosti dela na platoju predelovalnega obrata je bil izdelan rudarski projekt 
»Sanacija dveh usadov na JZ vkopni brežini kompleksa obrata predelave« (GZL Inženiring 
Ljubljana in EBT - Trbovlje, junij 2003). Dovoljenje za izvajanje del je izdalo Ministrstvo za 
okolje in prostor, Sektor za rudarstvo pod št. 354-15-44/2003 z dne 12.8.2003. 
Na javnem razpisu je bil izbran najbolj ugoden izvajalec gradbenih del RTH, rudnik Trbovlje - 
Hrastnik, d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba št. 57/750/2003 v znesku 34.067.378,40 
SIT vključno z DDV. Nadzor nad izvajanjem del opravlja DDC svetovanje inženiring, Družba za 
svetovanje in inženiring,d.o.o., Ljubljana. 
Izvajalec del je v letu opravil gradbena dela za 13.196.878,61 SIT , kar je 132 % predvidenih 
del v letu 2003. Dela so bila zaradi neugodnih vremenskih razmer prekinjena in bodo skladno s 
pogodbo končana do konca aprila 2004. 

poročevalec, št. 82 52 21. junij 2004 



3.3. Jalovišča 

Ne glede na številne probleme, ki spremljajo ta del projekta zapiranja rudnika, je potrebno kot 
bistveno navesti, da je RŽV pridobil dne 8.5.2003 pod št 350-03-77/95 SR/GL dopolnilno 
lokacijsko dovoljenje za trajno sanacijo jalovišča HMJ Boršt in jamske jalovine Jazbec. 

Sicer na projektu trajne sanacije jalovišč beležimo bistvena odstopanja glede na napovedane 
aktivnosti Noveliranega programa. Izvajanje tega dela projekta opredeljujejo trije dogodki v letu 
2003: 

I. Problematika izvajanja del ureditve zalednih vod jalovišča Boršt 

Izbira zunanjega izvajalca za projekt »Opustitev obratovanja jalovišč hidrometalurške in jamske 
jalovine s trajnim zavarovanjem okolja pred posledicami odlaganja« je potekala po omejenem 
postopke in se je pričela z objavo v Ur. listu RS št. 106/02 v preteklem letu. Pravočasne in 
pravilno označene prijave je predložilo šest prijaviteljev, od katerih pa je samo ena prijava 
(konzorcij CP Ljubljana d.d. & RTH d.o.o.) izpolnjevala pogoje za priznanje sposobnosti, zato se 
je postopek za ugotavljanje sposobnosti razveljavil. 

Zaradi potrebe po pravočasni zagotovitvi izvajalca za planirana dela v letu 2003 po poslovnem 
načrtu (površinska odvodnja zalednih voda jalovišča Boršt) seje ta segment izločil iz omejenega 
postopka in se javni razpis vodi ločeno po odprtem postopku v Ur.listu RS št. 37/03 z dne 
18.04.2003. Javno odpiranje prispelih ponudb je bilo 09.06.2003. Kot najugodnejši kandidata je 
strokovna komisija 08.07.2003 predlagala Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d. (VGP d.d.). 

Na sklep o izbiri je sledila pritožba konzorcija CP d.d. & PUH d.d. v skladu s postopki 
zakonodaje javnega naročanja: 
(1) konzorcija CP d.d. & PUH d.d.: zahtevek za obrazloženo obvestilo in vpogled v ponudbeno 

dokumentacijo, 
RŽV: zavrnitev zahtevka; 

(2) konzorcija CP d.d. & PUH d.d.: zahteva za revizijo, 
RŽV: sklep o zavrnitvi zahteve za revizijo; 

(3) konzorcija CP d.d. & PUH d.d.: zahtevek za revizijo pred revizijsko komisijo (konzorcij je 
zamudil rok za zahtevek pred državno revizijsko komisijo, zato je bi istočasno s strani RZV 
sklep o ustavitvi postopka za revizijo!), 
državna revizijska komisija 26.08.2003: sklep o ustavitvi postopka za revizijo RŽV je 
pravnomočen! 

Ta dela so bila vsebinsko in vrednostno opredeljena že v PN 2003, vendar je bil podpis naslednje 
pogodbe po končanem revizijskem postopku mogoč šele v avgustu 2003 z RPN 2003: 

Gradbena pogodba štev. 2523-03-100192 (Ureditev zalednih voda na HMJ Boršt) 
datum: 28.8.2003 
dinamika plačil 2003: 87.170.875,83 SIT 
dinamika plačil 2004: 9.685.652,87 SIT 
Pogodbena vsota: 96.856.528,70 SIT 
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Zaradi revizijskega postopka pa je bila zamudo začetka izvajanja del ca. 1,5 meseca, kar zaradi 
izvedljive dinamike del in valutnih razlogov onemogoča izvedbo del v predvidenem letnem 
obsegu: Izpad realizacije je predviden v višini 21.000.000,00 SIT. 

II. Rezultati preizkusnih polj prekrivke 

Na osnovi Poslovnega načrta družbe RŽV za leto 2002 je služba investicij na osnovi rudarskih 
projektov za izvedbo Poskusnega polja prekrivke za jalovišči Boršt in Jazbec ter projektov za 
razpis Poskusnega polja prekrivke za jalovišči Boršt in Jazbec (IBE UZVP-B103/43 št. mape 
MG08, februar 2002 in IBE UZVP-B 103/43 št. mape MG09, februar 2002J izvedla razpis za 
izbiro izvajalca del na terenu. Projekt Poskusnega polja prekrivke jalovišča Boršt je tehnološko 
temeljil na rudarskem projektu končne ureditve jalovišča (IBE UZVP - B 103/38 št. mape 
MG04, september 2000). Za izvajalca je bil izbran SCT, d.d. Ljubljana (izvajalec) kot 
najugodnejši ponudnik. Istočasno je bil izveden razpis za izbiro izvajalca strokovnega nadzora, 
izbran je bil konzorcij Projekt Nova Gorica - GI-ZRMK (nadzor). 

Izvajalci so z deli začeli v prvi polovici oktobra 2002 na pričakovano najtežjemu delu graditvi 
poskusnega polja prekrivke na jalovišču Boršt. Dela je močno oviral dež in pojavi vode v 
jalovišču. Zato so bila dela s zmehčano in pastozno jalovino prekinjena. Izvajalec se je preselil 
na jalovišče Jazbec, kjer je uspešno izvedel planirano spreminjanje naklona odlagališča. Zaradi 
nastopa zime so bila dela prekinjena in so se nadaljevala v mesecu aprilu 2003. Testirali smo dve 
vrsti prekritja: prvo po projektu, ki vključuje filtrno in drenažno plast nad zapornim slojem in 
drugo prekrivko iz avtohtonega materiala brez vmesnega filtmega in drenažnega sloja. Do konca 
maja 2003 so bila izvršena vsa dela na Jazbecu, vključno z zatravitvijo (rastna osnova lokalna 
zemlja in delno kompost iz papirne pulpe). 

Na osnovi rezultatov in izkušenj pri testnem polju prekrivke na odlagališču Jazbec seje nazadnje 
izvedel test poskusnih polj prekrivk na odlagališču HMJ na Borštu. Tako smo preskusili različne 
prekrivke na štirih poljih. Prvo polje je bila predlagana prekrivka v naklonu s posteljico iz 
jamske jalovine (pospešitev dreniranja jaloviščnih voda) in dveh slojev različno separiranega 
materiala iz avtohtonega materiala. Pri poskusnem polju 2 smo testirali stabilizacijo površine 
jalovine s cementom in jamsko jalovino ter prekritje s prvim zapornim slojem. Tretje polje je bil 
prvi zapomi sloj nameščen direktno na HM J. Pri četrtem pa smo izvedli poskus izboljšanja 
vodotesnosti avtohtonega materiala z mešanjem s 5 % bentonita. Izvajalec je začel z delom v 
septembru in končal v začetku oktobra. Dela so potekala v lepem vremenu, kadar je bilo 
potrebno so močili materiale z vodo. Nadzor in služba kontrole izvajalca sta izvajala 
odgovarjajoč nadzor. Za poskusna polja prekrivk Jazbec so bila dostavljena Poročila v mesecu 
septembru (izvajalec) in oktobru (nadzor). Za poskusna polja prekrivk Boršt pa bodo poročila 
dostavljena do sredine (izvajalec) in do konca novembra (nadzor). Obnašanje obeh poskusnih 
polj prekrivk bomo opazovali dokler jih zaradi izvajanja glavnih del ne bomo podrli. 

Izvajalec je dela končal v mesecu oktobru 2003. Izvajalec ni presegel pogodbene vsote kljub 
razvlečenemu izvajanju in spremembam, (pogodbena vsota 63.994.540 SIT, končna situacija 
57.402.628 SIT). Zaradi povečanega obsega strokovnega nadzora na večjem številu poskusnih 
polj, povečanega števila kontrolnih meritev na terenu in geomehanskih testiranj v laboratoriju, 
istočasnega reševanja gradbeno tehnološke problematike in podaljšanja roka gradbenih del, seje 
delo izvajalca strokovnega nadzora po obsegu povečalo in podaljšalo skoraj na eno leto. Zato se 
je osnovna pogodbena vsota 4.844.421 SIT povečala z dvema enakima aneksoma na končnih 
14.429.246 Sn. 
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Z izvedbo poskusnih polj prekrivk na odlagališčih Boršt in Jazbec smo dobili podatke: 

- o realnih možnostih pridobivanja avtohtonih zemljin in primernosti njihove uporabe za 
različne sloje prekrivke z različnimi koeficienti vodopropustnosti (nahajališče pri Jaku), 

- ugotovili možnost in realnost kvalitetne zamenjave večplastne prekrivke iz različnih 
gradbenih materialov s poenostavljeno prekrivko, zgrajeno samo iz avtohtonih materialov, 

- gradbene in tehnološke osnove za vgradnjo materialov za različne sloje v prekrivki na 
pobočjih z naklonom do 20 0 , 

- določili osnovno sestavo posameznih plasti v prekrivki, 
- pridobili geomehanske podatke za lastnosti vgrajenih zemljin v različnih slojih, 
- ugotovili možnosti poboljšanja zapornega sloja z dodajanjem bentonita, 
- zagotovili potrebne parametre za izdelavo vodne bilance prekrivke in optimizacijo debeline 

posameznih slojev ob upoštevanju klimatskih razmer, 
- pridobili potrebne podatke za izdelavo dela projekta prekrivke za trajno ureditev odlagališč 

Jazbec in Boršt. 

Ob upoštevanju vseh opravljenih raziskav so strokovnjaki GI-ZRMK in FGG Univerze v 
Ljubljani predlagali predlog izdelave nove prekrivke jalovišča Jazbec (posledično tudi Boršt). 
Predlog podpira tudi Wismut. 

III. Dodatne raziskave jalovišča Boršt 

Posebno pozornost pa je potrebno posvetiti določitvi izvedljive tehnologije trajne sanacije 
jalovišča HMJ Boršt. Iz dosedanjih ugotovitev pilotnih testov prekrivk izhaja, da izvedba 
sanacije jalovišča Boršt (trajna ureditev) po predlaganem projektu (IBE 2000) ni možna. 
Problem predstavlja predvsem projektirana rešitev izvedbe trajne sanacije jalovišča Boršt, ki bi 
zagotavljala dolgoročno stabilnost trajne sanacije jalovišča HMJ Boršt. 

Generalno je z vidika stroke potrebna utemeljena rešitev predvsem dveh problemov: 
- Zagotoviti dolgoročno stabilnost širšega območja jalovišča Boršt (problem makrolokacije), 
- Opredeliti izvedljivo tehnologijo sanacije jalovišča in dolgoročno stabilnost samega telesa 

jalovišča (problem mikrolokacije). 

