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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročeva'c 
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Slovenj'3®' 1-14' č'ena Poslovnika Državnega zbora Republike ie Pošiljajo podpisani poslanci v obravnavo in sprejem 

2AKom°G-2AKONA ° SPREMEMBAH IN dopolnitvah 

Na 

3na O veterinarstvu 

Slove^'3®' 176' člena Poslovnika Državnega zbora Republike 'le bo na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in 

0 

na sejah matičnih delovnih teles sodeloval prvo podpisani 
poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti 

Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r. 
Vodja Poslanske skupine SNS 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 

Bogdan Barovič, l.r. 
Poslanec SNS 

Sonja Areh Lavrič, l.r. 
Poslanka SNS 

'^Vod 

0Ce na stanja in razlogi za sprejem zakona 
~°aar>ja 
i
0,,iejeva|n^redi,ev veterinarske službe v Slovenij iji je zelo 
,r9a Vet6r

na 'n ne d°Pušča primerne razvojne konkurenčnosti 
'avne vet'narS^h storitev- Država ima preko opredelitev obsega 
'lePosrerjer'nars'<e s'L,^'3e 'n instituta koncesijskih pogodb pod 

*asoh'm nadzorom delovanje celotne veterinarske službe, 
Pritl3jaio I10®3 kliničnega dela, zaradi česar je v preteklosti že 

Primerov (ne) posredne zlorabe moči pristojnih 
o^ćinov. 

N vete. 
nutnih ''leringr k" 

po9°i'h )e praktično nemogoče ustanoviti novo 
*0npo... sko ambulanto ali kliniko (skorajda ni možnosti pridobitve /^6sij0 . 
i °čja^' 16 ce'0,na Slovenija že razdeljena na koncesijska 
i i'erna - zasebni laboratorij ali zasebni raziskovalni inštitut 
ahko ' ,^e bi investitor po izvedeni investiciji koncesijo sploh 
W'dobil)' saj je velika večina veterinarskih dejavnosti 
Sesii na javna služba, za katero država preko instituta 
V$akih 1 

Pode|juje dovoljenje za delo (podeljevanje koncesij ie 
'e|. koncesije določajo območje dela, prostih območij 

pa več ni), poleg tega pa posamezni veterinar ne more opravljati 
npr. dejavnosti zdravljenja živali brez njegove izrecne poimenske 
navedbe v koncesijski pogodbi. 

Takšna ureditev je rigidna in ne omogoča normalnega razvoja, 
poleg tega omejuje potrebno konkurenčnost in delovanje trga 
kvalitete veterinarskih storitev na slovenskem trgu. 

Uveljavljena ureditev je tudi v nasprotju z nekaterimi direktivami 
EU (področje medsebojnega priznavanja strokovnih kvalifikacij) 
in Ustavo RS, ki v enem od svojih členov govori o svobodni 
gospodarski pobudi. 

Praktičen primer nerazumne in neživljenjske trenutne ureditve 
veterinarske službe je naslednji: 

vsak veterinar mora nuditi nujno veterinarsko pomoč psu ali 
mačku, ki ga je povozil ali zbil avto (19. točka 51. člena in 7. 
odstavek 56. člena Zvet-1) in ga po njegovih najboljših močeh 
ohraniti pri življenju, 
ko pa je poškodovani pes ali maček izven življenjske 
nevarnosti pa mora prepustiti nadaljnjo oskrbo veterinarju, ki 
je poimensko naveden v koncesijski pogodbi verificirane 
veterinarske ambulante, saj ima le-ta pooblastilo države 
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(koncesija), da lahko izvaja zdravljenje živali in kirurške 
posege (6. točka 51. člena Zvet-1). 

2. Cilji in načela zakona 

Namen in cilj predlaganega zakona je liberalizacija trga 
veterinarskih storitev (klinike, laboratoriji, druge ustanove) preko 
nove opredelitve obsega javne veterinarske službe in med drugim 
uveljavitev principa hišnega veterinarja brez omejitev za izvajanje 
veterinarske dejavnosti (razen drugih omejitev, ki lahko izhajajo 
iz zakona), ki ni opredeljena kot javna veterinarska služba. 

Del veterinarske službe naj se tudi v bodoče opravlja kot javna 
veterinarska služba, medtem ko se ostale dejavnosti prepustijo v 
izvajanje posameznikom in institucijam, ki izpolnjujejo z zakoni in 
podzakonskimi akti določene pogoje. S temi spremembami sledimo 
tudi ustavnemu določilu dopuščanja konkurence, tudi na področju 
veterinarstva, kar posledično pripomore h kvalitetnejši ponudbi 
oz. storitvam. 

3. Poglavitne rešitve 

Rešitve, ki jih ponujamo z novelo zakona o veterinarstvu so 
razvidne že v točki 2. S predlaganimi spremembami želimo doseči 
večjo liberalizacija trga veterinarskih storitev (klinike, laboratoriji, 
druge ustanove) preko nove opredelitve obsega javne 
veterinarske službe in med drugim uveljavitev principa hišnega 
veterinarja brez omejitev za izvajanje veterinarske dejavnosti 
(razen drugih omejitev, ki lahko izhajajo iz zakona), ki ni 
opredeljena kot javna veterinarska služba. 

Del veterinarske službe naj bi se tudi v bodoče opravljal kot javna 
veterinarska služba, medtem ko se ostale dejavnosti prepustijo v 
izvajanje posameznikom in institucijam, ki izpolnjujejo z zakoni in 
podzakonskimi akti določene pogoje. Odpravljata se tudi 10 letna 
doba, ki je v sedanji ureditvi (ob izpolnjevanju ostalih strokovnih in 
tehničnih pogojev) pogoj za pridobitev koncesije na področju t.i. 
velike prakse, ter pogoj krajevne pristojnosti. Glede na možnost 
neobveznega članstva doktorjev znanosti v veterinarski zbornici 
ocenjujemo, da se bodo storitve slednje približale uporabnikom in 
bodo dejansko začele služiti svojemu namenu s kvalitetnejšimi 
storitvami. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenost predlagane ureditve pravu 
Evropske unije 

Področje veterinarstva v državah EU ni urejeno na nivoju 
skupnosti, ampak v zakonodajah posameznih držav članic. Na 
nivoju EU so v povezavi s pravico do ustanavljanja podjetij in 
svobode nuđenja storitev predpisani le minimalni standardi za 
uskladitev strokovne usposobljenosti veterinarjev, in sicer v okviru 
dveh direktiv (78/1026/EEC, 78/1027/EEC). Po opravljeni študiji 
imajo tudi sicer države EU dokaj neprimerljiv sistem, tudi na 
področju koncesij. 

Avstrija 

V Avstriji je pretežna večina veterinarjev zaposlenih v zasebnem 
sektorju. Po podatkih Zveze evropskih veterinarjev (FVE) je bilo 
v letu 1999 od aktivnih veterinarjev približno 83 % zasebnikov. Po 
pregledu avstrijskega zakona o veterinarjih (Tierarztegesetz) je 
moč ugotoviti, da so predmet zakona predvsem splošne 
obveznosti veterinarjev, pogoji za odpiranje ordinacij in zasebnih 
bolnišnic za živali ter ureditev delovanja veterinarske zbornice. 
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Ni pa posebnih določb o koncesiji oziroma drugi obliki Pr^ 
nalog javne veterinarske službe na zasebne veterinarje. -enjti 
obstaja sistem letnih razpisov za opravljanje o 
veterinarskih nalog, pri čemer naj bi bilo izvajanje 
teritorialno omejeno. Dovoljenje za izvajanje nalog se naj 
primeru storjenih nepravilnosti tudi odvzame. Podoben si ^ 
bi po navedbah predstavnikov z Veterinarske uprave n 
Slovenije veljal tudi v Nemčiji. 

Estonija 

Predpis, ki ureja organizacijo veterinarske dejavnosti, le ^^ni- 
organizaciji veterinarske dejavnosti (Veterinary Activities ^ 
sation Act), iz ki je stopil v veljavo 1. januarja 2000 (sprem 
letu 2002). 

Veterinarska dejavnost obsega veterinarski r,atiZ
k| j^a 

veterinarsko prakso. (1. člen, 3. tč) Veterinar je osetia'c|iCine- 
univerzitetno izobrazbo s področja veterinarske m

o0Klicn° 
veterinarski tehnik pa je oseba, ki ima srednješolsko P 
izobrazbo s področja veterinarske medicine. (3. člen). 

■ n Pr0~ 
Tretje poglavje zakona z naslovom "Authorised Veterinari ^or. 
cedure for Authorisation and Rights and Obligations o pj<u 
ised Veterinarian" govori o pooblaščenem veterinarju, o P s(orjtev 
za pridobitev pooblastila oziroma dovoljenja za opravljanje 
ter o pravicah in obveznostih pooblaščenega veterinarja- 

/licence) ^ 
Pooblaščeni veterinar je veterinar, ki ima dovoljenje g telri 
opravljanje veterinarske dejavnosti in mu je, v skla kega 
zakonom, podeljeno pooblastilo za opravljanje veterin

sep0de|i 

nadzora. Pravica opravljati delo kot pooblaščeni veterinar 
na podlagi javnega natečaja. Za objavo javnega natečaja v |oka|ne 
razglasih (Ametlikud Teadaanded) je pristojen vodja 
pisarne Urada za veterino in prehrano (Veterinary a g.^ 
Board). Oglas vsebuje informacije glede izpolnjevanja P 0jjti. 
udeležencev natečaja, katero dokumentacijo je potrebno P 0jje 
rok, v katerem je potrebno priložiti dokumentacijo, P' bo 
delovanja pooblaščenega veterinarja ter območje, na ka ^flra 
pooblaščeni veterinar opravljal svojo dejavnost. Kandi ega 
potrebno dokumentacijo predložiti v 30 dneh od objave 
natečaja. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat so: 

fsk® 
imeti mora veljavno dovoljenje za opravljanje veterin 
dejavnosti, . na|og. ^ 
imeti mora potrebne izkušnje in opremo za izvajanje 
izhajajo iz pooblastila, ,a te' 
imeti mora sposobnost nepristranskega delov 
podajanja pravilnih ugotovitev posameznih primerov. 

V zakonu je opisan tudi postopek, na podlagi kater^ezrit' 
kandidatu podeli status pooblaščenega veterinarja. O P0®,^#' 
prijavah odloča poseben odbor, ki ga sestavljajo Pre lrirane 
Urada za veterino in prehrano, lokalnih pisarn Urada in reg ,jtl ^ 
profesionalne organizacije. Ko odbor oceni prispele Prlla 

obliki pisne obrazložitve posreduje vodji lokalne Pisarn.ernnenja 

za veterino in prehrano. Vodja lokalne pisarne na podlag1 k0i 
odbora podeli pravico posameznemu veterinarju, da d ^ 
pooblaščeni veterinar ter določi območje, na k oZjroma 

pooblaščeni veterinar deloval. Prepis akta o podelitvi ^ 
zavrnitvi pravice pošlje kandidatu v roku treh dni od P 
mnenja Urada za veterino in prehrano. Področje delov ^ in 
določi s pogodbo med lokalno pisarno Urada za ve gaju. 
prehrano ter veterinarjem, ki je bil uspešen na javnem n .gepi 
Pravica veterinarja, da opravlja dejavnost kot P00 ^ V 
veterinar, je časovno omejena, in sicer za obdobje Pe nena 
zakonu so našteti tudi razlogi, na podlagi katerih lahko P 
pooblastilo. 
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veterinar6Van'U zakona so navedene pravice pooblaščenega 
'a' Shajajo iz pooblastila, in sicer: 

ki f'0p do Predmetov nadzora ter informacij in dokumentacije, 
■ XP0,rebuie za nadzor, 

PoroVdraVS,Venih P°trcl'' za ziva'',er priprava veterinarskih 

- ustav'**3 0preme za nadzor in storitve laboratorijev, 

Zahtev^ Rovanja z živalmi, ki ne dosegajo veterinarskih 
drun '-Pase takšnih živali ter prenos živali iz ene črede v 
žival i^6^0 oziroma v podjetje, ki se ukvarja s predelavo 
prQj s 'f1 Produktov. Ustavitev trgovanja z živalskimi 
tph r, ° ki ne dosegajo higienskih standardov in uporabe 

Produktov za potrošnjo. 

k2SL-"|» zakona so podrobno opisane še obveznosti Dlascenega veterinarja. 

s,0ritveC^n' veterinar opravlja veterinarske storitve za plačilo ter 
Pooblastil' SG plačuiei0 iz državnega proračuna in izhajajo iz 
s|oritve v

a, Po°blaščeni veterinarji imajo pravico do plačila za 
Se 'inancj3 erinarske9a nadzora. Ne zaračunavajo pa storitev, ki 
določi m: ra'° iz Proračuna. Višino plačila ter postopek obračuna ster za kmetijstvo. 
V 4 p 
s'oritve s V)U ®ovori zakon o veterinarski praksi. Le-ta obsega 
v|(liučno Področia zdravljenja, preventive in diagnoze bolezni 

aboratorijskimi raziskavami. 

*a opr5rSk° Prakso se !ahko ukvarja veterinar, ki ima dovoljenje 
lab°ra,ori

)anie ve,er'narskih storitev (veterinar in veterinarski 
'sboratorii Dovo|ienja izdaja veterinarjem in veterinarskim 
Se izda z direktor Urada za veterino in prehrano. Dovoljenje 
Podaljšan9 0t3dol3ie do Pe,ih le', veterinar pa lahko zaprosi za 
d°voljeni' dovoljenj8 tri mesece pred prenehanjem sedanjega 
Pdsamezn i. ar 2 dovoljenjem lahko opravlja prakso kot ali v podjetju, ki se ukvarja z veterinarsko prakso. 

F'nska 

Približno'^0 Poda,l<ih Finske veterinarske zbornice deluje 
^Poslenih ve,erinarjev, pri čemer jih je v javnem sektorju 
Veterinari 0l<0'' 600' ®d ,e9a 'e ma'° man' 400 občinskih 
°bčinski ' V ln 'okalnih veterinarskih uradnikov. Na Finskem 
*'Vali. ved 6 er'nari' tradicionalno zdravijo tako male kot velike 
^Sieno n° bo'i Pa izvršujejo tudi vladne naloge, kot sta skrb za 
2aPosluje , an? in zaščita živali. Približno 200 veterinarjev 
^'"'s'rstvot ■ldrzava (nacionalna agencija, univerze in pristojno 
°^olj 27o\ asebnih veterinarjev je manj kot občinskih (samo 
%arjaj0 z^9 P° poda,kih veterinarske zbornice skoraj izključno 
,U(*' delov 0rna^im' zivali in konji, manjše število pa jih pokriva prenašan

ne ziva'i- O kakem podeljevanju koncesij oziroma 
Veterinarje

)U. na,09 javne veterinarske službe na zasebne n|smo zasledili nobenih podatkov. 

^ica 

-°n of s;"'3 <~>cena švicarske veterinarske službe" (Evalua- 
^v'carska'

SS Veterinary Service) iz leta 2004, ki jo je pripravila 
°ary OffjCe^Vezna veterinarska služba (Swiss Federal Veteri- 
pr'^ižno ?ca izbaia' da približno 650 veterinarjev (od skupno 
Ć®s (Part-t ° ve,erinariev v letu 2003) dela polovičen delovni 
Ve,erinarjev

lme' Za drzavno veterinarsko službo. Večina teh 
,irrie) dejav 

11713 zasebno prakso, poleg tega pa opravljajo (part- nost nadzora mesa ali nadzor nad izvozom. Zvezna 

veterinarska služba je sklenila pogodbe s 70 obmejnimi veterinarji 
(ekvivalent s približno 10 veterinarji zaposlenimi za poln delovni 
čas) ter približno 100 veterinarji v izvoznih ustanovah. 

Približno 620 zasebnih veterinarjev ima pooblastilo veterinarskih 
oblasti za izvajanje uradnih veterinarskih funkcij. Pogoj za pridobitev 
pooblastila je, da ima oseba univerzitetno izobrazbo veterinarske 
smeri ter dovoljenje pristojnih organov za izvajanje veterinarske 
dejavnosti 

5. Finančne posledice zakona 

Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastopile nove finančne posledice 
za državni proračun. 

6. Druge posledice zakona 

Ocenjujemo, da bo imel zakon za posledico kakovostnejše 
opravljanje dela veterinarskih storitev v Republiki Sloveniji, 
fleksibilnejše in smotrnejše poslovanje ter ustreznejše 
organiziranje veterinarske mreže. Skladno z Ustavo RS 
predlagana novela zasleduje cilj omogočanja razvoja lojalne 
konkurence, predlagana sprememba pa bo odpravila tudi 
nejasnosti in težave na področju t.i. "velike prakse", s katerimi se, 
po obstoječih zakonskih določilih, srečujejo uporabniki 
veterinarskih storitev. Glede na odpravo obligatorne včlanitve v 
Veterinarsko zbornico pa je mogoče pričakovati dejansko 
delovanje le-te v interesu svojih članov, upoštevajoč ekonomski 
interes. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V besedilu 1. odstavka 50. člena se del besedila, ki pravi »..ki 
pridobijo koncesijo po tem zakonu." nadomesti z besedilom »...ki 
izpolnjujejo pogoje iz tega zakona.« 

2. člen 

Besedilo 1. odstavka 52. člena se nadomesti z besedilom: 

»Veterinarske dejavnosti iz 51. člena tega zakona, razen 1., 
3., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 30., 31., 
32., 35., 36., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 50., 55., 56., 57., 58., 59., 
61., 62., 63. in 64. točke so dejavnosti javne veterinarske 
službe, ki opravljajo v okviru mreže javne veterinarske 
službe. 

3. člen 

Besedilo 1. odstavka 58. člena se nadomesti z besedilom: 

"Doktorji veterinarske medicine se lahko združujejo v 
Veterinarsko zbornico." 

4. člen 

V besedilu 1. točke 3. odstavka 58. člena se beseda "članom" 
nadomesti z besedilom "doktorjem veterinarske medicine". 
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5. člen 

V 1. odstavku 67. člena se črtata 2. in 3. alineja. 

6. člen 

Besedilo 4. odstavka 82. člena se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"Generalni direktor je veterinar, ki ima najmanj 15 let delovnih 
izkušenj in izpolnjuje druge pogoje za zaposlitev na 
primerljiva mesta v državni upravi." 

7. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

III. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

50. člen 
(izvajanje) 

(1) Veterinarske dejavnosti izvajajo VURS, Nacionalni veterinarski 
inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, veterinarske 
organizacije, pooblaščeni laboratoriji drugih organizacij, 
Veterinarska zbornica ter druge organizacije, ki pridobijo koncesijo 
po tem zakonu. 

(2) Veterinarska služba v Slovenski vojski zagotavlja izvajanje 
določenih veterinarskih dejavnosti za potrebe Slovenske vojske 
v skladu s strokovnimi načeli tega zakona. VURS in Veterinarska 
služba v Slovenski vojski sodelujeta in strokovno usklajujeta svoje 
delo. V ta namen ustanovita strokovno posvetovalno telo. 

(3) Veterinarske dejavnosti ter natančnejše pogoje sodelovanja 
in strokovnega usklajevanja iz prejšnjega odstavka predpiše min- 
ister, pristojen za Slovensko vojsko v sodelovanju z ministrom. 

52. člen 
(opravljanje veterinarske dejavnosti) 

1) Veterinarske dejavnosti iz 51. člena tega zakona, razen iz 12., 
16., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 30., 40., 59., 61., 62., 63. in 64. 
točke, so dejavnosti javne veterinarske službe, ki se opravljajo v 
okviru mreže javne veterinarske službe. 

2) Veterinarske dejavnosti, ki jih opravlja izključno VURS in se 
zanje koncesije po tem zakonu ne da podeliti, so dejavnosti iz: 2., 
4., 9. (razen veterinarskih pregledov v obratih z omejeno 
kapaciteto in omejenim področjem trgovanja in veterinarskih 
pregledov iz 30. člena tega zakona), 11., 15., 25., 26., 37., 38., 
49., 51., 52. in 54. točke 51. člena tega zakona. 

(3) Dejavnost iz 13. točke 51. člena tega zakona lahko opravljajo 
pravne ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje pristojnega organa v 
skladu s predpisi o zdravilih in so vpisane v register pri VURS. 

(4) Veterinarske dejavnosti iz 51. člena, razen nuđenja nujne 
veterinarske pomoči, lahko opravlja le veterinar. 

. k' 
(5) Natančnejšo vsebino in način opravljanja državnega 
ga mora opraviti veterinar, predpiše minister. 

(6) Zaradi zagotovitve praktičnega usposabljanja ž,u^kona 
veterinarske medicine lahko dejavnosti iz 51. člena tega 
izvaja tudi Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

. gjgfOS^' 
(7) Veterinarske dejavnosti kot so: kastracija pujskov a .^ev, 
7 dni, dehelmintizacija, vitaminizacija in feruminizacija P gnj 
lahko na svojih živalih opravlja imetnik živali ali pri njem z v ^ 
delavec, če ima ustrezno znanje in izpolnjuje druge p°9G| 

določi minister, pristojen za kmetijstvo. 

58. člen 
(Veterinarska zbornica) 

(1) Doktorji veterinarske medicine se združujejo v Veterin 

zbornico. 
n na P°dla9' 2) Veterinarsko zbornico vodi direktor, ki je imenovan s(gtutori1 

javnega razpisa. Veterinarska zbornica ima v skladu s 
zbornice svoje organe, med drugim tudi razsodišče. 

(3) Veterinarska zbornica opravlja naslednje naloge: 
od vz®"13 

1. članom z opravljenim državnim izpitom izdaja m s(j in 
veterinarske licence za opravljanje veterinarskih deja 
vodi o tem register; 

2. načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpop0 inatjev 
veterinarjev ter preskus strokovne usposobljenosti ve 
v veterinarskih organizacijah; t 
3. opravlja strokovni nadzor v veterinarskih organizacija11' 

4. verificira veterinarske organizacije in vodi njihov regisle 

67. člen 
(Pogodba) 

(1) Na podlagi odločbe o izbiri VURS sklene z nosilcem W>n 

pogodbo v pisni obliki, v kateri določi: 

- dejavnosti javne veterinarske službe, ki jo opravi)3 

koncesije; 
ao$e' 

- veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti iz P 
■ Heiavn°sl 

- območje, na katerem mora nosilec koncesije opravljati 
javne veterinarske službe, če gre za dejavnost iz 
odstavka 10. ter 16. in 17. člena tega zakona; 

Heiavn°st' - način in pogoje za opravljanje s pogodbo določene o 

- p'ravice, obveznosti in odgovornosti nosilca k°nC 

veterinarjev; 
0tavlian'a 

- delovni čas in poslovni čas oziroma način zag 
neprekinjenega zdravstvenega varstva živali; 

- pričetek in čas trajanja koncesije; 

- vir financiranja opravljanja javne službe; 

—  —— 
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*or nad opravljanjem javne službe; 
netlanje koncesije nosilcu koncesije oziroma veterinarju; 

odpoved koncesije. 

veterina'0','n ve,erinarii. ki dobijo dovoljenje za opravljanje javne 
službe, so za delo odgovorni VURS 

82. člen 
(strokovni pogoji) 

ki je QPe^ciJsk° nadzorstvo lahko izvaja samo uradni veterinar, 
slrokovr,aVl1 Popisano enoletno strokovno usposabljanje ter 1 lzPit za inšpektorja. 

(2) Direktor območnega urada. VURS je lahko uradni veterinar z 
opravljenim strokovnim izpitom za inšpektorja, oziroma uradni 
veterinar z opravljenim strokovnim izpitom za inšpektorja, ki ima 
najmanj tri leta delovnih izkušenj pri upravnem organu za 
veterinarstvo. 

(3) Direktor urada je lahko uradni veterinar, ki ima najmanj 
magisterij veterinarskih znanosti, šest let delovnih izkušenj v 
veterinarstvu in opravljen izpit iz upravnega postopka, oziroma 
najmanj petnajst let delovnih izkušenj pri upravnem organu za 
veterinarstvo in opravljen izpit iz upravnega postopka. 

(4) Generalni direktorje uradni veterinar, ki ima najmanj magisterij 
veterinarskih znanosti in devet let delovnih izkušenj pri upravnem 
organu za veterinarstvo, opravljen izpit iz upravnega postopka in 
aktivno obvlada vsaj en uradni jezik Evropske unije. 

4 

IV. OBRAZLOŽITEV 

*1- členu 

^Prejeta in 
Cel°tria , U.iavli0na ie bila napačna dikcija, ki prejudicira, da je 
služba in ennarska dejavnost opredeljena kot javna veterinarska 
lorejsJ6 >ako nieno izvajanje vezano na pridobitev koncesije ■ 
^ftvnostj111 dr*?ve podeljene pravice za opravljanje veterinarske 
javnosti 63 C'e" zakona ,ako Qovo,i° opravljanju veterinarske 
i* prav t ifa l<a,ere ni potrebna koncesija. Sprejeto besedilo pa 

° v. nasPro,iu z 1. odstavkom 52. člena zakona, ki 

^luzbe.^ Vete"narSkB 

Kz-členu 

^eterjn 
lopoinft^3 slu*ba kot i° predvideva predlog sprememb in 
l't>eraii£a v.2akona o veterinarstvu bi omogočila (evropsko) 
^lovanip0'10 'zvaiania službe. Predlagana dikcija omogoča 
Orn°9oča Za'nteres'ran'm subjektom na odprt način, ki predvsem 
S'Ceršniih razvoi izvajanja veterinarske dejavnosti v okviru 
^ikiirc ■ dol°čH zakona o veterinarstvu in odpira vrata u'encnosti. 
Qe/ 

'ns,itucii '?arsk'h dejavnosti ostaja v domeni državnih institucij in 
Pa Se izv l pr'dot}'i° koncesijo po temu zakonu, ostale dejavnosti 
hišni i/efer'a'° prosto P° zakonitih tržnih mehanizmih (domači • 

mar, prosta izbira veterinarja, prosta izbira laboratorija). 

^ 3- členu 
6l*nstv0 v ?h — 
Sprsrnemb 

0rnici danes ni precizno opredeljeno. Predlagana 
Pr°stov0i 3 besecllla jasno pravi, da je članstvo v zbornici 
^javnosti"0, zborn'ca pa izvaja tudi z zakonom določene 

s,r°ke, Ve 
slrok°vni zbornici je seveda nuja za pripadnika vsake ndar mora temeljiti na prostovoljni odločitvi. Člani 

zbornice tako lahko vplivajo na njene sklepe in odločitve, nečlani 
pa morajo sklepe in določitve zbornice, ki izhajajo iz zakonskih 
določil le izvajati, nanje pa nimajo možnosti vpliva. 

K 4. členu 

Izvajanje 1. točke 3. odstavka 58. člena je dejavnost, ki jo zbornica 
izvaja v okviru javnih pooblastil. Ta dejavnost mora biti dostopna 
vsem, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje. Tako mora 
zbornica podeljevati in odvzemati licence vsem veterinarjem - 
članom in nečlanom, ki izpolnjujejo pogoje, ti pa so: dokazilo o 
izobrazbi (diploma) in opravljenem državne izpitu. 

Primer: če pridobi AMZS koncesijo (javno pooblastilo) za izvajanje 
tehničnih pregledov, te preglede proti plačilu opravlja enako za 
svoje člane in tudi za osebe, ki niso člani AMZS, članom pa 
seveda nudi posebne ugodnosti (popusti, dodatne storitve, 
zavarovanja...). 

K 5. členu 

Javno veterinarsko službo lahko opravljajo samo veterinarji, ki 
izpolnjujejo zakonske pogoje (diploma, državni izpit) in institucije, 
ki izpolnjujejo zakonske pogoje, opredelitev območja in imen 
veterinarjev je brezpredmetna, saj je izvedba predpisanih del 
(pregledi živali, odvzemi krvi, cepljenja) obveznost lastnikov živali 
in ne več veterinarjev ter veterinarskih ambulant. 

Predvidena sprememba bi prav tako omogočila "prost pretok 
veterinarjev" in njihovo prosto izbiro s strani strank. Takšen način 
dela je v Sloveniji že precej uveljavljen na področju tako imenovane 
male prakse (psi, muce...) in njegova uveljavitev ni predstavljala 
posebnega problema. Praktični primer: steklina psov je 
prepuščena delovanju trga (pes je lahko cepljen proti steklini v 
katerekoli veterinarski ambulanti ali kliniki v Sloveniji), tuberkuloza 
in bruceloza govedi pa sta omejeni s koncesijami in drugimi 
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omejitvami (določene so veterinarske ambulante na določenem 
območju, določeni so veterinarji, ki dela izvajajo). In vendar je 
steklina terminalna bolezen za katero ni zdravila in prizadeta 
oseba praviloma umre, tuberkuloza in bruceloza (za kateri mora 
država seveda predpisati učinkovit program nadzora in 
izkoreninjenja) pa sta v primeru pravočasnega zdravljenja 
ozdravljivih bolezni. 

K 6. členu 

Pozicija generalnega direktorja VURS ni le strokovna, arn^p's 
strokovno - politične narave. Mesto generalnega direktorja^ 
mora zasedati oseba, ki je predvsem sposobna organi j() 
koordinirati delo uprave ter urejevati odnose z ministrs ^ 
javnostjo, nikakor pa generalni direktor ne more naS,t>P

na|oge 
vsevedni veterinarski strokovnjak. Konkretne strokovne 
in s tem povezane znanstvene nazive (magister znanosti. ^5 
znanosti) je tako potrebno prepustiti posameznim uradom 
in njihovim direktorjem. 

% 
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Predi °9 zakona o 

spremembah in dopolnitvah 

o zakona o državnem 

PRAVOBRANILSTVU (ZDPra-A) 

"'»a Obravnava -EPA 1475 -III 

VUDa republike SLOVENIJE 

EVa- 
Števi|ka. 2004-2011-0023 
Liuhii ^35-02/2004-1 )ana> 16.09.2004 

doio^,F,eP|Jt>like Slovenije je na 90. redni seji dne 16.9.2004 uciia besedilo: 

T\m DL0GA ZAK0NA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNI- H ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU, 
ki 
Dr£a Pošilia v Prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 

ne9a zbora Republike Slovenije. 

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

Zdenka Cerar, ministrica za pravosodje, 
Kari Erjavec, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
Marko Starman, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

REDLOG zakona o spremembah 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

°R2AVNEM PRAVOBRANILSTVU 

'■UVod 

^Kona TANJAIN RAZL0GI ZA SPREJEM 

0 ^lađi r de'° državnega pravobranilstva urejata 7. člen Zakona 
"Jradni i epub'ike Slovenije, Zakon o Državnem pravobranilstvu 
2akon d 20/97)in drugi zakoni (Zakon o denacionalizaciji, 
"Pravni^ enskem postopku. Zakon o prekrških, Zaklon o 
0 lokalni spor'tl' Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon Sarnoupravi, Zakon o brezplačni pravni pomoči, Zakon o 
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reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o vračanju vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje in drugi). 

Državno pravobranilstvo je pristojno za zastopanje Republike 
Slovenije pred tujimi in mednarodnimi sodišči (11. člen ZDPra). Do 
vstopa v Evropsko skupnost je Državno pravobranilstvo že 
uspešno zastopalo Republiko Slovenijo pred tujimi in pred 
Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu. Od 1. 
5.2004 dalje Državno pravobranilstvo zastopa Republiko Slovenijo 
tudi pred Sodiščem evropskih skupnosti v Luksemburgu. 

Pred vložitvijo tožbe na Sodišče evropskih skupnosti Komisija 
evropskih skupnosti v predsodnem postopku pozove državo 
članico na uskladitev notranjega predpisa ali predpisov s pravom 
evropskih skupnosti. Država članica, postopek je določen v 226. 
členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, je dolžna 
obvestiti Komisijo ali se strinja s predlogom in sledi zahtevam 
Komisije, oziroma mora obrazložiti svoje nasprotno stališče. V 
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kolikor Komisija ne sprejme stališča države članice, Komisija z 
obrazloženim mnenjem ponovno pozove državo članico na 
uskladitev predpisov. Po predlogu zakona bo Državno 
pravobranilstvo sodelovalo pri pripravi stališč in odgovorov Vlade 
Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Komisije. To 
sodelovanje je nujno, saj so delo in predvsem odločitve Komisije 
izredno pomembne za države članice in imajo praviloma tudi 
dalekosežne posledice, vsled česar je potrebno, da se Državnemu 
pravobranilstvu, kot organu s specializiranim znanjem in prakso 
in kot kasnejšemu zakonitemu zastopniku Republike Slovenije (v 
primerih, da se spor nadaljuje pred Sodiščem evropskih skupnosti) 
da pooblastilo za sodelovanje pri pripravljanju stališč in 
odgovorov Vlade na obrazložena mnenja Komisije. 

V zvezi z zastopanjem pred mednarodnimi sodišči in Komisijo 
evropskih skupnosti je nujno potrebno dopolniti 25. člen zakona z 
določbo, da je za opravljanje dela v zadevah pred mednarodnimi 
sodišči pogoj za funkcijo državnega pravobranilca oziroma 
pomočnika državnega pravobranilca aktivno znanje enega od 
jezikov, v katerem se posluje pred mednarodnimi sodišči. Pred 
uzakonjenjem tega pogoja je vprašljiv izbor ustreznega kandidata. 

Glede na navedeno je nujno potrebno takoj dopolniti Zakon o 
državnem pravobranilstvu s predlagano dopolnitvijo v obstoječem 
11. členu. 18. členu ter 25. členu zakona. 