Če se prvi problem nanaša na problem podlage jalovišča (fosilnega plazu), pa se drugi problem 
nanaša na samo strukturo ožjega območja jalovišča; dosedanji rezultati pilotnih testov prekrivk 
podajajo utemeljen sum tiksotropije materiala telesa jalovišča (vlažen, nezgoščen produkt 
predelave zrnatosti -0,6 mm), kar ob ali po izvedbi trajne sanacije jalovišča in ob pojavu 
izrednih dogodkov (izjemno deževje, potres) lahko pripelje do utekočinjenja Qikvefakcije) telesa 
jalovišča. 
S strani izvajalca strokovnega nadzora poskusnega polja prekrivk, konzorcija Projekt Nova 
Gorica - GI-ZRMK je bilo opozorjeno predvsem na dvoje: 

- nepoznavanje stanja podzemnih voda v telesu jalovišča in v plazoviti podlagi ter 
nepoznavanje mehanizma medsebojne hidrološke povezave, 

- ni ocene stanja materiala jalovišča po globini pod površino krone jalovišča (vlažnost, stopnja 
zgoščenosti, geomehanske lastnosti), kar pogojuje stabilnost jalovišča in vpliva na izbiro 
tehnoloških tehničnih rešitev povečanja stabilnosti samega jalovišča. 
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Strokovni svet se je izdelal »Program geološko geotehničnih raziskav, opazovanj in analiz na 
deponiji HMJ Boršt Rudnika urana Žirovski vrh« (GI-ZRMK, maj 2003). Potrebne preiskave 
delimo v: 

- hidrološke preiskave; obsegajo v celoti izdelavo 30 piezometrov. Ti so deljeni na eni strani 
na primarni niz 21 vrtin (izdelati potrebno takoj) in sekundami niz (9 vrtin se izdela po 
potrebi glede na rezultate primarnega niza), na drugi strani pa predstavljajo ti piezometri ali 
plitve vrtine (16-samo v telesu jalovišča) ali globoke vrtine (14 piezometrov v podlago 
jalovišča), 
geotehnične preiskave; obsegajo odvzem intaktnih vzorcev jalovine iz vrtin, ki se vrtajo za 
piezometrsko mrežo z namenom laboratorijskih preiskav fizikalnih, mehanskih in reoloških 
parametrov, izdelavo novih 6 inklinometrov, namestitev merilnikov tlakov vode in izvedba 
penetracijskih poskusov in disipacijskih testov v izbranih globinah (dodatnih 5 vrtin). Za 
potrebe geotehničnih raziskav so načrtovane tudi detajlne geodetske meritve v povezavi z 
novimi vrtinami in generalno trigonometrično mrežo širšega območja jalovišča Boršt. 

V skladu s predloženim programom raziskav so iz naslova ugotovitve izvedljive tehnologije 
trajne sanacije HMJ Boršt predvideno naslednje vrednostno povečanje aktivnosti, kar je bilo 
upoštevano v RPN 2003: 
  ooo srr 
- 801 Raziskave in verifikacije normativov ZI: 35.000 

804 Izdelava RP in pridobivanje dovoljenj za izvedbo ZI: 2.000 
- 814 Jalovišče Boršt ZI (poskusno polje, dodatne raziskave): 78.500 

Tabela 8: Realizacija izvedbe trajne sanacije jalovišč glede na Rebalans poslovnega načrta 

(v 000 SIT) 
Jalovišča REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REAUZACUA 2003 % 

REAU 
PN , II 111 IV SKUPAJ 1 U III IV SKUPAJ 

L DOKUMENTACIJA 3.800 9.000 25.112 37.000 74.912 3.805 11.077 8.685 26.404 49571 67 
801 Raziskave +verif norm (strok EU+geodetnadzoi) 100 7.000 16.100 28.000 51.200 131 9.185 5.617 23.317 3&250 75 
804 Izdelava PGD in pridob.GD za jal.Jazbec+BorSt 3.700 2.000 9.012 9.000 23.712 3.674 1.892 3.068 1087 11.721 49 

IIL JALOVIŠČE HMJ BORŠT 7.100 27.700 21S-200 33.170 283.170 7.118 33.558 209.253 48.610 298.539 105 
814 JaJ.Boršt- a - MOPE kredit (uredtev zatedvod) 0 0 87.170 0 87.170 0 0 73.522 0 73.522 84 
814 Jalovišče Boftt - ZI - RŽV (poskusno po$e) 0 7.000 49.830 33.170 90.000 0 10.841 -5.111 5.948 11.678 13 
821 Ndzor nad izvajanjem del Boršt (strok. EU+geod.) 0 0 0 0 0 0 0 4.689 5.974 10.663 
822 Izgratfija dotgofodmonotonnga Boršt 0 0 0 0 0 0 0 41.179 21.122 62301 
822 Izgradnja dolgorotmonotoringa Boršt-instrumenS 0 0 0 0 0 0 0 0 10.548 10.548 
832 Jal.Jazbec-ZM«OPE kredi« (pnprav.d)SKLOP 4 0 0 76.000 0 78.000 0 0 56.745 0 56.745 75 
832 Jalovišče Jazbec • ZI - RŽV (poskusno polje) 7.100 20.700 2.200 0 30.000 7.118 22.717 9.949 2.733 42J17 142 
834 Raziskave +vent norm. 0 0 0 0 0 0 0 580 0 580 
835 Izdelava PGD in pridob.GD Jazbec 0 0 0 0 0 0 0 0 2.285 2^85 
838 Priptav.dela-ZWHOPE kredt SKLOP 4 (pral.ploš) 0 0 0 0 0 0 0 27.700 0 27.700 

SKUPAJ PRENEH.08RAT0V JALOVIŠČ 10.900 36.700 240.312 70.170 358.082 10.923 44.635 217.938 75.014 348jI 0 97 
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Realizacija izvedbe trajne sanacije jalovišč glede na Rebalans poslovnega načrta 
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Tabela 9: Realizacija izvedbe trajne sanacije jalovišč glede na Noveliran program 
( v 000 EUR z DDV) 

JafovUia REAL2002 REALIZACIJA 2003 
REAL 

2002-2003 
Noveliran 
program 

5 M 
% 

REAL/NP 1 II 10 IV SKUPAJ 
L DOKUMENTACIJA 50 16 48 37 112 213 263 0 

801 Raziskave -»varit norm (strok EU-tgeodetnadzoil 34 1 39 24 99 163 197 0 
804 Izdelava PGD in pridob.GD za jal.Jazbec+Boršt 16 16 8 13 13 50 68 0 

Dl. JALOVIŠĆE HMJ 86 31 145 894 206 1.276 1362 5.879 23 
8T4 JaLBorit- Z1 RŽV+ZI MOPE kredit 10 0 47 292 25 364 374 2.410 16 
819 Zadrževalni bazen 1 0 0 0 0 0 1 138 1 
821 Nadzor nad Izvajanjem del Boril (strok.EU+geod.) 0 0 0 20 25 45 45 0 
822 Izgradnja dolgoročmorotoringa Boril 0 0 0 176 134 310 310 0 
832 Jal Jazbec ■ Zl HŽV + »MOPE kredit 74 31 98 285 12 425 499 3.331 15 
834 Raziskave tveril norm. 0 0 0 2 0 2 2 0 
835 Izdelava PGO in pridob.GO Jazbec 0 0 0 0 10 10 10 0 
838 Priprav.dda-ZMIOPE kredit SKLOP 4 (pral.ploi) 0 0 0 118 0 118 118 0 

SKUPAJ PRENEH.OBRATOV JALOVIŠČ 136 47 193 931 318 1.4«9 1.625 5.879 28 

Realizacija izvedbe trajne sanacije jalovišč glede na Noveliran program 

Raziskave + verif. Norm (strok EU+geodet.nadzor)_ 
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3.3.1 801 Raziskave in verifikacija normativov - Zl 

Na jalovišču Boršt se je za izvedbo dodatnih raziskav izdelal »Program geološko geotehničnih 
raziskav, opazovanj in analiz na deponiji HMJ Boršt - Rudnika urana Žirovski vrh (GI-ZRMK, 
maj 2003). Nad izvajanjem del je izvajal kontrolo strokovni in projektantski nadzor (Geološki 
zavod Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, GI-ZRMK in Geoinženiring). Dvakrat 
letno se je stanje raziskav ogledal tudi EU konzultant s katerim se je na posvetovalnih tehničnih 
sestankih razpravljalo o končni ureditvi jalovišč Boršt in Jazbec. 
Na osnovi rezultatov dodatnih raziskav in del na poskusnih poljih bo v začetku leta 2004 
pripravljena projektna naloga za celovito končno ureditev HMJ Boršt (stabilizacija plazu in 
HMJ, prekrivka, preprečitev vtoka zalednih voda...). 

3.3.2 804 Izdelava RP In pridobivanje dovoljenj za izvedbo - Zl 

Za potrebe projektiranja končne ureditve jalovišč Boršt in Jazbec je bilo pridobljeno Dopolnilno 
lokacijsko dovoljenje, katerega je izdalo MOPE, Urad za prostor, Sektor za posege v prostor in 
graditev objektov državnega pomena, pod št. 350-03-77/95 SR/GL, z dne 8.05.2003. 

Na osnovi Dopolnilnega lokacijskega dovoljenja je bil dokončan rudarski projekt »Ureditev 
površinskega odvodnjavanja zalednih vod jalovišča Boršt« in pridobljeno dovoljenje za izvajanje 
del št. 354-15-39/2003, z dne 4. avgust 2003 s strani MOPE, Sektor za rudarstvo. Za izvedbo 
dodatnih geološko geotehničnih raziskav je bil izdelan »Rudarski projekt mreže piezometrov in 
inklinometrov za monitoring na območju jalovišča Boršt« (Geoinženiring, maj 2003). 
Dovoljenje za izvajanje del je izdal RŽV - Tehnični sektor pod št. 3-22-03/BL, z dne 2.9.2003. 

Nadalje je bil izdelan »Elaborat zalog avtohtonih materialov« (IRGO, julij 2003), ki predstavlja 
bistveno osnovo za projektiranje in izvedbo prekrivke obeh jalovišč. 

3.3.3 814 Jalovišče Boršt - Zl (MOPE) - (ureditev zalednih voda) 

Na osnovi rudarskega projekt »Ureditev površinskega odvodnjavanja zalednih vod jalovišča 
Boršt« in dovoljenja za izvajanje del št. 354-15-39/2003, z dne 4. avgust 2003 s strani MOPE, 
Sektor za rudarstvo je bil na javnem razpisu najbolj ugoden izvajalec gradbenih del 
Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d.., s katerim je bila sklenjena tripartitna pogodba št. 2523- 
03-100192 v znesku 96.856.528,70 SIT vključno z DDV. 
Nadzor nad izvajanjem del opravlja DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in 
inženiring, d.o.o., Ljubljana. 
Izvajalec del je v letu opravil gradbena dela za 73.521.999,13 SIT , kar je 76 % realizacije 
projekta. Na zahodni potoku je izvedena ureditev z zajemom izvira, položene so kanalete in 
pregrade. Prav tako je izvedena obloga korita z lomljencem v betonu, ki je na spodnji strani 
armirana. Pod oblogo je izveden drenažni sloj z drenažno cevjo. Na spodnjem delu je na novo 
izveden del prekri tja ki ga tvori AB prepust. 
Na vzhodnem potoku je na zgornjem odseku so izvedeni vsi zajemi izvirov. V nadaljevanju so 
izvedene stopnje iz lomljenca v betonu, kjer je predviden izpust drenažnih vod. Izvirni kraki so 
obloženi z velikimi hudourniškimi kanaletami, katerim se je po brežinah dodal lomljenec. Na 
odseku do ceste so zgrajene pregrade z lomljencem v betonu. Dno hudournika med pregradami 
je zapolnjeno z lomljencem. 
Dela so bila zaradi neugodnih vremenskih razmer prekinjena in bodo skladno s pogodbo 
končana do konca aprila 2004. 
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3.3.4 814 Jalovišče Boršt - Zl (poskusno polje, dodatne raziskave) 
832 Jalovišče Jazbec - Zl (poskusno polje, dodatne raziskave) 

V okviru programa geološko geotehničnih raziskav in projektne ter ostale tehnične 
dokumentacije so se izvedla naslednja fizična dela in meritve: 

- izdelava 21 piezometrov z vgradnjo merilnikov nivojev podzemne vode, 
- izdelava 5 inklinometrov za spremljavo stabilnosti plazu, 
- izdelava 8 vrtin z vgradnjo merilnikov tlakov vode v jalovišču, 
- izvedba predhodnih, ničelnih, prvih in drugih meritev v inklinometrih z izdelanimi poročili, 
- izvedba rednih letnih geodetskih meritev stabilnosti jalovišča Boršt in dodatnih meritev na 

novih piezometrih in inklinometrih z izdelanimi poročili, 
- izvedba dveh dilatometrskih testov za preiskavo telesa jalovišča s poročilom, 
- izvedba treh CPT preizkusov s statičnim konusnim penetrometrom za določitev pomih tlakov 

v telesu jalovišča. 

3.3.5 832 Jalovišče Jazbec - Zl -MOPE kredit (pripravljalna dela, SKLOP 4) 

SKLOP- 4 (Gradbena pogodba - sklop 4 št. 2523-03-100160) 

Skladno s projektom se je na jalovišču Jazbec odlagala jamska jalovina prepeljana iz začasnih 
odlagališč P-l in P-9. Izvajalo seje razgrinjanje in valjanje jamske jalovine na zgornjem platoju 
jalovišča Jazbec. 

Ob pretakališču goriv in črpališču na platoju P -11 so se izvedla gradbena dela in dobava opreme 
za izdelave pralne ploščadi za pranje podvozja vozil na platoju P - 11. S tem je omogočeno 
avtomatsko pranje vseh vozil ( dekontaminacija) in preprečen raznos radioaktivnih materialov po 
lokalnih cestah izven območja jalovišča. 
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4. 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. 

Tabela 10: Realizacija ostalih del glede na Rebalans poslovnega načrta 

Ostala dela REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 
REAL/ 

PN I II III IV SKUPAJ 1 II III IV SKUPAJ 
Stroški zagotavljanja pogojev 81.450 97.230 94.930 96.430 370.040 83.053 94.957 77.300 97.211 352.521 95 
Prezaposlovanje 0 1.700 0 13.000 14.700 0 66 1.605 12.256 13.927 95 
Odškodnine 250 2.000 6.000 6.750 15.000 229 2.849 4.769 1.950 9.797 65 
Nabava opreme 10.600 6.100 22.100 1.200 40.000 10525 4.454 10.365 21.914 47.258 118 
SKUPAJ 92.300 107.030 123.030 117.380 439.740 93.807 102.326 94.039 133.331 423.503 96 

Realizacija ostalih del glede na Rebalans poslovenga načrta 

(Vrednost v 000 SIT) 
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Tabela 11: Realizacija ostalih del glede na Noveliran program 

( v 000 EUR 2 DDV) 

Ostala dela 
REAL200 

2 REALIZACIJA 2003 
2002- 
2003 

Noveliran 
program 

5 let 
% 

REAL/NP 1 II III IV SKUPAJ 
Stroški zagotavljanja pogojev 1.652 359 408 330 412 1.509 3.161 7.899 40 
Prezaposlovanje 207 0 0 7 52 59 266 0 
Odškodnine 6 1 12 20 8 42 48 219 22 
Nabava opreme 78 46 19 44 93 202 280 745 38 
SKUPAJ 1.943 406 440 402 565 1.812 3.755 8.863 42 

Realizacija ostalih del glede na Noveliran program 

Stroški zagotavljanja pogojev ~j~ 

F 
Prezaposlovanje 

Nabava opreme Q| 38% 

(=3 
SKUPAJ I 

40% 

□ Realizacija 2002 
Q Realizacija 2003 
□ Noveliran Rogram 

TTT7J 42% 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

(Vrednost v 000 EUR z DDV) 
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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 Rebalans poslovnega 
načrta 

      (v 000 SIT) 

Ostala dela REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 
PN I II ill IV SKUPAJ 1 II II! IV SKUPAJ 

NADZOR NAD VPLIVI NA OKOUE 7.310 7.190 11.900 8.450 34.850 7.319 5.941 7.127 9.337 29.724 85 
VARSTVO PRI DELU 3.360 6.620 8.320 7.940 26.240 3.355 4.066 3.437 8.476 19.334 74 
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 13.050 9.050 15.550 18.850 56.500 12.967 11.427 7.622 19.291 51.307 91 
FIKSNE OBVEZNOSTI 11.230 11.890 10.950 12.880 46.950 12.955 13.378 12.437 12.964 51.734 110 
STROŠKI DELA 46.500 62.480 48.210 48.310 205.500 46.457 60.145 46.676 47.144 200.422 98 
SKUPAJ OSTALA DELA 81.450 97.230 94.930 96.430 370.040 83.053 94.957 77.299 97.212 352^21 95 

Realizacija stroškov zagotavljanja pogojev glede na Rebalans poslovnega načrta 

(Vrednost v 000 SIT) 
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Tabela 13: Realizacija stroškov zagotavljanja pogojev glede na Noveliran program 

 \ ( v 000 EUR z DDV) 
Stroški zagotavljanja pogo|ev REAL2002 REALIZACIJA 2003 2002-2003 program 

5 lat 
% 

REAL/NP I II III IV SKUPAJ 
NADZOR NAD VPLIV! NA OKOUE 125 32 26 30 40 127 252 S33 40 
VARSTVO PRI DELU S9 15 18 15 36 83 142 243 58 
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 163 56 49 33 82 220 383 1.570 24 
FIKSNE OBVEZNOSTI 234 56 57 53 55 221 455 1.714 27 
STROŽKI DELA 1.072 201 258 199 200 858 1.930 3.737 52 
SKUPAJ OSTALA DELA 1.653 359 408 331 412 1.509 3.162 7.899 40 

Realizacija stroškov zagotavljanja pogojev glede na Noveliran program 

Nadzor nad vplivi na okolje tU 40% 

Varstvo pri delu 58% 

Zagotavljanje pogojev 

Fiksne obveznosti 27% 

Stroški dela 

□ Realizacija 2002 
S Realizacija 2003 
□ Noveliran Program 

SKUPAJ 

52% 

40% 

1000 2000 3000 4000 5000 

(Vrednost v 0000 z DDV) 

6000 7000 8000 

4.1.1 Nadzor nad vplivi na okolje 

Aktivnosti, planirane v zvezi z nadzorom nad vplivi na okolje, niso bile izvedene v celoti. Zaradi 
neizvajanja del na trajni ureitvi jalovišča Jazbec se je neradiološki nadzor vodotokov preložil v 
leto 2005, ko se bodo izvajala intenzivna dela. V oceno vpliva IO sevanja na okolje je vključen 
strošek analiz aerosolov v zračnih delcih na obeh jaloviščih (emisije). Nadzor tekočih in plinastih 
izpustov je bil izveden v celoti, strošek je bil manjši od planiranega, del računov bo prišel šele v 
letu 2004. Strošek vzdrževanja in kalibracije merilnih postaj ARM-200 je bil opravljen ob koncu 
leta 2003, račun v planirani višini bo izstavljen v letu 2004. 
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Tabela 14: Realizacija nadzora nad vplivi na okolje glede na Poslovni načrt 

(vooosrp 
Nadzor n*d vpfivi m okolje REBALANS POSLOVNEGA NAĆHT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REALf PN 1 U HI IV SKUPAJ 1 0 m IV SKUPAJ 
110 Osnovni material za vadrajvanja menhfi postaj 0 0 300 300 600 0 0 0 349 349 58 
111 Električna energ^a za obrat. MP 0 100 50 50 200 0 91 21 91 203 102 

Skupaj ratnu 0 100 350, 350 800 0 91 21 440 552 69 
120 Ocena vpliva tO sevanja na okolje 5.750 4.650 5800 5600 22.000 5.754 4.637 5.170 6.196 22.759 103 
121 Nadzor tekotfi in pfinasSi izpusta; (erm. monitomg) 60 840 800 800 2500 60 400 121 137 718 29 
122 Meritve radfa v kompazitih letaS) igjustov 0 600 800 800 2400 0 5341 534 1.176 2244 94 
123 Meritve radloaklNnosli v tekočih izpustih 1.200 500 500 300 2500 1232 0 0 1.104 2336 93 
124 Honorarji za vzdrževanje na mentoli postajah 300 300 300 300 1-200 273 278 282 262 1115 93 
125 Stroški merilnh postaj in vzdrževanje merftte opreme 0 0 850 100 950 0 0 0 0 0 0 
12S >ln.nftnlnnln , i 1 . i ' Neraooo6ia naazvvooaoMcv 0 0 £500 0 2500 0 0 0 0 0 0 

Skupaj *orttv» 7310 7.090 11550 8.100 34.050 7.319 1849 7.107 8.897 29.172 86 
Skupaj nadzor nad vplivi na okolje 7.310 7.190 11.900 8450 34.850 7.319 1940 7.128 9.337 29.724 85 

4.1.2 Varnost pri delu in varovanje zdravja 

Izvajanje varstva pri delu je potekalo v načrtovanem obsegu. Prekoračitev stroškov je bila pri 
reševalnih vajah, vzrok prenizko planiran strošek. V stroške rednih, izrednih in specialnih 
zdravstvenih pregledov so vključeni stroški analiz sputumov v letih 2002 (zakasnitev piri 
izstavitvi računa) in 2003, zato je bila tudi presežena planirana vsota. Spremljanje zdravstvenega 
stanja nekdanjih delavcev RUŽV, zaposlenih na benificiranih delih, se je zaradi postopka 
priprave dokumentacije, programa in organizacije ni pričelo spomladi, temveč šele jeseni. Zato 
so tudi stroški opravljenih pregledov (135 delavcev) nižji od planiranih. Pri vzdrževanju aparatov 
so bili planirani stroški preseženi zaradi več vzdrževanja. 

Tabela 15: Realizacija varnosti pri delu in varovanja zdravja glede na Rebalans 
poslovnega načrta 

Varstvo pri dftlu REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAL/ PN 1 B U N SKUPAJ 1 U ■ IV SKUPAJ 
140 Osebna zajfitna sredstva 470 200 500 430 1.600 472 217 193 468 1350 84 
141 Material za izvajanje meritev 10 200 170 0 380 11 32 13 66 122 32 
142 Maerial za prvo pomoč h reievalne vaje 0 0 200 150 350 0 0 0 0 0 0 
143 Rezervni def za reievate aparate BG-174 1.000 2200 0 0 3200 983 1.513 0 0 2496 78 

Skup«) 1.480 2600 870 580 1530 1466 1.762 206 534 3.968 72 
150 Recft izredni h spedalni zdravstveni pregledi 100 2660 1.000 1.000 4.760 111 968 1.977 2.340 5397 113 
151 Osebna dozimetria. vzdrževanje r kontrola rst 140 260 350 200 950 143 124 200 453 920 97 
152 Vzdrževanje aparatov za požarno varstvo 0 0 100 0 100 2 0 0 199 201 201 
153 Reševalne vaje 1.200 1.100 1.000 1.100 4400 1.191 1210 1.055 1299 4.755 108 
154 Vzdrževanje reševalnli aparatov 440 0 0 60 500 443 0 0 0 443 89 
155 Spremljava zdravstvenega stanja delavoev po ZIPIU 0 0 5.000 5000 10000 0 0 0 3.650 3.650 37 

Skup* 1.880 4JJ20 7.450 7360 21710 1.890 2303 1232 7341 15366 74 
Skupaj varstvo pri delu 3.360 6.620 1320 7.940 26740 3356 4.065 3438 8475 19334 74 
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4.1.3 Zagotavljanje pogojev 

Zagotavljanje pogojev v ožjem smislu zajema naslednja sklopa: 

- vzdrževanje infrastrukture, 
- obratovanje tehnoloških sklopov. 

Vzdrževanje infrastrukture 

V letu 2003 se je zagotavljalo pogoje za izvajanje del, vzdrževalo se je infrastrukturne objekte v 
katerih obratujejo tehnološki sklopi skupnega pomena( transformatorske postaje, kotlovnica, 
laboratorij, servisni in upravni objekt, čistilne naprave. 

Pri vzdrževanju mehanizacije je zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, kakor tudi zaradi 
pomladitve terenskih vozil poraba materiala in rezervnih delov manjša, servisne usluge pa so 
večje od načrtovanih. 

Glavna obnovitvena dela so bila opravljena v kotlovnici in sicer zaradi dotrajanosti kotla za 
ogrevanje in s tem povezanih ogrevalnih naprav, kar zagotavlja zanesljivo in tudi bolj racionalno 
ogrevanje predvsem s stališča upravljanja in vzdrževanja. Ob zamenjavi kotla je bilo 
ugotovljeno, da je potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati še nekaj pripadajočih sklopov in da 
odlog popravila na kasnejši rok ali obnova le teh ne bi bili ekonomsko upravičeni. V skupnem je 
bilo za vzdrževanje infrastrukture porabljeno nekoliko več sredstev (110%) od načrtovanih. 

Obratovanje tehnoloških sklopov 

Pri obratovanju tehnoloških sklopov je bila poraba električne energije v okviru načrtovane, 
poraba energije za ogrevanje( kurilno olje) nekoliko manjša (91%), prav tako poraba vode 
manjša od načrtovane (64%). Poraba materiala in sredstev za obratovanje laboratorija in čistilne 
naprave, uslug za čiščenje in varovanje je bila manjša od predvidene. 