Ostale predlagane spremembe in dopolnitve zakona so posledica 
zgoraj navedenih dopolnitev oziroma so take narave, da organu 
omogočajo učinkovitejšo, preglednejšo organizacijo dela in 
sočasno odpravljajo doslej neustrezne opredelitve oziroma 
ureditve. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Najpomembnejši cilji, ki jih je glede na opisano stanje potrebno 
doseči s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona so: 

usklajenost določb zakona s posledicami vstopa v EU, 
usklajenost določb zakona z novo uveljavljeno domačo 
zakonodajo, 
zagotovitev primerljivih kadrovskih pogojev in 
učinkovitost izvajanja nalog Državnega pravobranilstva. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA 
ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA 
SREDSTVA 

Predlog zakona ne vzpostavlja dodatnih finančnih posledic za 
državni proračun in druga javna finančna sredstva. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRŽAVAH EU IN 
PRIMERLJIVIH PRAVNIH SISTEMIH 

Zaradi specifične ureditve varovanja premoženjskih interesov 
države v drugih državah je težko primerjalnopravno obravnavati 
navedeno problematiko, zato podajamo nekaj splošnih navedb. 

V Republiki Avstriji je identična institucija t.i. finančna prokura, 
ki deluje na podlagi Zakona z dne 12.9.1945 o finančni prokuraturi 
na Dunaju (St GB11945/172). Ta je glede kadrovskih in disciplinskih 
zadev je podrejena zveznemu uradu za finance, ki izvaja tudi 
ustrezen služben nadzor. 

Finančna prokuratura ima naslednje pristojnosti: 
zastopa pred rednimi in obrtnimi sodišči in po pooblastilu pred 
upravnimi službami in upravnim sodiščem: Republiko Avstrijo, 

njene ustanove, podjetja, obrate in druge institucije, ^ sQ 
fondacije, ustanove, podjetja ali druga premoženja. ^ 
pravne osebe, so pa pod neposredno državno up 
država zanje plačuje prispevke za upravljalske p ^ 
fondacije, ki niso zajete v prej navedenih fondacija > ^ 
za njihovo ustanavljanje; javne župnijske institu 
pooblastilu zveznega urada za finance zastopa druge p 
subjekte pkspertiz* 
svetuje subjektom, ki jih zastopa; daje pravne r ^ 
sodeluje pri sklepanju pravnih poslov in sestavi P 
dokumentov. 

«ralieV' 
Pravni temelj tovrstne institucije v Republiki Italiji sta 
uredbi št. 1611 in 1612 z dne 30.10.1933, dopolnjevani s P ^g 
iz leta 1940, 41, 48, 58, 60, 62, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 75. 
82,83,84,86,88,89,91. Uradi javnega pravobranilstva odg 
predsedniku vlade, neposredno pa jih vodi genera 
pravobranilec. V teoriji (Mortati: Institucije javnega prava) Je 

da ga je obravnavati kot pomožni organ v,ad0
nj|Stvos 

pravobranilstvo sestavljajo generalno javno pravobra ^ v 
sedežem v Rimu in okrožna pravobranilstva, ki imaJ° enjti 
vsakem deželnem glavnem mestu in po sedežih Prl 

sodišč. 

Pravobranilstvo vodi generalni pravobranilec, ki ga '"J pa 
predsednik republike na predlog predsednika vlade, 
imenuje predsednik vlade. 

Organ ima naslednje pristojnosti: ton<"lin0 

zastopa pred sodišči državne uprave (tudi av 
organizirane) (Pavone: vsa ministrstva kakor tudi v®e ^jnjstra 
ki imajo neko avtonomono ureditev), po pooblastilu .aV(1e 
za pravosodje in ministra državne blagajne pa tudi n a aii 
uprave in javne ustanove, zavode, ki jih država fm zastopa 
samo nadzira (čl. 43). Generalno pravobranilstvo ^imi 
tudi pred arbitražami v sedežem v Rimu in pred medn j^gi 
sodnimi organi in organi Evropske skupnosti. Na 
zakona, pravilnika ali odredbe predsednika repuD' njštv3 
pravobranilstvo zastopa uprave tujih držav in preds sil 
njihovih vlad, vrhovno poveljstvo oboroženih zavez jn 
južno evropskega sektorja in poveljstvo NATO; za stopa,v 

brani predstavnike in uslužbence subjektov, ki jih * .gn i z 
civilnih in kazenskih zadevah, v katerih je ta u o 
službenih razlogov; rnneria' 
svetuje upravam: daje na njihovo zahtevo pravna 
svetuje v zvezi z začetkom ali končanjem sporov, na 
pregleduje zakonske predloge, pravilnike, P°9° .g člen)- 
mnenje o sestavljenih pogodbah, pripravlja pogodbe t 

oStopn° 
Področje delovanja pravobranilcev se je dodatno širilo s ^-e|neg3 

uveljavitvijo deželnih ureditev. Dežele lahko s sklepom 
sveta določajo zastopanje po pravobranilcu; v tem I osta|jh 
prevzame pravobranilstvo zastopanje pokrajin, občin i veriia 
lokalnih ustanov, vse v zvezi s funkcijami, ki jim jih le 

dežela. 

Zvezna Republika Nemčija nima samostojnega 0 - 
primerljivega z našo institucijo pravobranilstva. 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL 
ZAKONA 

Drugih posledic spremenjen in dopolnjen zakon ne bo i"1 
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"■ bESEDILO členov 

1. člen 

56/Q2^nu 0 državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97, 
U) se v 11. členu doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

VladeR10 prav°t|ranilstvo sodeluje pri pripravi stališč in odgovorov 
EVro ®Publike Slovenije na obrazložena mnenja, ki jih je Komisija 
kršitev sl<uPnosti sprejela v okviru postopka ugotavljanja 
ot)gov 

prava Evropske skupnosti ter pri pripravi stališč in 
0dloča°rOV ^'ade RePublike Slovenije v postopku predhodnega nia pred sodiščem Evropskih skupnosti.". 

2. člen 
^ 18 "I 
prva g,-enu se črta prva alinea. Dosedanja druga alinea postane 
koncu 

ln®a'v dosedanji tretji alinei, ki postane druga alinea, se na P'ka nadomesti s podpičjem. 

Dodajo ep n 
glasjj0. ova 'retja, četrta, peta, šesta in sedma alinea, ki se 

Sio°^e'0van'e prl pripravi stališč in odgovorov Vlade Republike 
p Veni)e v postopkih pred Komisijo Evropskih skupnosti po 

lerriu obrazloženega mnenja Komisije Evropskih skupnosti; 
. ?as,opanje javnega interesa v upravnih sporih; 

l2vajanje postopkov po 32. poglavju Zakona o kazenskem 
Postopku (Uradni list RS, št. 116/2003- uradno prečiščeno 
besedilo, 43/2004); 
Rajanje postopkov po 14. poglavju Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št.7/2003); 
v|aganje zahtevkov v postopkih za revizijo postopkov 
lavnega naročanja.". 

3. člen 
\/ 
Sodij/™ ods,avku 19- člena se za besedilom »Okrožnim 
s°Cia|n ^ v Ljubljani« doda vejica in besedilo »Delovnim in 
sociain'™ sodi®čem v Ljubljani, Socialnim oddelkom delovnega in 
Sloven'9^3 sod'^a v Ljubljani, Upravnim sodiščem Republike 
besedi Za besedilom »pred Višjim sodiščem v Ljubljani« se 
in So 

ln nadomesti z vejico in doda besedilo »Višjim delovnim 
Repuu,au

n'm sodiščem,«, za besedilom »Vrhovnim sodiščem 
Ren.,J, e Slovenije« se doda besedilo »in Ustavnim sodiščem 6publ'ke Slovenije«. 

Slodvener °ds,avku se za besedilom »Okrožnim sodiščem v 
Maribo' adcu" doda vejica in besedilo »Delovnim sodiščem v 
GradClj

rU' ^e'ovn'm sodiščem v Mariboru - Oddelkom v Slovenj 
Maribo ^pravn'm sodiščem Republike Slovenije - Oddelkom v 
beseda» ,„2a besedilom »pred Višjim sodiščem v Mariboru« se 
in Soc .ln nadomesti z vejico in doda besedilo »Višjim delovnim 
Repubi^ s°diščem,«, za besedilom »Vrhovnim sodiščem 
^Pubi'u Slovenije« se doda besedilo »in Ustavnim sodiščem e Slovenije«. 

doda''^ 0ds'avku se za besedilom »Okrožnim sodiščem v Celju« 
s°diš-

e"ca in besedilo »Delovnim sodiščem v Celju, Upravnim 
"Pred u-Repub|ike Slovenije - Oddelkom v Celju«, za besedilom 
in doda ti'111 sod'ščem v Celju« se beseda "in" nadomesti z vejico 
bes0C|i| di'° "Višjim delovnim in socialnim sodiščem,«, za 
bes6di|0rn. "^rhovnirn sodiščem Republike Slovenije« se doda 0 "in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije«. 

V četrtem odstavku se za besedilom »Okrožnim sodiščem v 
Kopru« doda vejica in besedilo »Delovnim sodiščem v Kopru, 
Delovnim sodiščem v Kopru - Oddelkom v Postojni, Upravnim 
sodiščem Republike Slovenije - Oddelkom v Novi Gorici«, za 
besedilom »pred Višjim sodiščem v Kopru« se beseda "in" 
nadomesti z vejico in doda besedilo »Višjim delovnim in socialnim 
sodiščem,«, za besedilom »Vrhovnim sodiščem Republike 
Slovenije« se doda besedilo »in Ustavnim sodiščem Republike 
Slovenije«. 

V petem odstavku se za besedilom »Okrožnim sodiščem v 
Kranju« doda vejica in besedilo »Delovnim in socialnim sodiščem 
v Ljubljani - Oddelkom v Kranju, Upravnim sodiščem Republike 
Slovenije«, za besedilom »pred Višjim sodiščem v Ljubljani« se 
beseda "in" nadomesti z vejico in doda besedilo »Višjim delovnim 
in socialnim sodiščem,«, za besedilom »Vrhovnim sodiščem 
Republike Slovenije« se doda besedilo »in Ustavnim sodiščem 
Republike Slovenije«. 

V šestem odstavku se za besedilom »Okrožnim sodiščem v 
Murski Soboti« doda vejica in besedilo »Delovnim sodiščem v 
Mariboru - Oddelkom v Murski Soboti, Upravnim sodiščem 
Republike Slovenije - Oddelkom v Mariboru«, za besedilom »pred 
Višjim sodiščem v Mariboru« se beseda "in" nadomesti z vejico in 
doda besedilo »Višjim delovnim in socialnim sodiščem,«, za 
besedilom »Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije« se doda 
besedilo »in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije«. 

V sedmem odstavku se za besedilom »Okrožnim sodiščem v 
Novi Gorici« doda vejica in besedilo »Delovnim sodiščem v Kopru 
- Oddelkom v Novi Gorici, Upravnim sodiščem Republike Slovenije 
- Oddelkom v Novi Gorici«, za besedilom »pred Višjim sodiščem 
v Kopru« se beseda "in" nadomesti z vejico in doda besedilo 
»Višjim delovnim in socialnim sodiščem,«, za besedilom 
»Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije« se doda besedilo »in 
Ustavnim sodiščem Republike Slovenije«. 

V osmem odstavku se za besedilom »Okrožnim sodiščem v 
Krškem« doda vejica in besedilo »Delovnim in socialnim sodiščem 
v Ljubljani - Oddelkom v Brežicah in Oddelkom v Novem mestu, 
Upravnim sodiščem Republike Slovenije«, za besedilom »pred 
Višjim sodiščem v Ljubljani« se beseda "in" nadomesti z vejico in 
doda besedilo »Višjim delovnim in socialnim sodiščem,«, za 
besedilom »Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije« se doda 
besedilo »in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije«. 

V devetem odstavku se za besedilom »Okrožnim sodiščem na 
Ptuju« doda vejica in besedilo »Delovnim sodiščem v Mariboru - 
Oddelkom na Ptuju, Upravnim sodiščem Republike Slovenije - 
Oddelkom v Mariboru«, za besedilom »pred Višjim sodiščem v 
Mariboru« se beseda "in" nadomesti z vejico in doda besedilo 
»Višjim delovnim in socialnim sodiščem,«, za besedilom 
»Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije« se doda besedilo »in 
Ustavnim sodiščem Republike Slovenije«. 

4. člen 

V 3. točki prvega odstavka 25. člena se za besedo "naslov" doda 
beseda "univerzitetni". 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Za opravljanje dela v zadevah pred mednarodnimi sodišči mora 
oseba izpolnjevati tudi pogoj višje ravni znanja enega od tujih 
jezikov, v katerem se posluje pred mednarodnim sodiščem.«. 
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5. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za državnega pravobranilca na sedežu je lahko imenovana 
oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena,če 
je najmanj 12 let uspešno opravljala sodniško funkcijo oziroma 
funkcijo pomočnika državnega pravobranilca ali ima najmanj 17 
let delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu. 

Za državnega pravobranilca na zunanjem oddelku je lahko 
imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, če je najmanj šest let uspešno opravljala 
sodniško funkcijo oziroma najmanj tri leta funkcijo pomočnika 
državnega pravobranilca ali ima najmanj devet let delovnih 
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu. 

Za državnega pravobranilca na sedežu je lahko imenovan tudi 
univerzitetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, če je izvoljen najmanj v naziv izrednega 
profesorja. Za državnega pravobranilca na zunanjem oddelku pa 
je lahko imenovan tudi univerzitetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje 
iz prvega odstavka prejšnjega člena, če je izvoljen najmanj v 
naziv docenta.". 

6. člen 

Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Pomočnik državnega pravobranilca zastopa subjekte iz 7. člena 
tega zakona v zadevah, ki sodijo v pristojnost okrajnih sodišč, in 
opravlja delo na drugih zadevah v okviru pooblastila generalnega 
državnega pravobranilca ali državnega pravobranilca.«. 

7. člen 

V 37. členu se dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, 
ki se glasijo: 

»Generalni državni pravobranilec določi vodje notranjih in zunanjih 
oddelkov državnega pravobranilstva. 

Če je vodja oddelka dalj časa odsoten oziroma zadržan, 
suspendiran ali iz drugih razlogov ne more opravljati svojih funkcij 
in nalog, imenuje generalni državni pravobranilec začasnega vodjo 
za dobo šestih mesecev. Začasno vodenje se lahko podaljša za 
največ šest mesecev, če je to potrebno zaradi učinkovitega 
delovanja oddelka. 

Začasno vodenje ne vpliva na položaj, plačo in druge pravice, ki 
jih je imel državni pravobranilec, preden je bil imenovan za 
začasnega vodja, pripada pa mu ustrezen položajni dodatek za 
čas začasnega vodenja. 

Z letnim razporedom generalni državni pravobranilec razporeja 
državne pravobranilce, pomočnike državnih pravobranilcev in 
strokovne sodelavce v posamezne notranje oddelke.«. 

8. člen 

Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi: 

»37.a člen 

Generalni državni pravobranilec lahko, zaradi za9°'°na ta 
nemotenega dela na zunanjem oddelku s pisno odre\ egB 
oddelek prerazporedi največ za čas do enega leta o< ^ s 
pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravom 
sedeža ali zunanjega oddelka.«. 

• 9. člen 
vil ' Naslov VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi "v 

USLUŽBENCI DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA«. 

10. člen 

39. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Državno pravobranilstvo ima potrebno število ura^n'^a(jev 
strokovno-tehničnih delovnih mest. Za izvrševanJe _ega 
pravobranilske uprave ima državno pravobranilstvo gen 

sekretarja, ki je položajno uradniško delovno mesto. 
brani's<v° 

Za opravljanje strokovnih nalog ima državno Pra -kovni'1 

potrebno število strokovnih sodelavcev in višjih s 
sodelavcev. 

Strokovni sodelavec je lahko, kdor izpolnjuje splošne P°|°'v|jad 
sklenitev pogodbe o zaposlitvi v državnem organu, je' 
Republike Slovenije, aktivno obvlada slovenski jezik, ima P ^ 
strokovni naslov »univerzitetni diplomirani pravnik« 
opravljen pravniški državni izpit. 

Višji strokovni sodelavec je lahko, kdor izpolnjuje P°?ej,jna 
prejšnjega odstavka in ima najmanj štiri leta delovnih iz 
pravnih delih.«. 

11. člen 

Za 39. členom se doda novi 39a. člen, ki se glasi: 

"Sistemizacijo uradniških in strokovno-tehničnih delovnih 
določi generalni državni pravobranilec. 

Merila za določitev števila delovnih mest iz prejšnjega o 
določi minister, pristojen za pravosodje, s podzakonski (za 
glede na povprečno obremenitev in pričakovano stori 
posamezno vrsto delovnih mest. 

Državno pravobranilstvo ima potrebno število Pr'Pravn'®gj<onof1' 
za univerzitetne diplomirane pravnike, ki se v skladu z 
ki ureja pravniški državni izpit, usposabljajo za delo na 
pravobranilstvu.«. 

12. člen 

Drugi odstavek 41. člena se črta. 

KONČNA DOLOČBA 

13. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

* '• členu: 

prefja^'ca EvroPske unije Republika Slovenija sodeluje v 
"esco "t postoPkih Komisije Evropskih skupnosti v primerih s ovanja oziroma nepravilne uporabe evropskega prava. 

uči
a

n
d> cel°vitega poznavanja tematike in s tem zagotovitve 

pos,or°sti zastopanja Republike Slovenije v kasnejšem 
držav U PreC* Sodiščem Evropske skupnosti je potrebno, da 
Via(je 

prav°branilec sodeluje pri pripravi stališč in odgovorov 
Evron ,epubllke Slovenijo v predsodnih postopkih pred Komisijo Pskih skupnosti. 