Obratovanje tehnoloških sklopov je bilo realizirano 77,4% medtem ko je bilo za skupno 
zagotavljanje pogojev (vzdrževanje infrastrukture in obratovanje tehnoloških sklopov) potrebnih 
90,8% planiranih sredstev. 
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Tabela 16: Realizacija zagotavljanja pogojev glede na Rebalans poslovnega načrta 

|v 000 SIT) 
Zagotavljanj« pogojev REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAL/ PN 1 II a IV SKUPAJ 1 n lil IV SKUPAJ 
200 Rezervni deti 100 200 1.000 1.100 2.400 87 0 0 0 87 4 
201 Material 800 800 800 800 3200 805 784 361 1228 1178 99 
202 Gorivo za avtomobil« 600 500 400 500 2.000 591 543 489 572 2.195 110 

Skupaj material 1.500 1.500 2200 2.400 7.600 1.483 1.327 850 1.800 5.460 72 
210 Vzdrževanje objektov 350 1.000 2500 1150 5.000 369 954 0 2515 3.838 77 
211 Vzdrževanje kotlcvnice 100 300 200 400 1.000 90 180 894 2.028 1192 319 
212 Vzdrževanje delovnih oblek (pranje) 600 600 600 600 2.400 595 588 469 277 1.929 80 
213 Popravila naprav (vzdrževanje opreme) 1.700 1.100 800 800 4.400 1.731 3.834 1.122 2208 8^95 202 
214 Vzdrževanje »i pluženje cest 1-200 0 0 400 1.600 1.172 0 0 272 1.444 90 
215 Registracija vozi 150 250 300 300 1.000 131 204 60 220 615 62 

Skupij storitve 4.100 1250 4.400 3.650 15.400 4.088 5.760 2445 7.520 19.913 129 
Skupaj vzdrževanje infrastrukture 5.600 4.750 6.600 8.050 23.000 5571 7.087 3.395 9.320 25373 110 

OBRATOVANJE TEHNOLOŠKIH SKLOPOV 
230 Električna energija 1.800 1200 iOOO 2.000 7.000 1.799 915 803 3.485 7.002 100 
231 Toplotna energija 3.300 0 0 3500 6400 3282 0 0 2579 8.161 91 
232 Voda 300 400 700 700 2.100 285 353 456 248 1342 64 
233 Material za laboratorij 200 300 1000 1100 2.600 176 145 299 694 1.314 51 
234 Material za Sstiho napravo 50 200 550 600 1.400 68 267 677 263 1275 91 

Skupil material 5.650 2.100 4250 7.900 19.900 5.610 1.680 2235 7469 17.094 86 
250 Kemijske in radiološke analize 0 100 1.300 1.400 2.800 0 162 0 520 682 24 

Storitve namesto dela lastnih delavcev 
256 ■Varovanje 1.600 1.800 2300 2.300 8.000 1.598 1.690 1.709 1.594 6.591 82 
257 • Čiščenje 200 300 1100 1.200 2JOO 188 809 283 286 1.566 56 

Skupaj storitve 1.800 2200 4.700 4.900 13.600 1.786 2.661 1.992 2.400 8.839 65 
Skupaj obratovanje tehnoloških sklopov 7.450 4.300 8.950 12.800 33.500 7.396 4J41 4227 9.969 77 

| Skupaj zagotavljani« pogojev 13.050 9.050 11550 18.850 56400 12.967 11.428 7.622 19289 51306 91 

4.1.4 Fiksne obveznosti 

Skupni stroški so večji od načrtovanih, celotno razliko pa praktično predstavlja nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je bilo planirano na osnovi likvidnega odliva leta 
2002, kjer pa se je poračunalo tudi preveč plačano nadomestilo preteklega obdobja. Ker je to 
zakonska obveza družba na to sicer ne more vplivati; delno zmanjšanje pa lahko pričakujemo s 
prenosom dela zemljišč in drugega premoženja na lokalno skupnost v letu 2004. 

Na praktično ostalem celotnem obsegu aktivnosti fiksnih obveznosti so stroški nižji od 
načrtovanih (z manjšim odstopanjem pri stroških za literaturo - 303, ki pa vrednostno ne 
predstavljata pomembnega zneska). 
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Tabela 17: Realizacija fiksnih obveznosti glede na Rebalans poslovnega načrta 

Fiksne obveznosti REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

1 „ II IV SKUPAJ I II tU IV SKUPAJ REAL/ PN 
300 - pisarniški material 400 700 700 800 2.600 398 619 267 741 2.025 78 
301 -PTT stroški 620 780 300 800 3.000 619 583 678 673 2.553 85 
302 - plačini promet bančni stroški, takse 70 150 150 180 550 71 76 124 94 365 66 
303 - ISeratura, časopisi (1AEA, L'ranar (2x) 250 300 250 300 1.100 253 68 126 774 1.221 111 
304 • dnewiic8, ktomertie, nočnhe 530 470 200 300 1.500 526 432 44 230 1-232 82 
305 - reprezentanca h promoqa 620 680 700| 1000 1000 625 609 1.112 636 2J62 99 

Skupaj skupni strošld 2.490 3.080 2.300 1380 11.750 2.492 2387 2351 1148 10378 88 
SKUPNE STORITVE 

330 - pogodbe o delu - nadzorni svet 820 430 600 950 2.800 325 469 836 461 Z591 93 
331 - avtorski honorarji (prevodi cenitve) 440 160 200 200 1.000 440 108 0 334 882 88 
332 -zavarovanje 700 700 700 800 Z900 678 678 692 399 2.747 95 
333 -prispevek za članstvo v GZ, članarine 250 150 150 150 700 255 117 124 138 634 91 
335 - odvetniške storitve 630 770 800 800 3.000 630 685 583 522 2420 81 
336 ■ revizija računovod.izkazov in notr.kontroia 0 1200 0 0 1.200 0 1.218 0 0 1.218 102 
337 - nadomesllo za uporabo stavbnega zemljišča 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 6.746 7.421 7.084 7.064 28335 142 

Skupaj stroški skupnih storitev 7.840 8410 7.450 7.900 31.800 9.574 11X696 9319 9338 38327 123 
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

360 •šoirne 150 250 200 400 1.000 137 175 0 20 332 33 
361 -jezkovni tečaji 50 50 100 400 600 43 31 161 300 535 89 
362 • usposabl janje iz varstva pri delu 500 0 0 0 500 504 0 0 0 504 101 
364 - usposabljanje za izvajanje del 200 100 400 800 1.500 206 88 605 259 1.158 77 

Skupaj usposatoJn izobraževanje 900 400 700 1.600 3.600 890 294 766 579 2.529 70 
SKUPAJ FIKSNE OBVEZNOSTI 11.230 11.890 10.950 12JHS0 46.950 12.956 13377 12.436 12.S65 51.734 110 

4.1.5 Stroški dela 

Stroški dela so enaki načrtovanim. Ob načrtovanju so bile znane vse tekoče spremembe 
(usklajevanja v skladu s predpisi in KP), prav tako se je v skladu z načrtovanjem spreminjalo 
število delavcev. 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. 

Plače za delavce, ki izvajajo dela na projektih, so obračunane in prikazane v tabeli 4, in so prav 
tako v okviru načrtovanih. 
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Tabela 18: Realizacija stroškov plač glede na Rebalans poslovnega načrta 

(v 000 SIT) 
Stroški dal« REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAL/ PN 1 U IU IV SKUPAJ I 0 lil IV SKUPAJ 
Plača za zagotavljanja pogojev 

100 Direktor 3.900 4.000 4.000 4.100 16.000 1916 1962 1960 3.959 15.797 99 
101 Voe$e organizacijskih enot 11.400 10.100 10.300 10.300 41100 11.438 10.183 10247 10.463 41331 101 
102 Delavci za za zagotavljanje pogojev 26.800 28.200 29.500 29.500 114.000 26.764 27.702 28.188 28.352 111.006 97 

Regres 0 5.000 0 0 5.000 0 5.013 0 5.013 100 
Dodatno prostpokojninsto zavarovanje 1.500 1.500 1.600 1.600 6.200 1.474 1.542 1.543 1.600 6.159 99 
Skupaj plaie za zagotavljanje pogojev 43.600 48.800 45.400 45.500 183.300 41592 48.402 41938 44.374 180J06 98 
DrugI stroški dala 

420 Delo-laboratorij 2.500 2650 2.700 2.700 10.550 2.479 2.548 2.644 1670 10.341 98 
422 Deto-čSSenje 300 400 0 0 700 289 365 0 0 654 93 

Regres 0 520 0 0 520 0 518 0 0 518 100 
Dodatno ptojtpokojninsko zavarovanje 100 110 110 110 430 99 112 92 101 404 94 
Skupaj drugi stroški dela 2.900 1680 1810 1810 11200 1867 1543 1736 1771 11.917 98 
Skupaj stroški dela 46.500 51480 48*10 48.310 195.500 46.459 51.945 46.674 47.145 191223 98 

Med stroške dela štejemo tudi benifikacije, ki predstavlja obveznost za plačilo zavarovalne dobe, 
ki se šteje s povečanjem za leta 1984-1994. Celotna obveznost je bila ob nastanku leta 1994 
izračunana na ca 100 mio. SIT. Zaradi visokega skupnega zneska RŽV te obveznosti ni mogel 
poravnati.v enkratnem znesku. Glede na možnosti je bilo plačilo razdeljeno na več let. S 
plačilom v letu 2003 je bil plačan še zadnji del. S tem je bila celotna obveznost do delavcev 
poplačana in je tako zadeva zaključena. 

Tabela 19: Realizacija plačila benifikacij glede na Rebalans poslovnega načrta 

 (v 000 SIT) 
Benifikacije REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAL' PN I II m IV SKUPAJ I II III IV SKUPAJ 
430 Benifikacije 0 10.000 10.000 0 8.199 0 0 8.199 82 

Skupaj benifikacije 0 10.000 0 0 10.000 0 8.199 0 0 8.199 82 
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4.2 Kadrovsko socialni program 

V letu 2003 ni bilo načrtovanih večjih kadrovskih sprememb. Načrtovane so bile redne 
upokojitve, ki so bile v celoti realizirane, dokončna razrešitev ene presežne delavke iz leta 2002 
in možnost samoiniciativne prezaposlitve za dva delavca. 

Število delavcev v delovnem razmerju na dan 01.01.2003 je bilo 48. Med letom se je število 
delavcev dejansko zmanjšalo za 6 delavcev iz naslednjih razlogov: 
- 3 delavci redna upokojitev, 

1 delavka odpravnina kot trajni tehnološki presežek (dokončan postopek iz leta 2002), 
- 2 delavca prezaposlitev na osnovi prijave na javni razpis za spodbujanje odpiranja novih 

delovnih mest. 

Na dan 01.01.2004 je bilo v RŽV zaposlenih 42 delavcev. 

V okviru aktivnosti iskanja možnosti za trajno prezaposlovanje delavcev RŽV je bil izveden 
javni razpis za odpiranje novih delovnih mest s sofinanciranjem RŽV v višini 4,5 mio. SIT. 
Razpis je bil objavljen v uradnem listu RS št.37. Razpis je trajal od aprila do novembra, 
odpiranje ponudb pa je bilo 18.06., 24.09. ter 26.11.2003. RŽV je za ta namen rezerviral sredstva 
iz lastne realizacije v višini 9,0 MIO SIT. Na prva termina ni bilo pozitivnega odziva iz strani 
ponudnikov oziroma delavcev. Na zadnji novembrski rok pa sta se za prezaposlitev odločila dva 
delavca., ki sta se zaposlila v družinskem podjetju oziroma pri s.p. S tem je bil načrt 
zmanjševanja števila delavcev in prezaposlovanja v celoti realiziran. 

Tabela 20: Realizacija stroškov prezaposlovanja glede na Rebalans poslovnega načrta 
(v 000 SIT) 

Prezaposlovanj* REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 
REAU 

PN 1 II m IV SKUPAJ 1 H III IV SKUPAJ 
400 Storitve 0 100 0 0 100 0 66 0 0 66 66 
402 Odpravnina 0 1.600 0 4.000 5.600 0 0 1.605 3.256 4.M1 «7 
401 Premije 0 0 0 9.000 9.000 0 0 0 9.000 9.000 100 

Skupaj prezaposlovanj« 0 1.700 0 13.000 14.700 0 66 1.605 12J5« 13.927 95 

4.2.1 Lastna realizacija 

Poleg neposrednega izvajanja zapiralnih del delavci RŽV opravljajo še nekatere dejavnosti, ki so 
povezane z drugim premoženjem RŽV. Vse te dejavnosti so vodene kot lastna dejavnost družbe. 
Ta na eni strani prinaša prihodke, na drugi strani pa povzroča tudi stroške. 

Prihodki in stroški lastne dejavnosti so v knjigovodstvu ločeni od evidentiranja zapiranja. 
Prihodki presegajo stroške, razlika pa se uporabi za stroške prezaposlovanja oziroma 
zmanjševanja števila zaposlenih. 

Razdelitev prihodkov in stroškov je narejena tako, da je razvidno, da je vsaka vrsta materialnih 
stroškov pokrita z enako vrsto prihodkov. Stroški, ki nimajo materialne osnove pa se pokrivajo z 
nematerialnimi prihodki in pozitivno razliko ostalih prihodkov. 
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Dezinvestiranje 

V poslovnem načrtu za leto 2003 je bilo načrtovano dezinvestiranje v obliki premičnin in 
nepremičnin. Pridobljena sredstva so bila kot sredstva lastne realizacije namenjena realizaciji 
kadrovsko socialnega programa. 

1. Prodaja premičnin 

Prodaja premičnin je bila vsebinsko in vrednostno opredeljena in je obsegala prodajo rudarske 
opreme. Ob iskanju kupcev je bilo ugotovljeno, da zaradi zapiranja rudnikov za rudarsko opremo 
ni povpraševanja. 