Priprav^ 'e po,rebno' da državni pravobranilec sodeluje pri 
°dloča S'a',SC"odgovorov Vlade RS v postopku predhodnega 
ČS m n>a Pred socliščem EU. Vlada ima namreč po statutu Sodišča 
°d'oča Znosl Poclati svoje stališče v postopku predhodnega 
"S bnJ3 Pred s°diščem, če ta postopek sprožijo bodisi sodišča lsi sodišča drugih držav članic. 

^2. členu: 

pre^
9ane spremembe in dopolnitve 18. člena izhajajo iz 

Prsvob°V S° sPreieti P° uveljavitvi Zakona o državnem 
Uprav ranils,vu- Zakon o upravnih sporih, Zakon o splošnem 
naročnern postoPku, Zakon o reviziji postopkov javnega 
o ka^n'a' daiei° državnemu pravobranilcu status stranke, Zakon 
<*ržav

enSkem Postopku in Zakon o prekrških pa pooblaščata 
DrprtJ16?3 Pravobranilca za odločanje o višini odškodnin v Vhodnem postopku. 

Sedežnn n - pred( . urzavno pravobranilstvo zastopa Republiko Slovenijo 
tj Ilrn',n rnednarodnimi sodišči. Ker bo na podlagi dopolnjenega 
stališ -na sedežno pravobranilstvo sodelovalo tudi pri pripravi 
prsds ocl9ovorov Vlade Republike Slovenije v zadnji fazi 
alingo ne3a postopka, je potrebno v 18. členu dodati novo tretjo 

o »j** novih pristojnosti je potrebno delo v komisijah (Zakon 
sfeciaiem P°stopku, Zakon o prekrških) oziroma so potrebna 
sam. na znanja, zaradi česar je mogoče te pristojnosti izvajati 0 na sedežu. 

*3- členu: 
pre<j/a 
obs, ,na dopolnitev 19. člena odpravlja pomanjkljivosti 

dr C69a zakonskega besedila, ki ni zajel vseh pravosodnih 
Pravoh

9'h državnih organov pred katerimi posamezna 
"ejasnranilStva nas,0Pajo. Dopolnjeni člen onemogoča eventualne °sti glede krajevne in stvarne pristojnosti oddelkov. 

členu: 
Preaian 
dodg, 0 besedilo tretjega odstavka 25. člena se nanaša na 
^aSfoD' 

po9°j za zaposlitev na Državnem pravobranilstvu. Za 
®°i'ek'e pred mednarodnimi sodišči (Evropsko sodišče za 
°bj,e °Ve Pravice, Sodišče evropskih skupnosti) je potrebno 

0 zrmnje enega od uradnih jezikov teh organov. 

gov0r®
a,eli te ustrezno oblikoval dikcijo besedila tega člena, ki 0 Pogoju višjeiavni znanja enega tujega jezika. Z uspešno 

opravljenim izpitom na višji ravni kandidat dokaže, da obvlada 
osnove tujega jezika, ki mu omogočajo, da: 

se dobro jezikovno znajde v najrazličnejših vsakdanjih 
položajih, 
dobro razume avtentična pisna in govorjena 
splošnoinformativna in poljudna besedila različnih zvrsti, 
dobro razume sogovornike in pripomore k poteku pogovora 
o temah vsakdanjega življenja, 
v različnih oblikah pisnega sporočanja izrazi svoje mnenje in 
ga podpre z utemeljitvami. 

Potrdilo o znanju jezika na višji ravni ustreza tudi takrat, ko je 
treba predložiti potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika. 

Izpiti so pripravljeni v skladu s priporočili Sveta Evrope in primerljivi 
z drugimi mednarodnimi izpiti, če so le-ti v skladu s priporočili 
Sveta Evrope ("Skupni evropski okviri učenja in poučevanja 
jezikov" - Common European Framev/ork ol Reference for Lan- 
guages: learning, teaching, assessment). Po lestvici Sveta Evrope 
se slovensko potrdilo o opravljenem izpitu na osnovni ravni uvršča 
na raven A2, potrdilo o opravljenem izpitu na višji ravni pa se 
uvršča na raven Sveta Evrope B2. 

K 5. členu: 

Sprememba besedila prvega odstavka 26. člena je potrebna 
zaradi enakega obravnavanja pridobljenih delovnih izkušenj pri 
opravljanju sodniške funkcije, kot tudi delovnih izkušenj pri 
opravljanju funkcije pomočnika državnega pravobranilca. Poleg 
tega je tudi za izvolitev na sodniško funkcijo po zakonu o sodniški 
službi, glede delovnih izkušenj s sodniško funkcijo izenačeno 
tudi opravljanje funkcije državnega pravobranilca in pomočnika 
državnega pravobranilca. 

Državni pravobranilci na sedežu poleg pristojnosti iz 7. člena 
zakona zastopajo Republiko Slovenijo pred Evropskih sodiščem 
za človekove pravice v Strasbougu, Sodiščem Evropske 
skupnosti v Luksemburgu, pred Komisijo evropskih skupnosti, 
pred tujimi sodišči, sodeluje v organih EU (AFCOS - koordinacijski 
organ za boj proti goljufijam in drugim kaznivim dejanjem - kadar 
gre za povrnitev škod), daje pravna mnenja načelne narave, 
opravlja svetovalne funkcije, daje pravna mnenja v postopkih 
najemanja kreditov, izdaje državnih obveznic in dajanju poroštev 
mednarodnim in tujim bančnim institucijam, zastopa javni interes 
v upravnih sporih v funkcijah nosilca javnih pooblastil, dokončno 
odloča o denarnih zahtevkih, ki imajo pravno podlago v določbah 
Zakona o kazenskih postopkih in Zakona o prekrških in vlaga 
zahtevke za revizijo v postopkih javnega naročanja v javnem 
interesu. Našteta pravna opravila nesporno zahtevajo 
najkvalitetnejše pravnike, ki so se tekom svojega poklicnega dela 
in napredovanja izoblikovali v vrhunske strokovnjake. Pri tem pa 
je potrebno tudi upoštevati dejstvo, da je funkcija državnega 
pravobranilca, ki je sicer primerljiva po vsebini z drugimi najvišjimi 
funkcijami v pravosodju (zahtevnost, pomembnost, odgovornost, 
samostojnost; pri čemer nima Državno pravobranilstvo instance, 
niti ne deluje v senatih ali drugih kolektivnih telesih), edina funkcija 
v pravosodnih organih, ki je vezana na mandat, kar ima nesporno 
pomembno negativno težo pri odločanju za kandidaturo. 
Ocenjujemo, da bodo predlagane delovne izkušnje v trajanju 12 
let sodniške funkcije vendarle vzpodbudile h kadrovanju 
prepotrebne vrhunske pravnike in s tem zagotovile organu kadre 
s potrebno najvišjo stopnjo usposobljenosti. 
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K 6. členu: K 10. členu: 

Predlagana sprememba drugega odstavka 27. člena omogoča 
organu učinkovitejšo organizacijo dela in hkrati odpravlja 
neustrezen opis vsebine dela pomočnika državnega 
pravobranilca glede na zahtevano izobrazbo, delovne izkušnje in 
dejstvo, da ima pomočnik državnega pravobranilca položaj 
funkcionarja. Za pomočnika državnega pravobranilca se namreč 
zahtevajo enaki pogoji kot za sodnika okrajnega sodišča. 

K 7. členu: 

Predlagana dopolnitev 37. člena z novim tretjim, četrtim, petim, 
šestim in sedmim odstavkom določa pristojnost generalnega 
državnega pravobranilca glede na organizacijo dela. 

K 8. členu: 

Predlog besedila 37.a člena utemeljuje dejstvo, da na zunanjih 
oddelkih Državnega pravobranilstva praviloma dela po en državni 
pravobranilec in en pomočnik državnega pravobranilca, v sled 
česar se pogosto dogaja, da zaradi bolniške oziroma porodniške 
odsotnosti ali pa začasnega povečanega obsega dela ni mogoče 
zagotavljati nemoteno obravnavanje zadev. 

K 9. členu: 

Predlagana sprememba naslova VII. poglavja Zakona o državnem 
pravobranilstvu je posledica uveljavitve Zakona o javnih 
uslužbencih, ki opredeljuje javnega uslužbenca kot splošni pojem 
za osebe, ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju (razen 
funkcionarjev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti). 

Sprememba 39. člena je posledica uskladitve besedila le9,gnce 
z veljavnim Zakonom o javnih uslužbencih, ki deli javne uslu 
na uradnike in sfrokovno-tehnične javne uslužbence. 

K 11. členu: 

V novem 39a. členu je v prvem odstavku d°l°<'en0'rr]eS/ 
sistemizacijo uradniških in strokovno-tehničnih delovni ^ 
določi generalni državni pravobranilec, pri tem pa upošteva ^ 
za določitev števila delovnih mest, ki jih s podzakonskim 
določi minister pristojen za pravosodje. 

nsleditf 
Predlagano besedilo tretjega odstavka 39a. člena pa /e P° 
sprememb zakona, ki ureja pravniški državni izpit- 

K 12. členu: 
[6 

Črtanje drugega odstavka 41. člena je posledica uredil 
materije v predlaganem 39. in 40. členu, Uredbi o n ^ 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list PS, s ■ ^ 
81/03 in 109/03) in Državnopravobranilskem redu (Ura 

RS, št. 90/02). 

K 13. členu: 

Predvideva se petnajstdnevni rok za veljavnost zakona. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO IN 
DOPOLNJUJEJO 

11. člen 

Državno pravobranilstvo zastopa Republiko Slovenijo pred tujimi 
in mednarodnimi sodišči. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Vlada Republike 
Slovenije na predlog generalnega državnega pravobranilca za 
zastopanje iz prejšnjega odstavka pooblasti drugo strokovno 
usposobljeno domačo ali tujo osebo. 

18. člen 

Državno pravobranilstvo na sedežu je izključno pristojno za: 
zastopanje subjektov iz 7. člena tega zakona v računsko 
upravnih sporih in v postopku za izredni preizkus 
pravnomočne odločbe, izdane v računsko upravnem sporu; 
opravljanje svetovalne funkcije, opredeljene v 8. členu tega 
zakona, za vse subjekte iz 7. člena tega zakona; 
zastopanje subjektov iz 7. člena tega zakona pred tujimi in 
mednarodnimi sodišči. 

19. člen 
. 7 čiena 

Državno pravobranilstvo na sedežu zastopa subjekte rajnirfl 
tega zakona pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, O jnjm 
sodiščem v Cerknici, Okrajnim sodiščem v Domžalah, ajnjiti 
sodiščem v Grosuplju, Okrajnim sodiščem v Kamn'l<u'ni(rajninl 

sodiščem v Kočevju, Okrajnim sodiščem v Litiji, ^nim 
sodiščem v Trbovljah in Okrajnim sodiščem na Vrhniki. U vnjrn 
sodiščem v Ljubljani; pred Višjim sodiščem v Ljubljani in ^0 
sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji o 
sodišče z območja sodnega okrožja Ljubljana. 

zastoPa 

Zunanji oddelek državnega pravobranilstva v Marilboru^ m 
subjekte iz 7. člena tega zakona pred Okrajnim sC v 
Mariboru, Okrajnim sodiščem v Lenartu, Okrajnim s0'kr0zrii<v 
Slovenj Gradcu, Okrajnim sodiščem v Slovenski Bistrici, (_raC|Cu: 
sodiščem v Mariboru, Okrožnim sodiščem v Sloveni 
pred Višjim sodiščem v Mariboru in Vrhovnim sodiščem 
Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z ^ec. 
sodnega okrožja Maribor ali sodnega okrožja Slovenj 

Zunanji oddelek državnega pravobranilstva v Celju z®^eiju. 
subjekte iz 7. člena tega zakona pred Okrajnim sot^ć0f" ^er(i i 
Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah, Okrajnim so J0|§ah. 
Šentjurju pri Celju, Okrajnim sodiščem v Šmarju Prl 
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Okroinim sod'ščem v Velenju, Okrajnim sodiščem v Žalcu, 
Vrhov

nim s°diščem v Celju; pred Višjim sodiščem v Celju in 
odločal"" Sodi®^ern Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji 0 sodišče z območja sodnega okrožja Celje. 

JS 0dde.lek dl"žavnega pravobranilstva v Kopru zastopa 
Okrain'0 'Z 7' ^'ena te9a zakona PrecJ Okrajnim sodiščem v Kopru, 
Okrgj'"1 soc|iščem v Ilirski Bistrici. Okrajnim sodiščem v Piranu, 
Okrož lrn sod'®^em v Postojni, Okrajnim sodiščem v Sežani, 
Vrhov lrn sodi®čem v Kopru; pred Višjim sodiščem v Kopru in 
ođiogai^ s°d'ščem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji 0 sodišče z območja sodnega okrožja Koper. 

subjekt' °ddelek državnega pravobranilstva v Kranju zastopa 
Okrain6 7 ^'8na te^a zakona Pred Okrajnim sodiščem v Kranju, 
Radovi'^ sod'®čem na Jesenicah, Okrajnim sodiščem v 
v Kran- Okrajnim sodiščem v Škofji Loki, Okrožnim sodiščem 
R6puh!U' Pred Višjim sodiščem v Ljubljani in Vrhovnim sodiščem 
obm0A-' 8 Slovenije, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z 

,a sodnega okrožja Kranj. 

Zastoj'' oddelek državnega pravobranilstva v Murski Soboti 
v Mursk SUt3'el<te iz 7' o'ena ,e9a zakona pred Okrajnim sodiščem 
s°dišč ' ot'' Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni, Okrajnim 
s°dišč m V L"enc'avi' Okrajnim sodiščem v Ljutomeru, Okrožnim 
Vrhovi"1 V ^urski Soboti; pred Višjim sodiščem v Mariboru in 
°dloča|m sod,j®oem Republike Slovenije, kadar je na prvi stopnji 0 sodišče z območja sodnega okrožja Murska Sobota. 

subjekt OdC,e'0k državnega pravobranilstva v Novi Gorici zastopa 
Gorici 7" ^'ena te9a zakona pred Okrajnim sodiščem v Novi 
Idriji ni, rajn'm sodiščem v Ajdovščini, Okrajnim sodiščem v 
Gori'cj- ra'n'm sodiščem v Tolminu, Okrožnim sodiščem v Novi 
^ePubVkrSd sodiščem v Kopru in Vrhovnim sodiščem 
obrnoči 8 Sloven'ie. kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z 

sodnega okrožja Nova Gorica. 

Vstopa odde'ek državnega pravobranilstva v Novem mestu 
v (^0v 

SLJbjekte iz 7. člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem 
s°dišče m?stu' Okrajnim sodiščem v Brežicah, Okrajnim s°điš. 

v Črnomlju, Okrajnim sodiščem v Krškem, Okrajnim 
s°djšč 

v Sevnici, Okrajnim sodiščem v Trebnjem, Okrožnim 
tišjim 111 V ^ovem mestu, Okrožnim sodiščem v Krškem; pred 
S!0v *0cfeeni v Ljubljani in Vrhovnim sodiščem Republike 
sodner,'6' kadar ie na prvi stopnji odločalo sodišče z območja okrožja Novo mesto in Krško. 

sijbjekt °ddelek državnega pravobranilstva na Ptuju zastopa 
Ptuju nJZ 7'. ^'ena ,e9a zakona pred Okrajnim sodiščem na 
Ptuju-' d a'n'm sodiščem v Ormožu, Okrožnim sodiščem na 
^ePu'bi k ^'šjirn sodiščem v Mariboru in Vrhovnim sodiščem 
obrnor, 9 ®loven'je. kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z 

sodnega okrožja Ptuj. 

3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v 
tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 

4. da je opravil pravniški državni izpit, 
5. da je osebnostno primeren za opravljanje nalog državnega 

pravobranilca, 
6. da izpolnjuje posebne pogoje, določene s tem zakonom. 

Ni osebnostno primeren za opravljanje nalog državnega 
pravobranilca, kdor se je ali se obnaša tako, da je mogoče na 
podlagi njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da napog ne bo 
opravljal vestno in pošteno. 

26. člen 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena, 
je lahko imenovana na mesto državnega pravobranilca, če je 
uspešno opravljala sodniško funkcijo najmanj šest let ali je najmanj 
tri leta opravljala naloge pomočnika državnega pravobranilca ali 
ima najmanj devet let delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem 
državnem izpitu. 

Za državnega pravobranilca je lahko imenovan tudi univerzitetni 
učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, če je izvoljen najmanj v naziv docenta. 

27. člen 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 25. člena tega 
zakona, je lahko imenovana na mesto pomočnika državnega 
pravobranilca, če ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po 
opravljenem pravniškem državnem izpitu. 