Zaradi organizacijskih sprememb v RŽV in zmanjševanja števila delavcev pa je postala presežna 
nekatera oprema remontnih delavnic. Ta je bila uspešno prodana na javni dražbi. Celotna 
vrednost prodaje je bila večja, kot je bilo načrtovano 

2. Prodaja nepremičnin 

Pri prodaji nepremičnin so bila v RPN 2003 vsebinsko navedena stanovanja, katerih stanovalci 
imajo doživljensko stanovanjsko pravico. Vrednostno prodaja ni bila prikazana, ker je bila 
prodaja sicer predvidena v letu 2004 za potrebe financiranja komunalne opreme GC Todraž. 
Zaradi interesa najemnika je bilo eno stanovanje prodano. Dodatno je bila prodana tudi montažni 
delavnica, ki jc bila namenjena rušenju. 

Tabela 21: Realizacija prihodkov/prilivov iz naslova dezinvestiranja glede na Rebalans 
poslovnega načrta 

Premičnine   (v SIT) 
Premičnina PN 2003 Realizacija 
osebna vozila 30.000,00 170.000,00 
tovorna vozila 470.000,00 413.333,40 
jamski kamion GHH 2.000.000,00 
jamski nakladalec TORO 2.500.000,00 
stružnica univerzalna tnp 160 700.000,00 
stroj rezkalni 910.000,00 
stroj za ravnanje cestišč MBU 1.550.000,00 
stroj z razbijalnim kladivom AC 750.000,00 
viličar Litostroj 8 t 850.000,00 
stružnica TVP 3001/2000 640.000,00 
viličar INDOS 2.5 T 450.000,00 
stroj vrtalni stabilni 360,000.00 
nosilec dvigala 10,000.00 
nastavki za omarice 9 kom 5,000.00 
dvigalo mostno 560,000.00 
Skupaj 5.000.000,00 7.368.333,40 
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Nepremičnine   (v SIT) 
Nepremičnina PN 2003 Realizacija 
stanovanje 3/18 Gor.vas 8.600.000,00 
hala montažna 1.920.000,00 
Skupaj 10.520.000,00 

Prihodki lastne realizacije 

V celoti so prihodki višji za 32,3 %. Načrtovani obseg je bil presežen, praktično na vseh 
aktivnostih: 
- 951-toplotna energija in druge storitve MORS: povečanje je nastalo zaradi povečane količine 

toplotne in električne energije, 
- 952-najemnine za zemljišča: povečanje je zaradi oddaje dela parkirišča v najem za 

gospodarsko dejavnost, 
- 953-stanarine: večji je zaradi dviga najemnin med letom v skladu s predpisi, 
- 954-prilivi od prodaje (kredit): prilivi so manjši zaradi zmanjšanja števila kreditojemalcev, ki 

so dolg odplačali, 
- 955-počitnišča dejavnost: presežen je zaradi dobre zasedenosti počitniških kapacitet, 
- 956-dividende sov okviru načrtovanj. 
- 957-obresti: prilivi so, ker je RŽV razpolagal z depozitom sredstev lastne realizacije 

preteklih let, ki je namenjen izgradnji industrijske cone in prezaposlovanju(v letu 2003 ni 
bilo porabe), 

- 958material je v okviru načrtovanja 
- 959-oprema: v RPN 2003 je bila prikazana negativna vrednost 2.3 mio. SIT zato, ker je bilo 

potrebno narediti poračun za leto 2002, ko je bila prikazana realizacija prodaje opreme v 
vrednosti 9 mio SIT. Dogovor je bil sklenjen ob koncu leta 2002, v začetku leta 2003 pa je 
bila prodaja stornirana, ker kupec ni bil izbran za izvajalca zapiralnih del na RŽV. Dejansko 
je bila v letu 2003 realizirana prodaja nekatere nepotrebne opreme delavnic ( večina na 
osnovi javnega razpisa in licitacije) v skupni višini 7,3 MIO SIT torej več, kot je bilo 
načrtovano, 

- 960-dezinvestiranje: dezinvestiranje obsega prodajo enega stanovanja v pričakovani 
vrednosti in prodaje montažne odslužene delavnice na lokaciji nekdanjega glavnega vhoda v 
jamo. 
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Tabela 22: Realizacija prihodkov/prilivov lastne realizacije glede na Rebalans poslovnega 
načrta 

  (v 000 SIT) 
Prihodklfprillvi lastna realizacija REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAU PN 1 II IU IV SKUPAJ 1 II lit IV SKUPAJ 
951 - toplotna energija in druge storitve MORS 8.500 7.000 3.000 5.000 23.500 8.512 8557 7.693 8.380 32342 140 
952 - najemnine za zemfišća 500 300 200 200 1.200 508 413 464 450 1.835 153 
953 -stananne 3.100 3.100 3.000 2.800 12.000 3.072 3591 3.701 3.234 13.598 113 
954 - prilivi od prod.stanovanj- kredit 900 900 900 900 3.600 920 853 670 501 2344 82 
955 -počitniška dejavnost 950 600 1.200 750 3.500 935 833 2591 568 4 £27 132 
956 -dividende 0 3.800 0 0 3.800 0 3.876 0 3.87« 102 
957 -obresti 1.100 1.300 600 500 3.500 1.131 1.620 964 3.947 7.662 219 
958 -material 600 150 50 0 800 563 131 147 55 896 112 
959 -oprema 0 -2.300 0 0 -2.300 7 -2J65 0 560 -1.798 78 
960 - dezinvestkanje (priSvi) 0 0 8.600 0 8.600 0 8.600 1.920 0 10.520 122 

Skupaj prihodklfprilivl lastna realizacija 15.650 14.850 17.550 10.150 53.200 15.648 25.809 17.850 17.695 77.002 132 

Stroški lastne realizacije 

V celoti so stroški nižji od načrtovanih. Odstopanje pa je največje na 901-toplotna energija in 
druge storitve MORS zaradi povečane porabe energetskih goriv in elektrike, večji pa so tudi 
prilivi iz enakega naslova (951). Na 902-izpIačilo po kolektivni pogodbi so bile izračunane 
obveznosti po KP nekaj večje od načrtovanih. Nekaj večje je bilo tudi vzdrževanje stanovanj 
(907), kakor tudi plačila stanovanjskemu skladu (910). V celoti pa ni bila realizirana načrtovana 
dejavnost v zvezi z industrijsko cono zaradi daljšega trajanja postopka prenosa lastništva na 
občino Gorenja vas Poljane in priprave potrebne dokumentacije (930), ki se prenaša v leto 2004. 

Tabela 23: Realizacija stroškov lastne realizacije glede na Rebalans poslovnega načrta 

(v 000 SIT) 
Stroški lastne realizacije REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REA L/ 
PN 1 g III IV SKUPAJ I n lil IV SKUPAJ 

901 • toplotna energija in druge ste 8.300 3.000 1.400 6.600 19.300 8.337 2.898 633 9.833 21.701 112 
902 - izplačilo po KP 0 2.000 0 2.000 4.000 0 1.932 0 2.504 4.436 111 
903 • stroški počitniških kapacitet 1.700 1.300 500 1.500 5.000 1.691 721 159 414 2.985 60 
906 - urejanje lastništva 200 100 0 100 400 163 119 14 0 296 74 
907 - stroški stanovanj 800 500 200 500 2.000 812 598 624 473 2.507 125 
910 - str.stan.in odšle sklada 0 0 0 500 500 0 0 0 864 864 173 
911 - dotacije društvom in ustanov 300 200 300 200 1.000 299 110 150 159 718 72 
912 - dotacija sindikatu 500 1.000 700 800 3.000 500 1.000 750 750 3.000 100 

- str.prodaje 0 0 0 0 0 88 110 138 38 374 
930 - industrijska cona 0 0 4.000 4.300 8.300 0 0 0 0 0 0 

Skupa| stroški lastne ralizac 11.800 8.100 7.100 16.500 43.500 11.890 7.488 2.468 15.035 36.881 85 
Oprema lastna realizacija • 9 0 0 0 0 0 82 40 2.081 1.014 3 JI 7 
• oprema stanov.dejavnost 0 0 0 0 0 0 0 611 0 611 
- oprema počltdejavnost 0 0 0 0 0 81 40 1.470 1.014 2.605 
Skupaj lastna realizacija 11.800 3.100 7.100 16.500 43.500 11.972 7.528 4.549 16.049 40.098 92 
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4.3 Odškodnine 

Komisija za rudarsko škodo je v letu 2003 obravnavala 28 odškodninskih zahtevkov in 
odškodninskih dogovorov. Odškodnine so se izplačevale na osnovi dinamike izvajanja zapiralnih 
del. 

Na projektu prenehanja pridobivanja uranove rude so bile izplačane odškodnine v zvezi z dostopi 
do zračilnih objektov (zasipavanje jaškov, rekultivacija), sanacije platojev raziskovalnih vrtin in 
dostopnih kontaminiranih poti (dekontaminacija, tehnična rekultivacija), kjer so zemljišča v lasti 
fizičnih oseb. 

Za potrebe izvedbe dodatnih raziskav jalovišča HMJ Boršt in potreb po pridobivanju 
avtohtonega materiala za izvedbo poskusnih polj prekrivke ter regulacijo vzhodnega in 
zahodnega so se prav tako izvajala dela in transporti na privatnih zemljiščih. 

Za odškodnine je bilo izplačano 9,797.137,61 SIT od planiranih 15,000.000,00 SIT, oziroma 
65,3 % predvidenih sredstev. 

Tabela 24: Realizacija stroškov odškodnin glede na Rebalans poslovnega načrta 

 (v 000 SIT) 
Odškodnine REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAU 
PN I II III IV SKUPAJ 1 II III IV SKUPAJ 

440 Odškodnine 250 2.000 6.000 6.750 15.000 229 2.848 4.770 1.950 9.797 65 
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4.4 Nabava opreme 

V letu 2003 se je za potrebe zagotavljanja pogojev nabavila oprema za potrebe vzdrževanja in 
spremljave parametrov (ročno orodje, instrumenti) za 1.535.737 SIT, kar znaša 76,7% od 
planirane vsote, računalniška oprema je bila nabavljena v okviru načrtovane ( 95%), nabavljena 
so bila tri terenska vozila na diesel pogon (zamenjava z dotrajanimi kombiji za prevoz v jamo), 
pri čemer so se precej zmanjšali vzdrževalni stroški. 

V okviru nabave opreme za kotlovnico je bil zamenjan kotel, ob demontaži opreme pa je bilo 
ugotovljeno da je pripadajoča oprema kotlovnice v tako slabem stanju, da je bilo potrebna 
zamenjava, kajti kasnejše popravilo elementov razvodnega sistema ali kasnejše vzdrževanje ali 
zamenjava nesmiselno (dvakratna montaža, nezanesljivo obratovanje). Nabava opreme za 
potrebe kotlovnice je bila sicer presežena (200% od planirane), vendar bo na ta način za namen 
ogrevanja zmanjšana potreba nabave v letu 2004, kakor tudi cenejše in zanesljivejše redno 
obratovanje postrojev kotlovnice. 

Zaradi povečanega obsega nabave v kotlovnici ni bila realizirana nabava osebnega vozila, 
programa za spremljanje porabe energije in stabilna črpalna enota za potrebe zapiralnih del v 
jami. 

Tabela 25: Realizacija nabave opreme glede na Rebalans poslovnega načrta 

(v ooo srn 
Oprema REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAU 
PN 1 1 0 in IV SKUPAJ 1 ■ 11 IV SKUPAJ 

500 Ro&» orodje, hstunmenti in druga oprema 1.000 300 200 500 ZOOO 940 325 0 271 1.536 77 
502 Računalnika oprema 1.600 zooo 700 700 SMO 1.636 1.167 454 1.513 4.770 95 

Osebno vozio 0 0 2.000 0 2JOOO 0 0 0 0 0 0 
504 Programi za spremlj.porabe energ^e in teh.obdelavo 0 800 2.200 0 1000 0 0 0 0 0 0 
506 Terenska vozila za lamo (3 kom) 8.000 3.000 0 0 11.000 7.948 2.963 0 0 10.911 99 

Dlgesto^ (2 kom) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kotel in oprema za kotlovnico 0 0 15.000 0 11000 0 0 9.911 20.082 23.993 200 
Stabina črpalna enota 0 0 2.000 0 2X00 0 0 0 0 0 0 
Telefon 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 
SKUPAJ OPREMA 10.600 6.100 22.100 1.200 40X00 10.524 4455 10.365 21.914 47.258 118 
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5 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 2003 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«, ki zaradi različnih razlogov kot prvo leto izvajanja Noveliranega programa 
privzema leto 2002. 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 primerjati 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, 
- skupna realizacija obdobja 2002 - 2003, 
- dinamika RPN 2003 - kvartalni prikaz, 
- izvedba zapiralnih aktivnosti v 2003 - kvartalni prikaz. 
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6 FINANČNI DEL 

Finančni del je sestavljen iz štirih segmentov: 

- prikaza celotnih stroškov izvajanja projekta zapiranja v letu 2003, 
- 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.o.o. (stroški zapiranja jame - aktivnosti 601, 602, 603, 624, 625, 628 in 630, 
obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata - aktivnosti 702, 742, 750, jalovišča - 
aktivnosti 801, 804, 814, 821, 822, 832, 834 in 835; stroški ostalih del, prezaposlovanja, 
odškodnin, nabave opreme; stroški lastne dejavnosti), 

- stroški zunanjih izvajalcev (stroški zapiranja jame - aktivnosti 611, 612, 620, 621, 623, 629, 
631, 632, 633, 634, 635, 637, 647,671,680ter681, jalovišča-aktivnosti 814, 832, 838). 

Celotni stroški RŽV d.o.o. so prikazani v izkazu poslovnega izida, medtem, ko se zaradi narave 
financiranja zapiralnih del na mednarodnem razpisu izbranih zunanjih izvajalcev (direktna 
plačila MOPE konzorciju izbranih zunanjih izvajalcev CP, d.d. & RTH d.o.o. ter VGP d.d.) 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: 856.320.481,00 SIT 
Stroški lastne realizacije: 40.097.915,40 SIT 
Skupaj RŽV, d.o.o. 896.418.396,40 ŠTT 

Skupni stroški zunanjih izvajalcev za namen zapiranja jame so v letu 2003 znašali 
710.803.435,41 SIT. 

Skupni stroški izvedbe vseh aktivnosti rudnika so v letu 2003 znašali 1.607.221.831,81 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, 624, 625,628), 
- pokrivanje stroškov zapiralnih del z zunanjimi podizvajalci RŽV (601, 603, 630; 702, 742, 

750; 801, 804, 814, 821, 822, 832, 834 in 835). 

Zagotavljanje pogojev, odškodnine, nabava opreme: 409.576.054 SIT 
Zapiralna dela v lastni režiji: 134.299.729 SH" 
Zapiralna dela s podizvajalci: 298.517.768 SIT 
SKUPAJ: 842.393.551 SIT 

Struktura rabe proračunskih sredstev 

S Zagotavljanje pogojev! odškodnine, nabava orpeme 
Zapiralna dela v lastni režiji 

»Zapiralna dela s podizvajalci 

409.576.954 SIT 

Skupna realizacija zapiranja rudnika glede na status izvajalca del (le Proračun RS - brez stroškov 
prezaposlovanja in stroškov lastne dejavnosti je razvidna iz naslednje tabele: 

Izvajanje zapiranja rudnika RŽV: 842.393.551SIT 
- zagotavljanje pogojev 409.576.054 SIT 
- zapiralna dela v lastni režiji 134.299.729 SIT 
- zapiralna dela s podizvajalci 298.517.768 SIT 
Izvajanje zapiranja- mednarodni razpisi: 710.803.435 SIT 
SKUPAJ: 1.553.196.986 SIT 

Izvajanje zapiranja rudnika: 

□ Zagotavljanje pogojev, odškodnine, nabava oprems 

□ Zapiralna dela v lastni režiji 

□ Zapiralna dela s podizvajalci 

■ Izvajanje zapiranja - msdnarodni razpisi: 

298.393.551 SIT 

298.393.551 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 rudarjenja v letu 2003 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 1.585.216.000,00 tolarjev 

Proračunska sredstva MOP so se uporabljala 
predvidenih stroškov grupiranih aktivnosti: 
- obrat za pridobivanje rude, 
- obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata, 
- jalovišča, 
- ostala dela, 
- odškodnine, 
- nabava opreme. 

za kritje vseh z noveliranim programom 

Realizacija prihodkov lastne realizacije po posameznih planiranih postavkah RPN 2003 je 
razvidna iz tabele 22 in je znašala 77.002.523,80 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 2003 tako znašali 
1.662.218.5232,80 SIT. 

V začetku leta 2003 je bil v 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, daje 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 terDDV. 
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6.3 Pokritje stroškov z viri sredstev 

Pri ocenjevanju pokritja stroškov z viri se zaradi transparentne razvidnosti tabel 22 in 23, ki 
prikazujeta prihodke in odhodke lastne realizacije omejimo samo na proračunske vire sredstev. 

Pri razumevanju pokritja stroškov z viri sredstev je potrebno upoštevati naslednje: 

17.02.2003 je bila podpisana letna pogodba o financiranju družbe št. 2523-03-100043 (januar 
- december). Vrednost te pogodbe in opravljenih del je znašala 793.440.000,00 SIT. 
16.09.2003 je bil podpisan Aneks št.l k navedeni pogodbi, na osnovi katerega so se sredstva 
povečala na 853.352.000,00 SIT. 

- Za pokrivanje stroškov v letu 2003 je bilo izstavljenih in plačanih 11 situacij (januar - 
november) v višini 795.140.000,00 SIT. Iz proračuna za leto 2003 je bila plačana tudi 
situacija za stroške za december 2002 v višini 58.212.000,00 SIT (zaradi plačilnega roka 30 
dni). Analogno temu so bili stroški decembra 2003 pokriti iz proračuna 2004. Proračunska 
postavka je bila iz tega dela v celoti koriščena v skladu s poslovnim načrtom. 

- Vrednost opravljenih del in pogodb zunanjih izvajalcev za leto 2003 je znašala 
710.803.435,00 SIT, iz katerih izhaja obveznost za plačilo v letu 2003 v višini 
607.773.812,00 SIT. Poleg tega je bilo potrebno v letu 2003 pokriti še prenesene obveznosti 
iz leta 2002 (zaradi pomanjkanja sredstev) v višini 103.086.444,00 SIT, tako daje bila v letu 
2003 skupna likvidna realizacija 710.860.256,00 SIT. 

V naslednji razpredelnici so obveznosti pokritja zapiralnih del v letu 2003 (brez upoštevanja 
stroškov amortizacije in prevrednotovalnih odhodkov zaradi dezinvestiranja) deljene na 
obveznosti kritja iz naslova Proračuna 2003 in kasnejših obdobij pokrivanja: 

Izvajalec: Situacije Obveznost 2003 Obveznost 2004/05 

RŽV, d.o.o. 849.440.000 SIT 795.140.000 SIT 54.300.000 SIT 

konzorcij CP, d.d. & RTH d.o.o. 710.803.435 SIT 607.773.812 SIT 103.029.624 SIT 

SKUPAJ 1.560.243.435 SIT 1.402.913.812 SIT 157.329.624 SIT 

Razpoložljiva proračunska sredstva (1.585.216.000,00 SIT) so bila obračunana v višini likvidne 
realizacije 1.402.913.812,00 SIT za leto 2003 in v višini 161.298.-444,00 SIT za leto 2002, kar je 
skupaj 1.564.212.256,00 SIT. Sredstva v višini 21.003.743,91 SIT zaradi že navedenih razlogov 
niso bila uporabljena. 
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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 34.089.386,00 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 2003 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 ne evidentirajo 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. 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 Rebalansa 
poslovnega načrta za leto 2003, kar omogoča enostavno primerjavo realiziranih ter načrtovanih 
ciljev. 

Tabela 26: Realizacija celotnih stroškov zapiranja rudnika glede na Rebalans poslovnega 
načrta 

  (v 000 SIT) 
Celotni »troikj zapiranj« REBALANS POSLOVNEGA NAČRT 2003 REALIZACIJA 2003 % 

REAU 
PN 1 n m IV SKUPAJ 1 n n N SKUPAJ 

Obrat za pridobivanje rude 44.330 125.900 450.424 161.440 782-094 44.326 135.469 506.127 92.030 777.952 99 
Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata 1.700 1.000 8.700 8.600 20.000 1.713 2.966 335 12.145 17.159 86 
Jaiovišča 10.900 36.700 240.312 70.170 358.082 10.923 44.635 217.939 75.013 348.510 97 
Stroški zagotavljanja pogojev 81.450 97.230 94.930 96.430 370.040 B3.053 94.957 77.300 97.211 352421 95 
Prezaposlovanje 0 1.700 0 13.000 14.700 0 66 1.605 12256 13.927 95 
Odškodnine 250 2.000 6.000 6.750 15.000 229 2.849 4.769 1.950 9.797 65 
Nabava opreme 10.600 6.100 22.100 1.200 40.000 10.525 4.454 10.365 21.914 47.258 118 
Skupaj 149.230 270.630 822.466 357.590 1.599.916 150.769 285.396 818.440 312J1S 1.567.124 98 

Tabela 27: Realizacija celotnih stroškov zapiranja rudnika glede na Noveliran program 

(v 000 EUR z DPV) 

Oiiala dala REAL2002 REALIZACIJA 2003 
REAL 

2002-2003 
Noveliran 
program 

5 let 
% 

REAL/NP I II III IV SKUPAJ 
Obrat za pridobivanja rude 2-215 192 582 2.162 390 3325 5.540 19.561 28 
Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata 139 7 13 1 52 73 212 729 29 
Jalovišća 136 47 192 931 318 1.488 1.624 8.126 20 
Stroški zagotavljanja pogojev 1.652 359 408 330 412 1.509 3.161 7.899 40 
Prezaposlovanje 207 0 0 7 52 59 266 0 
Odškodnine 6 1 12 20 8 42 48 219 22 
Nabava opreme 78 46 19 44 93 202 280 745 38 
Skupaj 4.433 652 1.226 3.495 1.324 8JS97 11.130 37273 30 

Pri ocenjevanju poslovanja v letu 2003 moramo najprej upoštevati dogodke, ki so se zgodili v 
letu 2002. V letu 2002 so se namreč zgodila vsebinska in vrednostna (posledica mednarodne 
recenzije s strani družbe Wismut GmbH) ter dinamična (izdaja podzakonskih aktov - uredba o 
preoblikovanju družbe, statut; izvedba statusnih sprememb in reorganizacija družbe; 
dolgotrajnost postopkov mednarodnega razpisa za izbiro zunanjih izvajalcev...) odstopanja. 
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zaradi katerih moramo kot prvo leto izvajanja Noveliranega programa privzeti leto 2002. Razlogi 
enoletnega zamika so detaljnejše opredeljeni v letnem poročilu družbe za leto 2002. 

Dosedanje izvajanje programa zapiranja moremo razdeliti na dva dela: dela na zapiranju obrata 
za pridobivanje rude ter stroški zagotavljanja pogojev (v računovodskem smislu fiksni stroški 
poslovanja družbe) stroškovno ne dosegajo planiranih stroškov po Noveliranem programu, 
medtem ko prve ugotovitve pri začetkih trajne sanacije jalovišč kažejo na večje stroške 
realizacije tega dela projekta zapiranja rudnika, kot je bilo napovedano z Noveliranim 
programom. 

Za prvi projekt (zapiranje obrata za pridobivanje rude) to pomeni, da bo ta projekt dokončan z 
manjšimi stroški, kot je bilo predvideno z Noveliranim programom (16,438 mio. EUR brez 
DDV). 

Pri napovedovanju celotnih stroškov zagotavljanja pogojev moramo biti previdnejši: stroški so 
na letnem nivoju manjši, kot so bile ustrezne letne napovedi Noveliranega program. Ker pa 
fiksni stroški predstavljajo strošek obdobja, bodo celotni stroški manjši od napovedanih 
(Noveliran program: 8,863 mio. EUR brez DDV) le v primeru, da bo celoten projekt dokončan v 
predvidenem petletnem časovnem obdobju. Zaradi enoletnega zamika to pomeni obdobje 2002 - 
2007. 

Problematika tako v stroškovnem (večji stroški) kot v tehnološkem (način izvedljive tehnologije 
trajne sanacije jalovišča HMJ Boršt) smislu predstavljajo jalovišča. Kot je že omenjeno leto 2003 
lahko opredelimo kot leto, v katerem so se odvijale ključne aktivnosti določitve izvedljive 
tehnologije trajne sanacije jalovišča jamske jalovine Jazbec in jalovišča HMJ Boršt. V letu 2003 
smo na projektu trajne sanacije jalovišč izvedli dve aktivnosti, kateri nista bili predvideni v 
noveliranem programu: 
- izvedba poskusnih polj prekrivke, 
- dodatne raziskave jalovišča Boršt. 

Izvedba poskusnih polj prekrivke je na eni strani pokazala, da predvidena tehnološka rešitev 
trajne sanacije jalovišča HMJ Boršt ni izvedljiva, na drugi strani pa podala novo (cenejšo) 
tehnološko rešitev prekrivke, ki bo uporabljena tako na enem kot (modificirana) na drugem 
jalovišču. Z drugega vidika se tako sami stroški izvedbe testnih polj prekrivanja pokrijejo z novo 
rešitvijo cenejše prekrivke jalovišč. 