Pomočnik državnega pravobranilca izdeluje zahtevnejše osnutke 
vlog in po pooblastilu državnega pravobranilca nadomešča 
državnega pravobranilca pri zastopanju pred okrajnimi in 
okrožnimi sodišči ter pred upravnimi organi. 

37. člen 

Generalnega državnega pravobranilca v njegovi odsotnosti 
nadomešča namestnik. 

Namestnika generalnega državnega pravobranilca določi 
generalni državni pravobranilec izmed državnih pravobranilcev. 

VII. STROKOVNI SODELAVCI, VIŠJI STROKOVNI 
SODELAVCI IN UPRAVNOTEHNIČNI DELAVCI 
TER DRUGO OSEBJE V DRŽAVNEM 
PRAVOBRANILSTVU 

25. člen 
^3 rj.; 
Pravohr Vne9a Pravobranilca oziroma pomočnika državnega 
Pogojg. an'lca 'e latlko imenovan. kdor izpolnjuje naslednje splošne 

■sil'6 drzavljan Republike Slovenije in aktivno obvlada 
2. 6nski iezik, 

2rr|ožn')OS'OVn0 sP°soben in ima splošno zdravstveno 

39. člen 

Za opravljanje strokovnih nalog ima državno pravobranilstvo 
potrebno število strokovnih sodelavcev in višjih strokovnih 
sodelavcev. 

Strokovni sodelavec je lahko, kdor izpolnjuje splošne pogoje za 
sklenitev delovnega razmerja v državnem organu, ima pridobljen 
strokovni naslov "diplomirani pravnik" in ima opravljen pravniški 
državni izpit. 
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Višji strokovni sodelavec je lahko, kdor izpolnjuje pogoje iz 
prejšnjega odstavka in ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na 
pravnih delih. 

Upravnotehnični delavci in drugo osebje v državnem 
pravobranilstvu morajo izpolnjevati pogoje za sklenitev delovnega 
razmerja v državnem organu in morajo imeti ustrezno izobrazbo, 
ki se v državnem organu zahteva za opravljanje nalog 
upravnotehničnega delavca ali drugih nalog. 

41. člen 

Višji strokovni sodelavci ter strokovni sodelavci izdelujejo oS^(|<e 
pravnih mnenj, ki jih daje državni pravobranilec, izdelujejo o _ 
vlog, ki jih v sodnih in drugih postopkih vlaga državni pravo 
ter opravljajo druge strokovne naloge v državnem pravobra 

HP 13 V C®' Za višje strokovne sodelavce, strokovne soo ^ 
upravnotehnično in drugo osebje se smiselno uporablja za 
ureja položaj delavcev v državni upravi. 

I. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
državnem pravobranilstvu - redni postopek - EVA 2004-2011- 
0023 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladilMe-akla-^-*80^ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri F S preveden^-Sla#05^ 

/ 

7^ Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov 

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

/ 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 
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Rebalans 

POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE RUDNIK 

:> ZIROVSKI VRH, JAVNEGA PODJETJA 

ZA ZAPIRANJE RUUNIKA URANA, D.O.O. 

ZA LETO 2004 

"SPA1476-III 

3 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ui?h|llka: 310-00/2001-15 1 ,ana. 16.09.2004 

Sp^a l^ePublike Slovenije je na 90. redni seji dne 16.09.2004 

Rebalans poslovnega načrta družbe rudnik 
^Rovski vrh, javnega podjetja za zapiranje 
rudnika URAN/J, D.O.O. ZA LETO 2004, 

ki 
tr_®a po®ilja na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 
p erT) Prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja 

eđic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh. 

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, generalni direktor Direktorata za 
okolje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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REBALANS 

POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE 

RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 

javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 
za leto 2004 

Todraž, avgust 2004 RŽ V d.o.o.: 

mag. Franc Avberšek, univ. dipl. inž.rud. 
Direktor 
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l.o.o. UVOD 

Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, d.o.o. za leto 2004 (v nadaljevanju PN 2004) je bil 
•zdelan v novembru 2003.na osnovi 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. 

S PN 2004 je bilo za leto 2004 načrtovano izvajanje Noveliranega programa izvedbe trajne 
opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudaijenja v Rudniku Žirovski 
Vrh, IBE, april 2001, št. projekta UZVI-B103/29 (v nadaljevanju Noveliran program), ki gaje 
sprejela Vlada Republike Slovenije 31.05.2001 s sklepom št. 310-00/2001-3. 

PN 2004 je obravnaval nadzorni svet na 11. redni seji dne 11.12. 2003. Na osnovi sklepa št. 74 
je bil posredovan v sprejem vladi RS. Vlada RS je obravnavala PN 2004 dne 29.01.2004 na 59 
seji in ga sprejela s sklepom št.310-00/2001-11. 
V proračunu RS so bila za izvajanje PN 2004 dodeljena sredstva na proračunski postavki 2999 
v višini 1.849.195 tisoč SIT 

Pri izvedbi posameznih faz projektov se bo v letu 2004, zaradi hude zime in nepredvidenih 
težjih montan geoloških pogojev zmanjšal fizični obseg del, s tem pa tudi potreba po finančnih 
sredstvih. 
Usklajeno z MOPE je zato izdelan Rebalans poslovnega načrta družbe Rudnik Žirovski vrh, 
d.o.o. za leto 2004 (v nadaljevanju RPN 2004) 

Pri izdelavi Rebalansa poslovnega načrta so bile upoštevane naslednje predpostavke: 

~ V tabelah je za prvo polletje (1-6) upoštevana dejanska realizacija 
- Proračunski viri financiranja se zmanjšajo za 180 MIO SIT. Za enak znesek se zmanjšajo 

stroški na izvajanju del zunanjih izvajalcev. 
" V Rebalansu so poglavja, ki se ne spreminjajo, navedena enako kot v PN 2004. 

Obrazložena so le odstopanja. Zaradi preglednosti so v RPN prikazane tudi tabele iz 
prvotnega poslovnega načrta ( osenčene tabele). 

11.0 RAZLOGI ZA IZDELAVO RPN ZA LETO 2004 

1-1.1. Sprememba dinamike na projektu zapiranja jame 

Zaradi nepredvidenih del na izdelavi proge H-7 v letu 2003 je prišlo do večjega zamika vseh 
zapiralnih del na JV delu jame in posledično do zamika pogodbenih rokov po gradbeni 
pogodbi za sklop 1 in sklop 3 v leto 2005. Neugodne vremenske razmere za izvajanje 
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gradbenih del v prvih štirih mesecih leta 2004 so razlog, da kljub naporom izvajalca zaradi 
tehnoloških problemov nekaterih zamud v leto 2004 ni mogoče nadoknaditi. 

1.1.2. Sprememba dinamike na projektu zapiranja odlagališča Jazbec 

Zaradi neugodnih vremenskih razmer in posledično neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s 
strani izvajalca projektne dokumentacije za končno ureditev odlagališča Jazbec ni bilo mogoče 
pričeti s pridobivanjem potrebnih soglasij in dovoljenj. Zaradi tega ni bilo mogoče pričeti s 
postopkom izbira izvajalca del, tako, da se z Rebalansom poslovnega načrta za leto 2004 
gradbenih del na končni ureditvi odlagališča Jazbec ne načrtuje. 

Osnovni cilji Rebalansa poslovnega načrta za leto 2004 so torej naslednji: 

- Prioriteta je v skladu z dinamiko po novo nastalih razmerah izvesti vsa zapiralna dela v 
skladu z razpisno dokumentacijo in ponudbo izbranega zunanjega izvajalca Konzorcij 
Cestno podjetje Ljubljana d.d., Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.. Načrtovane aktivnosti na 
zapiranju jame se izvajajo na sklopih 1,2,3 in 4. Sklop 2 mora biti fizično zaključen, 
opravljen končni tehnični pregled in urejena vsa potrebna dokumentacija do kunca leta 
2004. 

- do konca leta na osnovi dopolnjenega rudarskega projekta končne ureditve odlagališč 
jamske jalovine Jazbec in soglasja URSJV v skladu z 75. členom ZVISJE in od upravnega 
organa, pristojnega za rudarstvo za omenjeno dokumentacijo pridobiti dovoljenje za 
izvajanje del, po 48. in 45. členu Zakona o rudarstvu. 

- dokončati II. fazo mednarodnega javnega razpisa po omejenem postopke »Opustitev 
obratovanja odlagališč hidrometalurške in jamske jalovine s trajnim zavarovanjem okolja 
pred posledicami odlaganja« za odlagališče jamske jalovine Jazbec do konca prvega 
kvartala 2004 in s tem izbiro izvajalca za dela trajne sanacije za odlagališče jamske jalovine 
Jazbec. 

do konca leta 2004 na podlagi projektne naloge strokovnega sveta za izdelavo rudarskega 
projekta trajne sanacije HMJ Boršt izdelati projekt, sočasno v skladu z 71. členom ZVISJV 
varnostno poročilo in ga uskladi z URSJV. 

Zaradi različnih razlogov je prišlo do vsebinskih, vrednostnih, predvsem pa časovnih odstopanj 
od Noveliranega programa; kot prvo leto izvajanja programa lahko smatramo leto 2002 (zamik 
enega leta). Odstopanja so bila po vsebini nakazana že z revizijo Krovnega programa 
(Wismut). Z dokumentom »Ocena izvedbe noveliranega programa izvedbe trajne opustitve 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh« 
(Ocena izvedbe), RŽV, april 2002 so bila odstopanja grobo opredeljena. V tem Rebalansu 
poslovnega načrta za leto 2004 so navedeni tudi razlogi za odstopanje pri realizaciji 
Poslovnega načrta za leto 2004. 

Z realizacijo vseh aktivnosti po tem rebalansu bi konec leta lahko po obsegu in dinamiki 
natančneje opredelili vsa odstopanja od Noveliranega programa. S pridobitvijo vseh potrebnih 
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'zvedbenih dokumentov trajne sanacije odlagališč in z dokončanjem načrtovanih del v jami bi 
Pridobili zadostno osnovo za nujno potrebno izdelavo Aneksa št.l k Noveliranem programu.. 

Metodologija načrtovanj del in stroškov programov in podprogramov je identično metodologiji 
Noveliranega programa. RPN 2004 temelji na vrednostnem in časovnem prikazu ocene izvedbe 
Posameznih podprogramov in aktivnosti v letu 2004 glede na predvidevanja Noveliranega 
Programa. Za vrednostni in časovni prikaz izvedbe posameznih podprogramov in aktivnosti se 
upošteva četrtletna obdobja. Enak metodološki pristop PN 2004 kot Noveliran program 
omogoča tudi kasnejše spremljanje izvajanja plana prek poročil ter tudi enostavno primerjavo 
ovajanja Noveliranega programa. 

—   
• SePtember2004 23 poročevalec, št. 104 



2.0.0. IZVAJANJE OSNOVNIH PROJEKTOV 

Rebalans poslovnega načrta za leto 2004 načrtuje izvajanje osnovnih izvedbenih projektov: 

- trajno prenehanje pridobivanja uranove rude, 
- trajno prenehanje proizvodnje koncentrata in 
- trajno prenehanje obratovanja odlagališč. 

Zaradi razlogov, navedenih v 1. poglavju, je prišlo do vsebinskih odstopanj na projektih, ki jih 
po posebnih pogodbah izvajajo zunanji izvajalci in plačuje neposredno MOPE. 
Na projektih zapiranja jame je prišlo do zmanjšanja obsega dela, na projektu odlagališč pa se 
je začetek del premaknil v leto 2005. 

2.1.0. OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 

Pri izvajanje zapiranja obrata za pridobivanja uranove rude velja najprej ugotoviti, da so 
dokončani vsi postopki in izbran zunanji izvajalec za vsa dela zapiranja jame. Zaradi 
prioritete zapiranja jame glede na trajno sanacijo odlagališč (opcija fiksnih cen izvedbe del v 
ponudbenem roku zunanjih izvajalcev, fiksni stroški dela RŽV na zagotavljanju pogojev) in 
omejitev virov financiranja se načrtuje nadaljevanje del iz leta 2003 v največjem možnem 
obsegu: 

- priprava podzemnih objektov za izvajanje del pri zapiranju in demontažna dela (RŽV) 
- trajno zapiranje jamskih objektov, povezav podzemnih objektov s površino in dela za 

zmanjšanje koncentracije urana v jamski vodi (zunanji izvajalci). 

Po posameznih sklopih izvajanja del je potrebno opozoriti, da so v letu 2004 dela na sklopu 2 
(drenažno vrtanje - izdelava drenažnih vrtin) končana in pomenijo stroški dela sklopa 2 v letu 
2004 le plačilo (likvidni odliv) zadržanega plačila po pogodbi zaradi pogodbenih določil 
(10% plačila izvedenih del se plača po odpravljenih pomanjkljivostih, ugotovljenih na 
tehničnem pregledu ob zaključku del). Pripravljalna . dela se bodo izvajala na osnovi 
rudarskega projekta: »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. 

V 
Na površini se načrtujejo sanacijska dela prizadetih območij, delno odvoz jamske izkopanine 
iz odlagališč in rušenje manjših objektov na odlagališčih. 

Poleg navedenega se v okviru stroškov zapiranja jame upoštevajo tudi stroški nadzora, ki se 
vodijo posebej na stroškovni postavki 603: 
- investicijski nadzor zunanjih izvajalcev nad izvajanjem del - IRGO d.d. (skladnost 

izvajanja del z razpisno dokumentacijo, kontrola in potijevanje obračunskih situacij), 
- EU konzultant (skladnost izvajanja del v skladu z noveliranim programom v skladu z 

določili posojilne pogodbe EIB). 
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Iz tabele 2 so razvidni stroški prenehanja pridobivanja uranove rude s trajnim zavarovanjem 
okolja pred posledicami pridobivanja - dela v lastni režiji oziroma delno zunanji izvajalci, iz 
tabele 3 pa posebej stroški prenehanja pridobivanja uranove rude s trajnim zavarovanjem 
okolja pred posledicami pridobivanja - zunanjih izvajalcev, izbranih na mednarodnem javnem 
razpisu (neposredna plačila zunanjim izvajalcem). Specifikacija stroškov obrata za 
pridobivanje rude - del v lastni režiji (602, 624, 625, 628) po naravnih vrstah je razvidna iz 
tabele 4. 

2.1.1. 601 Izvedba rudarskih projektov za podzemne objekte in strokovni nadzor-ZI 

Izdelava tehnične dokumentacije bo obsegala pričetek izdelave rudarskega projekta izvedenih 
del, tehnološki projekt vrtanja in črpanja betonske paste za zasipavanje opuščenih in delno 

zarušenih odkopov v blokih 1 in 2 in izdelava manjše dokumentacije, kot so odmiki od 
projektov ali pa dokumentacija za potrebe sanacije nevarnih del v jami. 
Po končanih delih na posameznih projektih v jami in na površini se bodo opravili tehnični 
pregledi objektov in pridobila uporabna dovoljenja. Za potrebe končne ureditve površine na 
posameznih projektih bodo opravljene radiološke meritve po dekontaminaciji in izdelani 
potrebni elaborati. 

2.1.2. 602 Vzdrževanje in sanacija jamskih objektov za izvedbo zapiralnih del - RŽV 

Planira se redno vzdrževanje podkopa P-ll (v zimskem času) in ostalih cestišč za potrebe 
zapiralnih del, kontrola in vzdrževanje visokonapetostnih kablov in jamskih razdelilnih 
transformatorskih postaj (RTP-530, RTP-H-33), potrebni letni strojni in elektro remonti 
glavnih ventilatorjev in vzdrževanje cevovodov za tehnološko vodo vključno z zajetjema 
Dršak in Zala. 

Glede na stanje zapiralnih del po projektih v jami se planira sanacija podgradnje na najvišjem 
obzorju 610. Posamezne odseke proge H-2/3 kot glavna izstopna zračna pot z energetskimi 
dovodi za glavne ventilatoije in za napajanje jame s tehnološko vodo bo potrebno sanirati. 
Poleg proge H-2/3 se bodo sanirali tudi pristopi do te proge na obzoiju 580. Za zagotavljanje 
glavnega prezračevanja jame bodo po potrebi postavljeni regulatorji pretoka. 

2.1.3. 603 Nadzor izvajanja zapiralnih del v jami (EU+strokovni nadzor) 

Nadziranje del zunanjih izvajalcev po sklenjenih pogodbah za sklop 1, 2, 3 in 4 bo izvajal 
IRGO Consulting, kateri je že izvajal strokovni nadzor v letu 2002 in 2003. Prav tako bo v 
letu 2004 EU konzultant Wismut nadaljeval nadzor za potrebe banke EDB. 

2.1.4. 624 Demontaža rudarske opreme - RŽV 

Planira se demontaža, nakladanje in transport različne rudarske opreme iz jame na površino, 
ki je neuporabna (korozija) in je povezana z odstranitvijo različnih strojnih olj in masti. Po 
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odstranitvi nevarnih snovi iz opreme na površini se opremo plamensko razreže, dekontaminira 
in razvrsti v skupine za nadaljnjo uporabo ali trajno odloži v jamo. 