Cilj dodatnih raziskav in dela strokovnega sveta je podati celovite strokovno tehnične rešitve 
načina trajne sanacije jalovišča HMJ Boršt v obliki predloga projektne naloge za izdelavo 
dopolnitve obstoječega projekta, ki bi na ravni splošno uveljavljenih kakovostnih zahtev in 
predpisov ter priporočil za objekte odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki vplivajo 
na sevalno varnost zagotavljal dolgoročno stabilnost trajne sanacije jalovišča HMJ Boršt. 
Končno poročilo sveta, ki podaja tehnično-tehnološko rešitev trajne sanacije jalovišča HMJ 
Boršt, bo podano v prvi polovici leta 2004. Iz dosedanjih ugotovitev pa lahko zaključimo, da bo 
tehnološka rešitev stabilizacije tiksotropnega materiala, ki pomeni grožnjo likvefakcije pomenila 
precej dražjo rešitev trajne sanacije, kot je bila predvidena z Noveliranim programom. 
Računamo torej z bistveno višjimi stroški realizacije tega dela projekta zapiranja rudnika. 
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Pri nadaljnjem ocenjevanju izvedbe projekta v predvidenem časovnem obdobju (pet let ) s 
predvidenimi stroški (37,3 mio. EUR) moramo upoštevati tudi stopnjo dosedanjega financiranja 
projekta: 

Predvideni stroški / leto 2002 2003 2004 2005 2006 SKUPAJ 

Noveliran program 6.152 9.314 10.369 5.634 5.810 37.279 
Letni plan 3.969 6.811 10.780 
Realizacija 4.226 6.638 10.864 

Predvideni stroški 

2004 

Leto 

2005 

m 

2006 

□ Noveliran program 
■ Letni plan 
□ Realizacija 

Sredstva proračuna, namenjena zapiranju rudnika v dosedanjem obdobju niso dosegala potrebnih 
sredstev po Noveliranem programu. Zaradi problematike jalovišč, zaradi katerih se dela trajne 
sanacije še niso mogla začeti to ni pomenilo razloga zakasnitev izvajanja projekta. Kritični leti 
bosta leti 2005 ter 2006, ko bo potrebno zagotoviti sredstva za izvajanje projektov tako zapiranja 
jame kot trajne sanacije jalovišč. Po določitvi izvedljive tehnologije trajne sanacije jalovišča 
HMJ Boršt bo realizacija izvedbe v predvidenem obdobju in predvidenem stroškovnim obsegom 
bo vsekakor v največji meri odvisna od zagotavljanja 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 imajo namreč značaj fiksnih stroškov poslovanja. 

Pri izvajanju Noveliranega programa v prvem dvoletnem obdobju se torej srečujemo z 
odstopanji od načrtovanih aktivnosti: 

- vsebinska odstopanja (dodatne aktivnosti izvedbe poskusnih polj prekrivke ter dodatni 
raziskav jalovišča HMJ Boršt...), 

- vrednostna odstopanja (cenejše zapiranje jame, dražja trajna sanacija jalovišča HMJ 
Boršt...), 

- dinamična odstopanja (namesto izvedbe trajne sanacije jalovišč v obdobju 2003 - 2005 bo ta 
izvedba možna v obdobju 2004 -2006; obrne se vrstni red izvajanja - sedaj najprej trajna 
sanacija jalovišča Jazbec in nato trajna sanacija jalovišč Boršt...). 
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S pridobitvijo vseh potrebnih izvedbenih dokumentov predvsem trajne sanacije jalovišč lahko 
konec leta 2004 na ravni zahtev dokumentacije za investicijski program po obsegu in dinamiki 
natančno opredelimo odstopanja od Noveliranega programa. 

Na drugi strani s sklepi Vlade RS prav tako ni potijen kadrovsko -socialni program zapiranja 
rudnika, ki se v primeru RŽV izvaja z lastnimi sredstvi družbe. To sicer ne pomeni, da 
posamezni instrumenti ter mehanizmi tega dela projekta zapiranja (subvencioniranje 
prezaposlovanja, dezinvestiranje premoženja ter investiranje sredstev v komunalno infrastrukturo 
gospodarske cone Todraž, brezplačen prenos premoženja - zemljišč GC Todraž na lokalno 
skupnost...) niso potrjeni s strani lastnika (sklepi NS družbe, sklepi Vlade RS), ni pa 
zaokroženega dokumenta kot celote vseh izvajanih aktivnosti, ki bi ga sprejela Vlada RS. 

Poleg navedenega je pri prebiranju Noveliranega programa potrebna ugotovitev, da dokument ne 
vsebuje dveh bistvenih sestavin. V sedanjem dokumentu namreč ni podan: 
- celovit postopek likvidacije družbe (v pravnem, gospodarskem in rudarskem smislu), 
- način izvajanje prehodnega (petletnega v skladu z izdanim lokacijskim dovoljenjem) ter 

kasnejšega monitoringa. 

RŽV tako ocenjuje, da bi bilo potrebno konec leta 2004 pristopiti k izdelavi sprememb in 
dopolnitev Noveliranega programa (ki bi vseboval tako dosedanja odstopanja pri izvajanju, nove 
ocenjene vrednosti in dinamiko izvajanja projekta zapiranja, kadrovsko-socialni del kakor tudi 
postopek likvidacije družbe ter opredeljeval način izvajanja monitoringa), ga izdelati v obliki 
investicijskega programa in ga posredovati Vladi RS v potrditev. Nenazadnje bo veijetna 
kontrola računskega sodišča kot merilo primerjave izvajanja programa upoštevala samo veljaven 
program zapiranja! 
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Priloga 1 POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 
OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 

Naziv aktivnosti 
7S 

~W 
~77~ __ 
~w~ 
"eo~ 

81 

87 
88 

~~W~ 
~W~ 
~w 

92 __ 
~~94~~ 
"95- 

98 
99 

"W 
101 
102 
103 
104 
105 
108 

~1~07~ 
108 
10» 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
118 
117 
118 
119 
120 

122 
123 
124 
125 
126 

~w~ 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
136 

Plan 2003 
Realizacija 2003 
Zapiralna cela podkopa P-12 m zrač. jaška ZJ-5 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2C02 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 

Plan 2003 
Realizacija 2003 
Trajna stabrtiz in odv jamska vodo skozi pođkop P-10 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 m 2003 
Plan 2003 
Realizacija 2003 
izvedba zapiralnih de) zra6inega <a£ka ZJ-6/2a 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana Skupaj 2002 m 2003 

Ptan 2003 
Realizacija 2003 
Trajna uvedba zaa-aimh cM podkopa PV in zrač jaika Zaj< 
OCENA IZVED8E PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 «n 2003 
Plan 2003 
Realizacija 2003 
Trajno taprtje m stabtfezaaja podkopa P-1 in P-l 
OCENA IZVED8E PROGRAMA 2C02 
Realizacija piana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 

Realizacija 2003 
Trajno zaprtje, stabilizacija in odvod podkopa P-9 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 m 2003 
Plan 2003 

Realizacija 2003 
Trajno zaprtje in stabilizacija podkopa P-3C 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija 2003 
Trajno zaprtje, stabilizacija in odvodnj podkopa P-11 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija piana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 

Realizacija 2003 
Sanacija vhodov v raziskovalne podkopa ter raziskovalnih 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana «wpaj 2002 In 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 
Končna ureditev zaćasnlh od lagvić P-1 in P-9 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija 2003 
Končna ureditev začasnega ođlagaJiića P**. 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 

Realtzac4a 2003 
Nadomestne glav vent postaje-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 

Realizacija 2003 

i 
j 

4aJAMA_(P-RetfizaajaPlan20030ceru2002 UZVI-B103/2944X03 
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Priloga 2 POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 2003 - OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 

ia 
"13H 
~u~ 

23 
~~24~ 
~2T" 
"~26~ 
~27~ 
"aT" 

29 

34 
ir 
"jT" 
~3T~ 
~3T" 
~~39~ 

42 
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47 
~45~ 

~~50~ 
~~5i~ 
~~5F~ 

56 
~57~ 
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"""ST 
~6?~ 
~62~ 
~eT" 
V 

6& 
~~er~ 

~~69~ 

~~7l~~ 

^73~ 

o 
701 
702 

C 

0 
703 
TCMS 
705 
ras 
707 
?03 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
713 

<5 
0 

721 
722 
723 
724 
0 
0 
o 
o 

725 
0 
C 
o 
o 
m 
727 
723 
0 
o- 
0 

72$ 
730 
731 
752 
733 
754 
735 
m 
737 
73S 
73» 
740 
741 
742 

:o. 
C 
G 
0 

743 
750 
0 
0 
o 
o 

872 
0 
0 
0 

Naziv aktivnosti 
I. DCMONTA2A IN RUŠENJE 

Kontejner 2a piin-PRO 2001 
^BPRO JOOI 

OCENA £ZVEQ3E* PROGRAMA 2002 
Realizacija plana *fc«paf 2002 sn 2003 
PJ8tt2CC3 
ReaUzac-i* pisna 2003 
Solventna ek«rak«i>e-PRO 2C01 
Ctp M« , vose Taprai-PRO 2001 
PreOetovair* ©iy*s-PRO 2001 
2un rar* :en m jar? vode-PRO 2001 
Prip apnen mJeka * tzjan in rekof a«n«*V?RQ 2G01 
Zun. rarv, p*oc, m«o?«v-PRC iOOI 
S*»o#i Orcaijene n>3« in pn»a«i<-vom. post-PRO 2001 
Skiaa 2X>" 
SKlacJ aricniaka-PRC 2001 
Re»NV tfrfncš tfOMMBRC 2C0< 
Sklad. xvep. 2001 
Zga£txMZ'i%*-?r{Q 2001 
Oeponif* HM. jatovine-PRO 2001 

II. SANACIJA OBJEKTOV 
Z»k!iotr*t <HH»-PXQ 2001 
OCENA IZV603S PHOSRAMA 20C2 
Reaifcacga pfana skupa? 2002 *» 2003 
P»an 2003 
R«tizac$a piana 2003 
Priprava Na Morata« PRO 2001 
SkJaa. Na Ksorata-PRO 2001 
Sklac. rumaoepoga&e-PRO 2001 
L»oral «n gas*! arocfcar.-PRG 2001 
OCEMA IZVE03E PROGRAMA 2052 
ReaUzac^a &ar>* skupaj 2007 <r> 2003 
Pfan 2003 
Pmiizacii* &Xvt 2003 
Sarvrtni oto<ekt-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Reakzacija piana 20D2 in 2003 
Plan 2003 
Raateacjja slana 2003 
Čtot nap, i»an<t. v©<3e-PRO 2X1 
Rorv kurilnega cija-PRC 2001 
Raav 03fr veda ;n p«Ke-FRO 2001 
OCENA IZVSOBS PROGRAMA 2052 
Plan 2002 
Reahzaci»* »ana 2002 
2un#nji etektroe-sergeisto razvod-PRO 2001 
TPH.-PRO200* 
Zun. razv prctsp. vcx3e*PRO 2X1 
Rezerv. p«r »n pot vooa-PRO 2001 
Sklad kur. oi^-PRO 2001 
Upravna zg?aeft»»-PR.O2C0l 
Fekaina kanaJizaosfrPRO 2001 
Meteorna kanaičaaja-PRO 2001 
Rag. pot. Twjfažtca-PRO 2001 
2un nuvna pit voc*-PRO 2001 
Zun in« razvod-PRO 2001 
2unan;a nszs^etjava-PRO 2001 
Pripravljana Cela 330 
Pla«o tx*xtei&v. ©erata tn ev <K>C4tna ruianja opjakH 
OCENA IZV&DSS PROGRAMA 2002 
Realizacija piana 2002 ki 2003 
Pl#n2003 
Realizacija cfcr** 2003 
Cacia v PcttjSko s?apo-PRG 2001 
Uradrtav stranskega odvzema na predal oval r»n obratih 
OCENA I2VE0BE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Pian 2003 
Realizacija plana 2003 
Stranski o»Stop p« pr*đelo«^n;h oanstih.PRO 2001 
OCENA iT^EDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija piana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Reraiizace« pe«na 2CC3 

4*^)r*®*a'ff*ciiaPHn20030cena2002 
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Priloga 3 POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 2003 
JALOVIŠĆE JAZBEC 

31 

-JT 

56 
~57~ 

<S6 
"~«7" 
"M" 

Naziv aktivnosti  
Pripravljalna dela PROGRAM 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija piana »Kupaj 2002 in 2005 
Plan 2003 
Realizacija piana 2003 
1. FAZA 

JalJazbee oo.oz jamske jatav « P-1 in p-s 
OCENA iZVeOSE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 tn 2S03 
Ptan 2003 
Reaiueoja plana 2003 
izvedoa poskusnega polja na Jazbecu 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2502 
Realizacija plana skupa* 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 
izvedo* ska^ometne pete m izkop« za kanase-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PKCOKAMA 2002 
Realizacija p*ana skupa* 2002 m 2033 
Plan 2003 
Reahzac.ja plana 2003 
Kanal Km« fasadni pre&ivPRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Rcaiizac.ja plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Reaiizacja piana 2003 
Kan« K2 na lasadm arežm^PRO 2001 
OCENA ZVEDBE PROGRAMA 2002 
R«au*acs;a piana skupaj 2002 m 20C3 
Plan 2003 
Reaiizaoja piana 2003 
izkop« na breimi m prekrivka na fasadt-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija pana skupaj 2002 m 20C3 
Plan 2003 
Realizacija piana 2003 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija pčana skupaj 2002 m 2GC3 
Pian 2003 
Realizacija pš&na 2003 
P<ečne izravnave ra zgornjem platoju-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija pčana skupaj 2002 In 2X3 
Plan 2003 
Realizacija 2003 
Nas-pavartji* zgan^u^a platoja z materialom a drugih tokac>j-PRO 
OCENA »ZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija piana skupaj 2002 r> 2003 
Piart 2£i03 
Realizacija 20C3 
Nasipavanj« zgornjega platoja z matenaicrr. a. izkopa na beeiini-Pf 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Roahzscija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 