2.1.5. 625 Demontaža RTP in električnih vodov - RŽV 

V letu 2004 se planira demontaža RTP-580 in demontaža RTP-H-33. Opremo RTP se 
transportira na površino, odstrani olja iz stikalnih naprav, plamensko razreže, dekontaminira 
in opravi radiološke meritve za potrebe razvrščanja glede kontaminiranosti. 

2.1.6. 628 Trajno odlaganje že odkopane rude-RŽV 

Planira se zaključek odvoza jamske jalovine iz odlagališča P-l in P-9 in s tem tudi možnost, 
da se še registrira ruda, ki je bila odložena v času izvajanja odpiralno - raziskovalnih del 
jame. Vsa novo registrirana ruda se bo iz odlagališča Jazbec odpeljala v jamo, kjer se bo 
trajno odložila. 

2.1.7. 630 Pripravljalna dela - ZI 

Za potrebe dostopa do zajetja tehnološke vode se planira dokončanje del iz leta 2003 na 
ureditvi ceste Budlov mlin - Podgozdnik in obnova obeh mostov preko Brbovščice za 
potrebe dostopov do odlagališča Jazbec v času izgradnje. Na cesti se ojača zgornji ustroj, 
uredi odvodnjevanje in izvede asfaltiranje. 

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

2.1.8. 611 Pripravljalna dela - ZI (MOPE) 

Pripravljalna dela se bodo vršila celo leto. Pripravljalna dela obsegajo: sanacijo dostopov do 
jamskih blokov, sanacijo prog z brizganim betonom in sidri, napeljava vodov za industrijsko 
vodo, elektrifikacijo delov jam, kjer se bodo izvajala rudarska dela. 

* 
2.1.9. 620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smernikov - ZI (MOPE) 

V planu je predvideno nadaljevanje del iz leta 2003. Dela bomo nadaljevali na izgradnji 
zračilnih in vodnih pregrad za zapiranje odkopnih blokov in jamskih obzorij. Nadaljevanje 
urejevanja odvodnjavanja v progi H6/2 (izdelava kanala in polaganje drenaže) in priključitev 
kanala na glavni odvodnjevalni sistem v P-10. 

Zapiranje jaškov RS-3, SJ-3 in SZJ-3: zapiralna dela za zapiranje jaškov obsegajo izdelavo 
betonskih plomb pod jaški, zasipavanje jaškov in pristopnih prog z polnilnim betonom 
MB-15; predvidene količine polnilnih betonov v letu 2004 znašajo ocena 5000 m3. 
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Skladno z gradbeno pogodbo je določen rok za izvedbo vseh del konec novembra 2004. 
Zaradi nepredvidenega zruška v progi H-7 in izdelave oblomne proge H-7 v letu 2003 je 
Prišlo posledično do zamude pri izvedbi del na zaprtju odkopnih polj, pristopnih ramp in 
smernikov na JV delu jame. Planiran zaključek del bo v prvem kvartalu leta 2005. 

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

2.1.10. 621 Vrtanje odvodnjevalnih vrtin - ZI (MOPE) 

Dela so v celoti končana v letu 2003. V prvi polovici leta 2004 je predviden tehnični pregled 
objektov, odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu in obračun 10% 
zadržanega plačila. 

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

Skladno z določili pogodbe je rok za izvedbo vseh del konec oktobra 2004. Zaradi 
nepredvidenega zruška v progi H-7 in posledično izdelavi oblomne proge H-7 je nastala 
zamuda pri izvedbi potrebnih del v tem delu jame. Prav tako je bilo potrebno za izvedbo 
zapiranja jaškov in stabilizacijo odprtih prostorov v blokih izvesti dodatna pripravljalna dela 
(sanacija dostopnih prog, zagotovitev varnosti ipd.) tako, da se načrtuje končen rok za 
'zvedbo vseh pogodbenih del šele koncem leta 2005. S tem se končen rok vseh zapiralnih del 
v jami ne zamika, saj so dela usklajena z deli na sklopu 4 (predviden roku začetku 2006). Del 
zamika pri pogodbenem roku za sklop 3 pomeni tudi nastane neugodne vremenske razmere v 
Prvih štirih mesecih leta 2004, del zamude pa pomeni potrebna izdelava nove tehnične 
dokumentacije za stabilizacijo odprtih prostorov v blokih 

2.1.11. 612 Pripravljalna dela - ZI (MOPE) 

Pripravljalna dela se bodo vršila celo leto. Pripravljalna dela obsegajo: sanacijo dostopov do 
jamskih blokov, sanacijo prog z brizganim betonom in sidri, napeljava vodov za industrijsko 
vodo, elektrifikacijo delov jam, kjer se bodo izvajala rudarska dela. 

2.1.12. 629 Stabilizacija odprtih prostorov v blokih - ZI (MOPE) 

V okviru teh del bomo izvedli potrebna dela za utrjevanje zarušenih odkopov. Stabilizacijo 
odkopnih prostorov v bloku 1 in bloku 2 bomo dosegli z zapolnjevanjem odkopnih prostorov 
s cementno maso, sestavljeno iz jamske jalovine, cementa in elektrofilterskega pepela. 

Za stabilizacijo odprtih prostorov v blokih 1 in 2 so predvidene so naslednje aktivnosti: 

" geodetsko določanje lokacije posameznih vrtin v bloku lin bloku 2, 
izdelava dostopnih poti in manipulativnih prostorov na mestu vrtanja, 

" transport vrtalne opreme na lokacijo vrtanja in postavitev stroja za vrtanje, 
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vrtanje vrtin in priprava jamske jalovine in zapolnjevanje jamskih blokov . 

Vrtine se zapolnjujejo po sistemu najprej periferne nato centralne. Groba ocena prostornin v 
Bloku 1 je 25000m3, 15000 m3 v bloku 2, skupaj 40000 m3. V letu 2004 predvidevamo 
izvedbo 80% obseg del. Dela za stabilizacijo odprtih prostorov bomo končali predvidoma 
v prvi polovici leta 2005. Začetek del na površini se predvideva v mesecu marcu. 

2.1.13. 632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 - ZI (MOPE) 

Po končanih zapiralnih delih podkopa P-12 in del jaška, ki se navezuje na podkop, bodo 
izvedena še rekultivacija območja vhoda, vključno z dostopno cesto. 

2.1.14. 634 Zapiranje jaška ZJ-6/2a - ZI (MOPE) 

Izvede se zaključna dela na zasipavanje s polnilnim betonom s površine, območje se 
rekulivira in uredi novo dostopno cesto do objekta. 

2.1.15. 635 Zapiranje podkopa P.V. in jaška Zaje II - ZI (MOPE) 

Zapiralna dela so podobna kot pri podkopu P-12 in jašku ZJ-5. Za izvedbo del s površine se 
bo zgradilo daljšo dostopno cesto, po končanih delih pa se območje vhoda rekultivira. 

2.1.16. 671 Sanacija površin območij starih raziskovalnih podkopov - ZI (MOPE) 

Dela bomo nadaljevali iz leta 2003. Dela bodo končana v celoti drugi polovici leta (dela so 
odvisna od vremenskih prilik). Nadaljevanje del je predviden v poznih spomladanskih 
mesecih. Predvidoma potrebno sanirati še pet raziskovalnih podkopov. 

2.1.17. 680 Končna ureditev začasnega odlagališča P-l - ZI (MOPE) 

Nadaljevanje del iz leta 2003. Trajna sanacija je predvidena po končanih zapiralnih delih P-l 
in P-i. Trajana sanacija vključno z rekultivacijo odlagališča P-l se predvideva v drugi polovici 
leta 2004. 

2.1.18. 681 Končna ureditev odlagališča P-9-ZI (MOPE) 

Večina del bo opravljena v letu 2004. Del odlagališča na površini po katerem je izdelan 
dostop do podkopa P-9 in manipulativni prostor pred P-9 bo saniran po končani sanaciji in 
likvidaciji podkopa P-9. Sanacija podkopa P-9 bo končana v prvi polovici leta 2005. 
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SKLOP- 4 (Gradbena pogodba - sklop 4, št. 2523-03-100160) 

2.1.19. 633 Zapiranje podkopa P-10 - ZI (MOPE) 

Nadaljevanje del iz leta 2003. Dokončna sanacija podkopa po celotni dolžini se predvideva v 
drugi polovici leta 2004. 

V podkop je potrebno še vgraditi 400m betonskih cevi fi -lOOOmm - izdelava glavnega 
odvodnjevalnega sistema. Jamski prostor se zapolnjuje z polnilnim betonom MB-15, 
predvidena količine vgradnje znaša 1653m3. 

2.1.20. 636 Zapiranje podkopa P-l in P-i - ZI (MOPE) 

V okviru del je predvidena sanacija ostenja podkopov, vgradnja drenaž, polni zasip prog z 
inertnim polnilnim betonom MB-15 in sanacija vhodov pred vstopom v podkopa. Sledi trajna 
sanacija in rekultivacija površine pred vstopom v podkop P-l in P-i. 

Dela bodo končana konec leta 2004. 

2.1.21. 639 Zapiranje podkopa P-11 ZI (MOPE) 

V sklopu zapiranja podkopa P -10 se bo izvedlo zapiranje dna slepega jaška SZJ -5/H, 
izvedlo zasipavanje z betonom in izvedlo betonsko plombo na vrhu jaška, to je v podkopu 
P-ll. 

2.1.22. 643 Demontaža in rušenje pomožnih objektov na P-9 - ZI (MOPE) 

Predvideva se demontaža in rušenje objektov na P -9. S tem bo mogoče zaključiti dela na 
ureditvi začasnega odlagališča na P-9. 

2.1.23. 645 Ventilatorska postaja na P-l - ZI (MOPE) 

V okviru zapiranja podkopa P-l je potrebno demontirati opremo ventilatorske postaje in 
rušenje objekta ventilatorske postaje. 

2.2.0. OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 

Pri izvajanju trajnega prenehanja proizvodnje uranovega koncentrata v Programu ni 
načrtovanih aktivnosti. Vsi planirani stroški pa se nanašajo na dokončanje del sanacije novih 
dveh podorov brežine kot posledica močnega deževja v mesecu oktobru 2002, ko se je 
porušilo ca 300 m3 brežine. 
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2.2.1. 742 Plato predelovalnega obrata in eventuelna dodatna rušenja 

Za potrebe objektov predvidenih za rušenje se načrtuje izdelava projektne dokumentacije, v 
zvezi s tem potrebne geodetske izmere, pridobivanje soglasij in gradbenega dovoljenja, 
pričetek javnega naročila oz. izbor izvajalca za izvedbo rušenja 

2.2.2. 750 Stranski odkop pri predelovalnih obratih - ZI 
(Gradbena pogodba št 57/750/03) 

Na sanaciji dveh usadov se predvideva zaključek del izvajalca izbranega na osnovi javnega 
razpisa, objavljenega v Ur. listu RS 68/70 v letu 2003. Po končanih delih bo s strani MOPE 
imenovana komisija za tehnični pregled gradbenih del. 

2.3.0. ODLAGALIŠČA 

Na projektu trajne sanacije odlagališč je kot bistveno potrebno navesti, da je družba pridobila 
dne 8.5.2003 pod št. 350-03-77/95 SR/GL dopolnilno lokacijsko dovoljenje za trajno sanacijo 
odlagališča HMJ Boršt in jamske jalovine Jazbec in tako vse aktivnosti v letu 2004 temeljijo 
na navedenem dovoljenju. 

Generalno lahko dela na projektu trajne sanacije odlagališč delimo v: 
- fizična dela trajne sanacije odlagališča Jazbec, ki se bodo pričela v letu 2004, 
- dela na pridobitvi izvedbene dokumentacije trajne sanacije odlagališča HMJ Jazbec. 

Celotni stroški prenehanja obratovanja odlagališč s trajnim zavarovanjem okolja pred 
posledicami pridobivanja so razvidni iz tabele 6. Zaradi transparentnosti so posamezne 
aktivnosti projekta sanacije odlagališč grupirane ločeno za odlagališče HMJ Boršt ter 
odlagališče jamske HMJ Jazbec. 

Odlagališče HM.I Boršt 

Planirane aktivnosti v letu 2004 temeljijo na lokaciji dopolnilnega lokacijskega dovoljenja, ki 
predvideva sanacijo odlagališča HMJ Boršt »in situ«. 

Osnovo aktivnosti v letu 2004 tako predstavljajo rezultati dodatnih raziskav odlagališča Boršt 
po programu strokovnega sveta, ki podajajo celovite strokovno tehnične rešitve načina trajne 
sanacije odlagališča HMJ Boršt v obliki predloga projektne naloge za izdelavo projekta trajne 
sanacije HMJ Boršt. 

Cilj, ki ga želi družba doseči je, do se na podlagi projektne naloge strokovnega sveta za 
izdelavo rudarskega projekta trajne sanacije HMJ Boršt izdelati rudarski projekt za izvedbo, 
sočasno pa v skladu z 71. členom ZVISJV usklajeno varnostno poročilo z URSJV. 

poročevalec, št. 104 30 27. september 



2.3.1. 801 Raziskave in verifikacija normativov Boršt - ZI 

Stroški predvideni na tej aktivnosti zajemajo: 
- plačilo za dodatna dela strokovnega sveta, 
- izvajanje in spremljanje meritev ter po potrebi izvedbo dodatnih meritev za izdelavo 

projekta trajne sanacije po programu strokovnega sveta, 
- redna izmera horizontalnih in vertikalnih premikov. 

2.3.2. 804 Izdelava PGD in pridobitev GD za odlagališče Boršt - ZI 

Predvidevajo se stroški razpisa za izdelavo rudarskega projekta izvedbe del trajne sanacije 
odlagališča HMJ Boršt, ter stroški vse dokumentacije, potrebne za izdelavo varnostnega 
poročila (projekt monitoringa), kakor tudi stroški razpisa samega varnostnega poročila. 

2.3.3. 814 Odlagališče Boršt (Ureditev zalednih voda)- ZI (MOPE) 
(Gradbena pogodba št. 2523-03-100192) 

Na ureditvi vzhodnega in zahodnega potoka se bodo dela zaključila v prvem polletju 2004, 
planira se plačilo 10% zadržanega plačila po odpravi pomanjkljivosti po opravljenem 
internem tehničnem pregledu v skladu s pogodbenimi določili. Predvideva se izvedba 
tehničnega pregleda, komisija bo imenovana s strani MOPE. 

♦ 
2.3.4. 817 Ceste na Boršt - ZI 

Za potrebe dostopov do merilne postaje pri Polenšku se ojača zgornji ustroj in odvodnjevanje, 
prav tako se predvideva delno asfaltiranje dostopne ceste do odlagališča Boršt pri Bačenskem 
mlinu. 

2.3.5. 821 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (EU+strok.n.) - ZI 

Na aktivnosti so planirani parcialni stroški EU konzultanta ter stroški nadzora nad izgradnje 
monitoring sistema. 

2.3.6. 822 Izgradnja sistema dolgoročnega monitoringa - Boršt- ZI 

Na osnovi projekta dolgoročnega sistema monitoringa se predvideva začetek fizične izgradnje 
sistema, ki bo v skladu s predvidenim projektom zagotavljal stalni nadzor nad fizikalno- 
kemičnimi, vremenskimi, geomehaničnimi in radiološkimi parametri, ter ustrezno opozorilno 
ukrepal v primeru pojava anomalij. 
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Odlagališče jamske jalovine Jazbec 

Osnovo aktivnosti v letu 2004 predstavlja z URSJV usklajeno varnostno poročilo glede trajne 
sanacije odlagališča jamske jalovine Jazbec in izdelana dopolnitev rudarskega projekta trajne 
sanacije glede strukture prekrivke, podane na osnovi ugotovitev izvedbe preizkusnih polj 
prekrivke, izvedene v letu 2003 (»Zaključno poročilo izvajanja strokovnega nadzora na 
poskusnih poljih prekrivk odlagališč Boršt in Jazbec«, ZRMK, Institut, 2003.) 

Na osnovi navedenega in I. faze mednarodnega javnega razpisa po omejenem postopke 
»Opustitev obratovanja odlagališč hidrometalurške in jamske jalovine s trajnim zavarovanjem 
okolja pred posledicami odlaganja« je v letu 2004 tako potrebno izvesti: 
- zbrati vsa potrebna soglasja (mnenje pooblaščenega revizoija za sevalno varnost, finančno 

jamstvo za izvedbo in plačilo stroškov dolgoročnega nadzora....) in pridobiti dovoljenje 
za izvajanje del trajne sanacije odlagališča od upravnega organa, pristojnega za rudarstvo, 

- pričeti s postopkom javnega naročila (2.faza) za izbor zunanjega izvajalca gradbenih del 
končne ureditve 

2.3.7. 834 Raziskave in verifikacija norm - Jazbec - ZI 

Na postavki so predvideni stroški potrebnih dodatnih ekspertiz za potrebe varnostnega 
poročila, (stroški dodatne izdelave vodnih bilanc glede na predvideno prekrivko, ...), ter 

stroški revizije projekta trajne sanacije odlagališča. 

2.3.8. 835 Izdelava PGD in pridobitev GD - Jazbec - ZI 

Aktivnost predvideva: 
- plačilo rudarskega projekta trajne sanacije odlagališča, 

plačilo izdelave varnostnega poročila in mnenja pooblaščenca za sevalno vamost, 
- stroški izdelave projekta dolgoročnega monitoringa na odlagališču Jazbec, 

stroške izdelave razpisne dokementacije. 

2.3.9. 832,838 Odlagališče Jazbec - ZI (MOPE) 

Stroški so v tabeli 6 deljeni v tri postavke: 

- Sklop 4: na osnovi gradbena pogodba - sklop 4 št. 2523-03-100160 (CPL št.201/2003) so 
planirani prevozi jalovine pripeljane iz začasnih odlagališč P -1 in P - 9; potrebno je 
izvesti razgrinjanje in valjanje po plasteh, kakor je predvideno v projektu končne ureditve 
odlagališča Jazbec. 

- 838 - pralna ploščad: dela izvedbe pralne ploščadi so bila izvedena v letu 2003, 
- dela na končni ureditvi odlagališča Jazbec se zaradi zamude pri pridobivanju projektne 

dokumentacije in posledično vseh potrebnih dovoljenj in izvedbe razpisov ne planirajo. 
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2.3.10. 836 Nadzor nad izvajanjem del Jazbec (EU+strok.n.)- ZI 

Na aktivnosti so planirani parcialni stroški EU konzultanta za odlagališče Jazbec, stroški 
nadzora nad izvajanjem del zunanjih izvajalcev ter stroški nadzora nad izgradnje monitoring 
sistema. 

2.3.11. 837 Izgradnja sistema dolgoročnega monitoringa - Jazbec - ZI 

Na osnovi projekta dolgoročnega sistema monitoringa se predvideva začetek fizične izgradnje 
sistema, ki bo v skladu s predvidenim projektom zagotavljal stalni nadzor nad fizikalno- 
kemičnimi, vremenskimi, geomehaničnimi in radiološkimi parametri, ter ustrezno opozorilno 
ukrepal v primeru pojava anomalij. 

2.4.0. OSTALA DELA 

V Noveliranem programu so kot ostala dela navedena vsa tista dela in aktivnosti, ki so 
Potrebna za nemoteno izvajane osnovnih izvedbenih projektov in dela, ki so potrebna za 
nemoteno poslovanje družbe. Teh del ni mogoče planirati v sklopu posameznih osnovnih 
projektov.in obsegajo naslednje aktivnosti: 

~ nadzor nad vplivi rudnika na okolje, 
~ varstvo pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji, 
- zagotavljanje pogojev 
~ fiksne obveznosti 
~ plače zaposlenih in druge stroške iz dela 

Celotni stroški ostalih del so prikazani v tabeli 7. 

2.4.1. Nadzor nad vplivi na okolje 

Planirana dela obsegajo: 
- izvajanja programa nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV s potrebnimi meritvami in 

analizami, izdelava ocene izpostavljenosti prebivalstva 
- izvajanje nadzora tekočih in plinastih izpustov rudnika, odpadnih voda, kontrolo kemične 

in biološke obremenitve vodotokov, 
- zagotavljanje obratovanja in vzdrževanje merilnih postaj. 

Za leto 2003 je bila planirana dodatna postavka neradiološki nadzor. Le ta obsega izvedbo 
nadzora biološke in kemične obremenitve vodotokov Brebovščica, Todraščica in Sora pred 
izvedbo trajne ureditve obeh rudniških odlagališč (zadnji nadzor v letu 1994), vendar v letu 
2003 ni bila zaradi smiselnosti izvedena (majhna koncentracija del na odlagališču Jazbec, 
sušne vremenske razmere 2003), tako, da se izvedba podaljša v leto 2004. 

Stroški nadzora nad vplivi na okolje so razvidni iz tabele 8. 
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2.4.2. Varnost pri delu in varovanje zdravja 

Plan varnosti pri delu in varovanja zdravja načrtuje: 
- predpisane in potrebne aktivnosti za zagotavljanje varnega dela, vključno z varstvom pred 

ionizirajočimi sevanji, 
aktivnosti v zvezi z izvajanjem potrebnih meritev izvajanja trajne ureditve rudniških 
objektov vključno z dekontaminacijo objektov in površin, 

- izvajanje zdravstvenega varstva zaposlenih in nekdaj v RUŽV zaposlenih delavcev, 
vzdrževanje merilne opreme ter reševalnih aparatov, kalibracijo merilne opreme 

- delovanje jamske reševalne čete. 

Skladno s 6. alineo 2. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudarjenja v RUŽV se je v letu 2003 začela izvedba zdravstvenega 
nadzora prve skupine delavcev, ki so delali na delovnih mestih z benificirano delovno dobo. V 
letu 2004 se bo projekt nadaljeval 

Reševalno četo rudnika določa Zakon o rudarstvu (Zrud) oziroma podzakonski akt Pravilnik o 
tehničnih ukrepih in o varnosti pri podzemeljskih rudarskih delih. V skladu z določili 
zakonodaje je reševalna četa za rudarske družbe, članstvo pa v skladu z 419. členom pravilnika 
prostovoljno. Nagrajevanje aktivnosti reševalne čete (prikazani stroški reševalne čete) ureja 
enoten pravilnik centralne jamske reševalne službe enako za vse slovenske rudnike. 

Stroški varstva pri delu so razvidni iz tabele 9. 

2.4.3. Zagotavljanje pogojev 

V sklopu zagotavljanja pogojev se načrtujeta: 
- vzdrževanje razpoložljivosti objektov, opreme, mehanizacije in infrastrukture, potrebnih 

pri izvajanju Noveliranega programa in 
- obratovanje tehnično tehnoloških sklopov skupnega pomena. 

Plan vzdrževanja infrastrukture 

Načrtovana dela obsegajo redna vzdrževalna dela in obnove ter popravila: 
- zunanjih objektov rudnika z instalacijami in opremo ter spremljajočih površin, 
- redno vzdrževanje odlagališč, 
- čistilnih naprav sanitarne in jamske vode, 
- kotlovnice in toplovodnega sistema, 
- črpališča za pitno in požamo vodo z razvodi, 
- transformatorskih postaj, agregatov, elektro instalacij in naprav ter naprav za zveze in 

organizacijo, 
- elektronskih sklopov in požarnih javljalcev in 
- rudarskih naprav in postrojev, ki se bodo potrebovali za izvajanje del. 
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Obratovanje tehnoloških sklopov 

Načrtuje se obratovanje kotlovnice, transformatorskih postaj, laboratorija in čistilnih naprav 
za sanitarno (ČNSV) in jamsko vodo (ČNJV). 

Planirani obseg del ter stroški materiala in meritev v laboratoriju obsegajo: 
- analize trdnih in tekočih vzorcev na uran 
- analize trdnih in tekočih eluatov 
- analize tekočih vzorcev na amonij, prevodnost in pH 
- kompleksne analize voda 

Planirani obseg del ter stroški materiala v čistilnih napravah so predvideni za 
- celoletno 24 urno obratovanje ČNSV, 
- celoletno dvoizmensko obratovanje ČNJV. 

Stroški zagotavljanja pogojev so razvidni iz tabele 10. 

2.4.4. Fiksne obveznosti 

Med fiksne obveznosti so po Noveliranem programu vključene obveznosti, ki nastajajo ne 
glede na dinamiko izvajanja del po Noveliranem programu. Pri tem gre za zagotavljanje 
poslovanja osnovnih splošnih služb družbe, kakor tudi za zakonsko predpisane obveznosti. 

Z izpolnjevanjem fiksnih obveznosti je zagotovljeno nemoteno izvajanje režijskih del in 
aktivnosti tehnično tehnološke priprave in nadzora ter skupnih služb, ki niso neposredno 
odvisni od dinamike obsega izvajanja Noveliranega programa in jih ni mogoče načrtovati v 
sklopu izvajanja posameznih projektov . Tako so zagotovljeni pogoji za normalno, s predpisi 
usklajeno poslovanje vseh potrebnih opravil. Promocijska dejavnost je vključena zaradi 
specifične dejavnosti (10 sevanje, ekologija) zaradi katere je potrebno aktivno komuniciranje 
z zunanjim okoljem. 

Fiksni stroški so razdeljeni na skupne stroške, na skupne storitve ter usposabljanje in 
izobraževanje. Njihova višina in dinamika nista v večji odvisnosti od dinamike izvajanja 
zapiralnih del.. 
Stroški fiksnih obveznosti so razvidni iz tabele 11. 

2.4.5. Stroški dela 

Stroških dela obsegajo celotne stroške za plače (vključeni so tudi prispevki delodajalca) in 
druge stroške, ki izhajajo iz dela (prevoz, prehrana, jamski dodatek, itd.) delavcev za 
zagotavljanje pogojev. Načrtovana dela obsegajo: 
~ vodenje podjetja in organizacijskih enot, 
~ tehnično pripravo in nadzor za skupno dejavnost, 
~ opravljanje splošno kadrovskih in splošnih del, 
~ opravljanje finančno računovodskih del, 
~ opravljanje komercialnih del in skladiščenje, 
~ upravljanje stanovanjskih in počitniških kapacitet. 

 —___   
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Za delo na zagotavljanju pogojev za izvajanje zapiralnih del in za zagotavljanje nemotenega 
poslovanja podjetja je do konca zapiranja, to je do 2005 po Noveliranem programu 
predvideno 36 delavcev (delavci jedra). RŽV je s prenosom nekaterih del na zunanje izvajalce 
zmanjšal število na 30 delavcev. 

Posebej so prikazani stroški za regres in dodatno pokojninsko zavarovanje. Stroški za dodatno 
pokojninsko zavarovanje so vzpostavljeni na osnovi dogovora ekonomsko-socialnega odbora 
na področju energetike med lastniki (MOP), delodajalci ter delojemalci (SDE) z dne 
11.09.2001 na podlagi dogovora posredovanega predloga sklepa ESOE o financiranju 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in sklepa št. 5 NS RŽV. Teh stroškov Novelirani 
program ne vsebuje. 

Stroški za plače delavcev ne obsegajo plač za 14 delavcev, ki bodo izvajali povečan obseg 
del pri pripravljanju jamskih prostorov za intenzivno izvajanje osnovnega projekta prenehanja 
pridobivanja. Stroški za plače so prikazani na enak način neposredno na posameznih projektih 
(602-628). 

Višina plač je izračunana na osnovi izplačanih plač za avgust 2003 z upoštevanim 
povečanjem v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004. 

Stroški dela so razvidni iz tabele 12. 

2.5.0. PREZAPOSLOVANJE 

Npveliran program samo nakazuje, da se kadrovsko socialna problematika rešuje z uporabo 
modelov in dokumentov, ki jih je potrebno opredeliti v ločenem programu. Iz tega razloga je 
bil izdelan Kadrovsko socialni program z reševanjem presežnih delavcev, BSC Kranja, januar 
2002, dopolnjen v januarju 2003 (v nadaljevanju Kadrovsko socialni program). 

V letu 2004 po Kadrovsko socialnem programu ni presežnih delavcev. Kljub temu se planira 
prezaposlitev delavcev, ki bi si sami želeli zagotoviti dolgoročno zaposlitev pri drugem 
delodajalcu ali z lastno dejavnostjo. Na ta način bi delavcem, ki bi se za prezaposlitev 
zanimali, lahko omogočili dolgoročno zaposlitev, ki bi ustrezala tudi delavcem. Sredstva za 
prezaposlovanje bodo v celoti zagotovljena iz lastnih virov družbe. 

Predvidena višina stroška za prezaposlitev (prevzem delavca z otvoritvijo novega delovnega 
mesta ali samozaposlitev (premija novemu delodajalcu) znaša 4.500.000,00 SIT (shema je s 
sklepom Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi lahko izvajana do vključno leta 2005). 

2.6.0. ODŠKODNINE 

Odškodnine se planirajo na osnovi predvidenih posegov na površini na zemljiščih tujih 
fizičnih in pravnih oseb. 
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Del odškodnin je predviden kot nadomestilo za uporabo zemljišč za potrebe vzorčevanja 
vodotokov oziroma lokacij in dostopov radiološke za merilne postaje. Te odškodnine bodo 
upravičencem nakazane v enkratnem znesku, za obdobje od 2002 do dokončanja del. 

♦ 

2.7.0. NABAVA OPREME 

Za zagotavljanje pogojev in za izvajanje del na zapiranju bo RŽV v letu 2004 nabavil 

opremo, ki jo bo potreboval in uporabljal do konca zapiranja: 
" pod zamenjavo vozil se predvideva zamenjava osebnega vozila Lantra in terenskega 

vozila Lada Niva (starost obeh preko deset let), 
- računalniška oprema se predvideva skladno z planom zamenjave po principu menjave 

posameznega računalnika z dobo prek pet let, 
■ program za spremljanje podatkov in obdelavo pomeni zajem, kontrolo in regulacijo 

(racionalizacijo) razvoda toplotne energije, 
" dokončanje začetih del na obnovi ogrevalnega sistema (obnovitev instalacij, menjava 

kotla, priprava za priključitev drugih uporabnikov) 

Stroški so razvidni iz tabele 16. 

2 8.0. LASTNA REALIZACIJA 

Kot lastno dejavnost v RŽV imenujemo tiste aktivnosti, ki niso neposredno izvajanje 
zapiralnih del. Največji del predstavlja zagotavljanje energije za MORS. Drugi pomembnejši 
del je gospodarjenje z lastnimi stanovanji, ki pa se bo v letu 2004 po predvidenem prenosu 

oziroma prodaji precej zmanjšal. V zelo majhni meri pa se izvaja nekatere druge storitve za 
zunanje stranke, prodaja materiala, posoja opreme itd. 

Vsi stroški navedenih dejavnosti so pokriti s prihodki teh dejavnosti. Pozitivna razlika pa se 
bo kot prihodek lastne realizacije uporabil za prezaposlovanje delavcev oziroma za izgradnjo 

infrastrukture za industrijsko cono. 

Prihodki lastne realizacije so razvidni iz tabele 17, stroški lastne realizacije pa iz tabele 18. 

2-8.1. Izgradnja gospodarske cone Todraž 

Obveznost zagotoviti nova delovna mesta je RŽV dolžan v skladu z 2. členom ZTPIU, ki 
pravi, da »po tem zakonu pomeni trajno prenehanje izkoriščanja in raziskovanja uranove 
^de - programiranje in uvedbo primernih nadomestnih dejavnosti za zaposlovanje 
delavcev...«. 

S ciljem ohraniti ekonomsko moč lokalnega okolja z ustvarjanjem pogojev za odpiranje novih 
delovnih mest, ki se izgubljajo z zapiranjem rudnika se predvideva, da se nepremičnine 
(zemljišča), ki se nahajajo v bodoči gospodarski coni Todraž brezplačno prenesejo na lokalno 
skupnost. Izgradnja in prenos gospodarske cone Todraž bi pomenil prostorsko obliko razvojne 
rente lokalni skupnosti kot nadomestilo izgubi delovnih mest zaradi zapiranja rudnika. 
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Razvojno infrastrukturo je mogoče brezplačno prenesti na lokalno skupnost v skladu z 
določili zakonodaje skladnega regionalnega razvoja. 

Izgradnja gospodarske cone Todraž pomeni prostorsko obliko razvojne rente lokalni 
skupnosti kot nadomestilo izgubi delovnih mest zaradi zapiranja rudnika. 

Pri tem je potrebno posebej poudariti, da je kot celoten projekt izgradnje in oddaje parcel 
gospodarske cone Todraž mišljen tak 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 in na teh delovnih mestih prioritetno prezaposlovati presežne 
delavce RŽV. 

Izgradnja gospodarske cone Todraž temelji na naslednjih izhodiščih: 

pretežen vir financiranja predstavljajo lastna sredstva RZV iz naslova odprodaje 
premoženja RŽV - poslovno nepotrebnih sredstev (dezinvestiranje), 

- proračunska sredstva so predvidena v minimalnem obsegu za dela, ki jih opredeljuje že 
Noveliran program, 

- 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, 
investitorji novih delovnih mest morajo iz naslova pridobitve subvencioniranega zemljišča 
prioritetno prezaposlovati presežne delavce RŽV, v kolikor ti ustrezajo kvalifikacijskim in 
zdravstvenim zahtevam investitorja. 

Aktivnosti komunalnega opremljanja v letu 2004 temeljijo na »Investicijskem programu 
komunalnega opremljanja gospodarske cone Todraž«, ki je bil izdelan v prvem polletju 2004 
in celovito opredeljuje obseg in dinamiko potrebnih vlaganj komunalnega opremljanja 
gospodarske cone Todraž. 

Največji del investicij je načrtovan za leto 2005. 

2.8.2. Prenos premoženja na lokalno skupnost 

Razvojno infrastrukturo je mogoče brezplačno prenesti na lokalno skupnost v skladu z 
določili zakonodaje skladnega regionalnega razvoja. V skladu s pravili omenjene zakonodaje 
je Ministrica, pristojna za regionalni razvoj s sklepom št. 012-113/2003-1 z dne 23.06.2003 
imenovala komisijo za prenos kompleksa bodoče gospodarske cone Todraž na lokalno 
skupnost. 