2. FAZA 
Nasipa vanje cestne®« jarka-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Rftakzacita piana skup«« 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija piana 2003 
Na sipa vanje zgornjega piaioja-PRO 2001 
CCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacij« piana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija piana 2003 
izdelava prakse na fasaci-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
ReaScracija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Reaitcaciia p* dna 2003 
izdelava prekrivke na zgornjem piatcju-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacij piana skupaj 2002 in 2003 
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Priloga 3 POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 2003 - 
JALOVtŠčE JAZBEC 

NldviMviMtti 
Plan 2003 

7G j Realizacija piana 20G3 
~77 j 3. FAZA 

78 \ 832 Kanala K" m K2 na zgornjem p&loju-PRC 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 

<0 | Reafezacija piana »kopaj 2002 in 2003 
~Si • Plan20G3 

82 : Realizacija piana 2CC3 
83 i 832 CstalB deta {pozornem, sanacija propusta. ograjaVPRO 20C1 

OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2032 
Realizacija »Urna skuoai 2C02 in 2003 

M Plan 2003 
~87 Realizacija piana 2003 

832 Zaključna deia-PRO .200.1 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
ReaUzac»;a piana skupaj 2002 in 2303 
Plan20CS 
Reaiizac^a piana 2033 

831 Sanacija odvoamka pod jalovtSčem Jazoec-PRC 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 m 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 

833 Odvod Jazbec fct odvod ostalin voda-PRO 2001 
0% OCENA IZVEDBE PROGRAMA 20C2 

Realizacija plana skupa« 2002 in 2003 
Plan 2003 

102 RaaUza&ja piana 2003 
103 834 R«2»s*a*e*nvenfik nonm 

OCENA »ZVEDBE PROGRAMA 2002 
108 Realizacija piana **upa; 2X2 in 2003 

~~106~ Plan 2DC3 
107 Reaitzaoja piana 2003 
106 835 Izdelava PGO in pnd GD JazPec 

"i«"1 OCENA IZVE03E PROGRAMA 2002 
110 ] Realizacija piana skupaj 2002 m 2003 

J11 Plan 2003 
112 Realizacija piana 20C3 

~113~* 838 Priprava dela-ZJ-MOPE »Klop 4 
~114 OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 

115 Realizacija plana »kupaj 2002 * 2003 
Plan 2003 

117 Reabzacaa piana 2003 
_118~~1 870 Sanacrje brezine od cesti 141 proti P-11-PRO 2001 
~~118"*"1 OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 

120 Realizacija plana skupaj 2002 m 2003 
121 Plan 2003 
122 Realizacija piana 2003 
123 871 Sanacij a K octarrunirarsh cest nasutih z jamsko jaJovjno-P RO 2001 
124 CCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
125 Plan 2002 
12® Realizacija piana 2002 
127 0 Izdelava kontrolnih piezometrov-PRO 2001 
128 OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
128 Realizacija piana skupaj 2002 in 2003 
130 Plan 2003 
131| Realizacija piana 2003 

2002 2003 j 2004 2005   
1 l Z i 3 I -> 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 7 I 3 i t 1 I 2 I 3 I 4 1 

mm 4  

... 
! 
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Priloga 4: POROČILO O REALIZACIJI PLANA ZA LETO 2003 - JALOV1ŠČE BORŠT 

«21 

Nazivaktivnosti  
Raziskave in vertf. norm (»trok in geod) nadzor 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija piana skupaj 2002 rt 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 
Dokumentacije-PRO 2001 
OCENA IZVEOBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Ptart 2003 
Realizacija piana 2003 
Pripravljalna dala PROGRAM 2001 
OCENA IZVEOBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana »kup* 2002 in 2004 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 
Izvedo« ceste ob jslovtiću-PRO 2001 
OCENA IZVEOBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 In 2003 
Plan 2003 
Realizacija 2003 
Preoblikovanje jakjv»i4e-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 
Izvedba prekrivke-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija piana 2003 
Izvedbe testnega poligona preknvke: oddaja del. izvedbe-PRC 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija piana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 
Salem od vodni avanja-PRO 2001 
OCENA IZVEOBE PROGRAMA 2002 
Realizacija piana skupaj 2002 «12003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 
Regulacija hudoumika-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana »Kupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 
Opazovalni sistem {piezometh. geod. točkeVPRO 2001 
OCENA IZVEOBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skup* 2002 In 2003 
Plan 2003 
Reatizadja plana 2003 
OCENA IZVEOBE PROGRAMA 2002 
Reahzactja plana 2002 in 2003 
Plan 2003 
ReaiizaOja piana 2003 
Zaključna deia-PRO 2001 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Reakzac^a plana 2003 
Nadzor nad izvajanjem del Boril (trok. EU in geodet) 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija piana skupaj 2002 «n 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 
tzgradria dolgoročnega momtortnga Borit 
OCENA IZVEDBE PROGRAMA 2002 
Realizacija plana skupaj 2002 in 2003 
Plan 2003 
Realizacija plana 2003 

4a8orsiReailzadjaPfan20030cana2002 

poročevalec, št. 82 92 21. junij 2004 



Priloga 5 

Todraž 1 
4224 GORENJA VAS 

BILANCA STANJA - SRS 24 

2003 2002 
A. Stalna sredstva 1.214.876.332 1.219.064.121 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 4.281.510 2.779.841 
1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 0 0 
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 
3. Dolgoročne premoženjske pravice 4.281.510 2.779.841 
4. Dobro ime 0 0 
5. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.206.309.827 1.211.999.285 
1. Zemljišča in zgradbe 1.129.942.169 1.186.433.342 

a) Zemljišča 342.120.710 342.120.710 
b) Zgradbe 787.821.460 844.312.632 

2. Proizvajalne naprave in stroji 76.367.658 23.649.164 
3. Druge naprave in stroji 0 0 
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 0 
5. Osnovna čreda 0 0 
6. Večletni nasadi 0 0 
7.Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 0 1.916.780 

III. Dolgoročne finančne naložbe 4.284.995 4.284.995 
1. Deleži v podjetjih v skupini 0 0 
2. Dolgor.finanč.terj.do podj.v skup.razen do pridruženih podjetij 0 0 
3. Deleži v pridruženih podjetij 0 0 
4. Dolgoročne finančne terjatve do pridruženih podjetij 0 0 
5. Drugi dolgoročni deleži 4.284.995 4.284.995 
6. Druge dolgoročne finančne terjatve 0 0 
7. Lastni deleži 0 0 

B. Gibljiva sredstva 328.349.510 301.005.696 
I. Zaloge 24.288.900 25.283.654 

1. Material 24.288.900 25.283.654 
2. Nedokončana proizvodnja 0 0 
3. Proizvodi in trgovsko blago 0 0 
4. Predujmi za zaloge 0 0 

II. Poslovne terjatve 81.641.540 124.787.188 
a) Dolgoročne poslovne terjatve 19.293.796 21.834.432 
b) Kratkoročne poslovne terjatve 62.347.744 102.952.755 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 7.068.211 19.959.388 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 55.279.533 82.993.368 

III. Kratkoročne finančne naložbe 194.678.074 143.003.724 
4. Druge kratkoročne fin. naložbe 194.678.074 143.003.724 

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 27.740.995 7.931.131 
C. Aktivne časovne razmejitve 155.316 169.054 

1 1 
SKUPAJ SREDSTVA 1.543.381.158 1.520.238.872 
ZUNAJBILANCNA SREDSTVA 51.126.451 51.126.451 
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A. Kapital 1J65.853.411 1.399.942.797 
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 -31.852.089 -9.505.947 
VII. Čista izguba poslovnega leta -34.089.386 -22.346.142 
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala 11.363.451 11.363.451 

B. Rezervacije 57.671.125 0 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0 0 
2. Rezervacije za davčne obveznosti 0 0 
3. Druge rezervacije 57.671.125 0 

C. Finančne in poslovne obveznosti 119.856.621 120.296.075 
a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 126.533 126.533 
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 119.730.089 120.169.543 
3. Kratkoročne poslovne obvez, do dobaviteljev 93.616.506 79.775.507 
4. Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 26.113.582 40.394.036 

C. Pasivne časovne razmejitve 0 0 
I I 

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.543381.158 1.520.238.872 
ZUNAJBILANCNE OBVEZNOSTI 51.126.451 51.126.451 

Todraž, 18.02.2004 

Peter Dolenc, univ.dipl.ekon. Matej Požun, univ.dipl.inž.rud. 

Vodja SGSD Direktor 
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RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 
javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o. 
Todraž 1 
4224 GORENJA VAS 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - SRS 25, različica I 

2003 2002 
1. Cisti prihodki od prodaje 53.798.377 54.215.781 
2. Sprememba vred.zalog proizv.in nedokonč.proizv. 0 0 
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 
4. Drugi poslovni prihodki (s prevredn.posl.prihodki) 795.436.965 733.022.417 

Prihodki proračuna 790.259.720 701.751.000 
Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij 2.687.076 0 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 2.490.168 31.271.417 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 496.389.805 340.238.498 
a) Nabavna vrednost prod.blaga in mater.ter str.porablj.mater. 102.584.216 99.355.760 
b) Stroški storitev 393.805.588 240.882.738 

6. Stroški dela 281.742.450 326.711.918 
a) Stroški plač 187.754.979 213.724.072 
b) Stroški pokojninskih zavarovanj 46.760.065 57.668.911 
c) Stroški drugih zavarovanj 13.694.393 15.640.665 
d) Drugi stroški dela 33.533.014 39.678.270 

7. Odpisi vrednosti 60.169.000 76.119.549 
a) Amortizacija in prevrednotov.poslov.odhodki pri neopr.dolg.sr.in opred.OS 60.155.981 75.730.484 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 13.019 389.065 

8.1 
9.1 

)rugi poslovni odhodki 48.779.372 75.778.001 
finančni prihodki iz deležev 3.876.075 3.002.158 
a) Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v skupini razen pridruženih podjetij 0 0 
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih 0 0 
c) Drugi finančni prihodki iz deležev (s prevredn.finančnimi prihodki) 3.876.075 3.002.158 

10. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev do podjetij v skupini 
razen do pridruženih podjetij 0 0 
a) Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev (s prevred.finančnimi prihodki) 0 0 
b) Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev do pridruženih podjetij 0 0 
c) Drugi finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev (s prevred.finanč.prihodki) 0 0 

11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 8.071.091 9.468.144 
a) Finančni prihod.iz obresti in kratkor.terj.do podjetij v skupini razen pridr.podj. 0 0 
b) Finapčni prihodki iz obresti in kratkoroč.terjatev do pridruženih podjetij 0 0 
c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkor.terjatev (s prevred.finanč.prihodki) 8.071.091 9.468.144 

12. Finančni odhodki za odpise dolgor.in kratkor.finančnih naložb 0 697.626 
a) Prevredn.finančni odhodki pri fianaložbah v podj.v skupini razen v pridr.podj. 0 0 
b) Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložb.v pridružena podjetja 0 0 
c) Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 0 697.626 

13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 62.538 2.326.456 
a) Finančni odhodki za obresti in iz drug.obv.do podj.v skup.razen do pridr.podj. 
b) Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do pridruženih podjetij 
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 62.538 2.326.456 

14. Davek iz dobička iz rednega delovanja 0 0 
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15. Cisti poslov.izid iz redn.de!ov.(l+/-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14) -25.960.658 -22.163.548 
16. Izredni prihodki 389.069 1.089.586 
17. Izredni odhodki 8.517.796 1.272.180 

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 8.517.796 1.272.180 
b) Izredni odhodki za prevrednotovlani popravek kapitala 0 0 

18. Poslovni izid zunaj rednega delovanja (16-17) -8.128.728 -182.594 
19. Davek iz dobička zunaj rednega delovanja 0 0 
20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah 0 0 
21. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (15+16-17-19-20) -34.089.386 -22.346.142 

Todraž, 18.02.2004 

Peter Dolenc, univ.dipl.ekon. Matej Požun, univ.dipl.inž.rud. 
Vodja SGSD Direktor 
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I Naročilnica 

' 'me in priimek:   

I Naslov:  

| Telefon: Poštna številka:  

i Podjetje:  

■ davčna številka:  

I Naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

I ^atum:     

| ^odpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  

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

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - T|sl< 

SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje-Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenij0, 

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 0 

davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. P5, 

št.89/98) 
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