RŽV je že predhodno izvedel parcelacijo Gospodarske cona P 8 - Todraž, kot je predvidena 
v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka 
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za območje Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. list RS št. 67/01) na del, katerega je možno 
takoj prenesti na lokalno skupnost (I. faza prenosa), na del, kateri bo v uporabi RŽV do 
dokončanje projekta zapiranja rudnika (II. faza prenosa) oziroma del, ki bo trajno ostal v lasti 
RS za potrebe institucionalnega razvoja. Komisija je v letu 2003 opredelila nepremičnine, ki 
so predmet prenosa ter pridobila zemljiško-knjižne izpiske ter ostale lastniške listine 

nepremičnin, ki so predmet prenosa Glavni predmet prenosa v letu 2004 je zemljišče 
industrijske cone v izmeri ca 30.000 m2. 
Sedanja knjigovodska vrednost nepremični, predvidenih za prenos je bila ocenjena v letu 
2003. 

STANOVANJA * Inv.št. m2 Nabavna vred. Odpisana vred. Sedanja vred. 
Sestranska vas 15/13 90011 52.25 9.568.289,60 151.538,60 9.416.701,00 
Sestranska vas 17/20 90037 37,70 6.689.482,80 105.863,50 6.583.619,30 

^stranska vas 17/16 90034 69,65 11.124.218,90 176.301,80 10.947.917,10 
Sestranska vas 15/11 90010 25,30 2.922.556,20 46.032,10 2.876.524,10 
Poljanska cesta 70 90000 72,82 10.499.222,90 166.762,60 10.332.460,30 
Sestranska vas 15/21 90016 70,75 6.742.604,80 106.707,20 6.635.897,60 

^stranska vas 17/6 90031 65,35 6 491.868,50 102.724,70 6.389.143,80 

^IANOV^KUPAJ 54.038.243,70 855.980,50 53.182.263,20 
J^KMLJIŠČA f-: ■■ 
j-okaciia Todraž ** 30.000 107.430.000,00 
SKUPAJ PRENOS 160.612263.201 

^ Za stanovanja so upoštevane knjigovodske vrednosti na dan 01. 01.2003. 
Vrednost zemljišča je izračunana iz povprečne vrednosti zemljišč na lokaciji Todraž.po 
cenitvi z dne 29.05.2001 (str.99). 

V prvi polovici leta 2004 je bila podpisana Pogodba o neodplačnem prenosu nepremičnin med 
MOPE, ržv in Občino Gorenja vas Poljane. Prav tako so bili izvedeni vsi formalno pravni 

Postopki. S tem je bil prenos lastništva izveden in s strani RŽV končan. 
y Pogodbi o neodplačnem prenosu je tudi določilo, da mora biti za novo gospodarsko območje 
'zdelan investicijski program. Investicijski program za gospodarsko cono Todraž je bil izdelan 
v prvem polletju. V njem so določeni cilji s potrebnimi aktivnostmi in okvirnimi stroški. 

Na osnovi Pogodbe o neodplačnem prenosu je RŽV tudi nosilec stroškov izgradnje komunalne 

'nfrastrukture v gospodarski coni Todraž. Zaradi obsežnih potrebnih del je bilo v 
Investicijskem programu načrtovano, da se del potrebnih sredstev pridobi iz strukturnih 
skladov. Kot lastnik in'investitor se mora na javne razpise prijavljati Občina Gorenja vas 
Poljane. 
Zaradi trajanja razpisov na sredstva iz strukturnih skladov se bodo dela na izgradnji komunalne 
'nfrastrukture začela v zadnjem četrtletju tega leta. Zato bo obseg potrebnih sredstev, ki jih 
mora zagotoviti RŽV, bistveno manjši od načrtovanih v PN 2004. 
Potrebna bodo sredstva za projektno dokumentacijo in manjši del za izgradnjo vodovoda in 
kanalizacije. Financiranje bo izvedeno na osnovi sklenjene pogodba z Občino Gorenja vas 
Poljane in izvajalcem. Celotni postopek oddaje del in izvajanje nadzora bo zagotavljala Občina 
korenja vas Poljane. V delo bodo vključeni tudi predstavniki RŽV. 
Potrebna sredstva bodo v celoti zagotovljena iz lastnih virov, kot to določa Pogodba o 
neodplačnem prenosu nepremičnin. 
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3.0.0. DINAMIKA IZVAJANJA DEL 

Z dinamiko letnega izvajanja del želimo na kvartalnem nivoju (skladno z metodologijo 
planiranja stroškov) prikazati izvajanje aktivnosti projekta zapiranja rudnika. 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, 
- odlagališča. 

Dinamika obrata za proizvodnjo koncentrata ni prikazana grafično, saj se bodo v I. kvartalu 
leta le zaključila dela na sanaciji usada stranske brežine. 

Iz dinamike izvajanja del je mogoče ugotavljati časovno skladnost izvajanja del z aktivnostmi 
predvidenimi z Noveliranim programom. Obseg načrtovanih aktivnosti v letu 2002 in 2003 je 
bil manjši od predvidevanj Noveliranega programa; zamiki nastali v letu 2002 in 2003 
vplivajo na planiranje aktivnosti v letu 2003. Plansko leto tako najprej vsebuje izpadle 
aktivnosti leta preteklih let ter nadaljnje predvidene aktivnosti leta 2004. 

Predvsem iz razlogov izpada proračunskega financiranja leta 2002, kakor tudi vsebinskih, 
vrednostnih (recenzija Wismut), predvsem pa časovnih odstopanj od Noveliranega programa 
(kot prvo leto izvajanja programa lahko smatramo leto 2002 - zamik enega leta) je družba v 
letu 2002 izdelala dokument »Ocena izvedbe noveliranega programa izvedbe trajne opustitve 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudaijenja v Rudniku urana Žirovski 
vrh«, RŽV, april 2002. V dokumentu so bila odstopanja ugotovljena in opredeljena po 
vsebini, dinamiki in eventualni spremembi vrednostnega obsega. Ker je Ocena izvedbe 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 glede na predvideno dinamiko po Oceni izvedbe. 

Odstopanja tekočega leta se bodo sicer ugotavljala z letnim poslovnim poročilom. 

Dinamika izvajanja del Poslovnega načrta za leto 2004 sledi predvidevanjem ocene 
izvedbe. 

Dinamika izvajanja del je razvidna iz prilog 1 in 2. 
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4.0.0. FINANČNI NAČRT 

Uredba ter Statut družbe v svojih določilih opredeljujeta zahtevo po izdelavi finančnega 
načrta, ki ga obravnavata nadzorni svet družbe in ustanovitelj. 

Finančni načrt je izdelan iz treh segmentov: 
" navedbe virov financiranja, 
" pokritje stroškov z viri sredstev, 
" predkalkuliranih bilanc. 

4.1.0. VIRI FINANCIRANJA 

Vir financiranja za kritje stroškov izvajanja programa trajnega program prenehanja 
izkoriščanja uranove rude ter preprečevanje posledic rudarjenja predstavljajo v veliki večini 
sredstva Proračuna RS ter v manjši meri sredstva iz naslova lastne realizacije družbe. 

Proračunska sredstva MOP se predvidevajo za kritje vseh z noveliranim programom 
predvidenih stroškov grupiranih aktivnosti: 

obrat za pridobivanje rude, 
" obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata, 
~ odlagališča, 
■ ostali stroški (zagotavljanje pogojev), 
" odškodnine, 
- nabava opreme. 

Lastni viri sredstev so namenjeni za kritje: 
" stroškov kadrovsko-socialnega programa, razen stroškov odpravnin ob upokojitvah, 
" stroškov, ki izhajajo iz izvajanja lastne dejavnosti na trgu in ne bodo pokriti iz sredstev 

republiškega proračuna, 
~ stroškov izgradnje gospodarske cone Todraž iz naslova odprodaje poslovno nepotrebnih 

sredstev - premoženja družbe. 

4.1.1. Proračunski viri 

Kot glavni vir financiranja bodo za RŽV predstavljala sredstva Proračuna RS (Ur. list 
št. 130/2003): 

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
15032501 Nadzor in kontrola sevanj 
2999 Rudnik Žirovski vrh 

410 subvencije 1.849.195.000,00 tolaijev 

Zaradi navedenih razlogov v prejšnjih poglavjih se potreba po proračunskih sredstvih v RŽV 
zmanjšujee za 180 mio SIT, tako da znašajo potrebna sredstva 1.669.195.000,00 SIT. 
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Plačilo zunanjim izvajalcem, izbranim na mednarodnem javnem razpisu, ki bodo opravljali 
dela zapiranje obrata za pridobivanje rude ter trajno sanacijo odlagališč se izvaja neposredno 
iz navedene proračunske postavke. Razmejitev alokacije proračunskih sredstev na neposredna 
plačila zunanjim izvajalcem in direktna plačila družbi je razvidna iz tabele 19. 

V Uradnem listu RS št. 58/02 z dne 04.07.2002 je bil objavljen »Zakon o najetju kredita pri 
Evropski investicijski banki v znesku 20 milijonov evrov za financiranje ekološke sanacije 
rudnika urana Žirovski vrh« (ZNKRŽV). Ne glede na dejstvo, da je zunanji vir pokrivanja 
stroškov poslovanja družbe RŽV, d.o.o. ter zunanjim izvajalcem, ki izvajajo zapiralna dela 
Proračun RS, se sredstva EIB po namenu alocirajo za neposredno izvajanje osnovnih 
projektov obrata za pridobivanje rude, predelovalnega obrata in trajne sanacije odlagališč, 
medtem ko izvirni prihodki proračuna krijejo ostale stroške ter DDV: 

a.) Kredit ELB 
Sredstva kredita EIB bodo posredno preko proračunske postavke namenjena pokrivanju 
neto stroškov tujih izvajalcev, izbranih na javnih razpisih, ki bodo opravljali dela na 
konkretnih področjih: 
- obrat za pridobivanje rude, 
- obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata, 
- odlagališča, 

b.) Drugi prihodki Proračuna RS 
Izvirni prihodki Proračuna RS bodo posredno preko proračunske postavke 3541 
zagotavljalo sredstva za kritje: 
- ostali stroški, 
- stroškov odškodnin, 
- stroškov nabave opreme, 
-DDV 

Poleg neto stroškov (brez DDV) zunanjih izvajalcev, ki so izbrani na mednarodnem javnem 
razpisu se torej posredno iz vira sredstev kredita EIB planira tudi pokrivanje neto stroškov 
del v lastni režiji in neto stroškov del ostalih zunanjih izvajalcev na podprojektih obrata za 
pridobivanje rude in trajne sanacije odlagališč. 
V tabeli 22 so po področjih prikazani načrtovani stroški, ki spadajo med tiste, za katere se 
lahko koristi kredit EIB. V tabelah 23, 24 in 25 so ti stroški prikazani po posameznih SN kot 
v Noveliranem programu. 

4.1.2. Lastni viri 

Lastni viri izhajajo iz lastne realizacije na trgu, najemnin, danih dolgoročnih kreditov iz 
naslova odprodaje stanovanj, ter v minimalnem obsegu odprodaje premoženja družbe 
(dezinvestiranje - nepremičnine, premičnine; finančne naložbe) ter ostalih virov 
neproračunskega izvora. Zaradi preglednosti in izključitve stroška amortizacije so lastni viri v 
tabelah prikazani v obliki denarnega toka. 

Pozitivna razlika prejemkov nad izdatki lastne dejavnosti na trgu (storitve drugim, najemnine, 
dividende...) predstavljajo vir za pokrivanje stroškov kadrovsko-socialnega programa. 
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4-1-3. Program dezinvestiranja 

Premoženje družbe, ki bo v letu 2004 namenjeno prodaji predstavlja: * 
- osnovna sredstva v obliki nepremičnin 
- osnovna sredstva v obliki premičnin. 

Pri prodaji premoženja bo družba smiselno upoštevala določbe Uredbe o postopku prodaje in 
<^rugih oblik razpolaganja z državnim premoženjem (Ur.list RS 47/01 in letne dopolnitve). 
Komisija za prodajo premoženja družbe, imenovana s strani direktorja, bo vodila postopke 
Prodaje po pravilih postopkih in metodah omenjene uredbe. 

Prodaja nepremičnin 

Nepremičnine, namenjene odprodaji v predstavljajo stanovanja, ki jih družba oddaja v začasni 
najem. Ocenjene vrednosti, evidentirane v poslovnih knjigah izhajajo iz Cenitvenega poročila 
nepremičnin v lasti RŽV na dan 31.05.2001, ki gaje izdelal sodni izvedenec in cenilec Janez 
Pajfar. Cenitev je bila narejena za potrebe preoblikovanja družbe ob njenih statusnih 
spremembah. Pred izvedbo prodaje bodo stanovanja ponovno ocenjena. Nova ocenjena 
vrednost bo začetna cena na javni prodaji. 

V letu 2004 bodo prodaji namenjena stanovanja, katerih stanovalci imajo neomejeno 
stanovanjsko pravico po stanovanjskem zakonu in v letu 2003 ni bila realizirana. Verjetnost 
prodaje je zelo majhna, prav tako je cena zaradi omejitev stanovanjske pravice bistveno nižja 
°d ostalih stanovanj. 

Poleg omenjenih stanovanj je za prodajo predvidenih še nekaj stanovanj, ki so začasno 
°ddana v najem. Predvidena je prodaja 3 takih stanovanj. Realizacija prodaje je odvisna od 
potrebe po sredstvih za izgradnjo industrijske cone in druge infrastrukture. V primeru bolj 
•ntenzivnih aktivnosti pri izgradnji industrijske cone v letu 2004, kot je navedeno v PN 2004, 
bo podan dodatni predlog za prodajo dodatnega premoženja, v primeru manjših potreb pa bo 
Prodaja manjša. Vrednost stanovanj ni navedena, ker bo znana po ocenitvi pred začetkom 
Postopka prodaje. Za realizacijo poslovnega načrta bo potrebno doseči 22 mio SIT, kar je 
navedeno v tabeli 17 . 

Seznam nepremičnin, namenjenih za prodajo v naslednjem obdobju: 

.Naslov Kraj Št.st. 
i^dlubnik 161 Škofja loka 29/7 
Brankovo naselje 165 Skofja loka 6/2 
-§®stranska vas 17 Gorenja vas 22/3 
.^stranska vas 17 Gorenja vas 3/P 
^stranska vas 14 Gorenja vas 25/M 
^stranska vas 16 Gorenja vas 23/3 
^.stranska vas 15 Gorenja vas 15/2 
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2. Prodaja premičnin 

Premičnine namenjene prodaji v letu 2004 v naravi predstavljajo rudarsko opremo, ki je 
družba za svoje potrebe ne bo več rabila. Navedene vrednosti so ocenjene s strani tehničnih 
delavcev družbe. Pred prodajo bo opremo, ki ima večjo vrednost kot 500.000,00 SIT, ocenil 
pooblaščeni cenilec opreme in strojev. Edini verjetni kupec rudarske opreme je lahko 
izvajalec zapiralnih del na RŽV, saj drugje v Sloveniji taka oprema ni v uporabi. Izvajalcu del 
na RŽV bo oprema prodana neposredno, če jo bo potreboval. 

Seznam premičnin, namenjenih za prodajo v naslednjem obdobju: 
-jamski kamion GHH 2.000.000,00 SIT 
- jamski nakladalec ARA TORO 2.000.000,00 SIT 

4.2.0. POKRITJE STROŠKOV Z VIRI SREDSTEV 

V letu 2004 bodo nastopale naslednje vrste stroškov: 
- stroški izvajanja osnovnih projektov - vir proračun RS, 
- ostali stroški - vir proračun RS, 
- stroški odškodnin in nabave opreme - vir proračun RS, 
- stroški prezaposlovanja - lastna sredstva, 
- stroški lastne dejavnosti - lastna sredstva. 
- stroški izgradnje gospodarske cone - lastna sredstva 
- stroški druge infrastrukture - lastna sredstva 

Z realizacijo planiranih aktivnosti bo tako v letu 2004 potrebno pokriti stroške v skupni višini 
1.752.045 tisoč SIT. Sredstva za pokrivanje stroškov se bodo zagotavljala iz: 

proračuna RS, 
lastne realizacije. 

Družba bo v letu 2004 razpolagala z 1.752.045 tisoč SIT sredstev za pokrivanje poslovanja. 

Specifikacija stroškov ter viri financiranja so razvidni it tabel 20 in 21. 

I 

4.3.0. PREDKA LKULI RANE BILANCE 

Planiran poslovni rezultat je predstavljen v izkazu uspeha v skladu z SRS. Planiran poslovni 
rezultat je negativen, v obsegu 203.100 tisoč SIT. Vir izgube predstavljajo: 
- brezplačni prenos premoženja na lokalno skupnost, 
- stroški industrijske cone in druge infrastrukture, za katere so bili prihodki večinoma 
- ustvarjeni v preteklih letih, 
- amortizacija. 

Brezplačen prenos premoženja bo izveden na osnovi ustreznih sklepov lastnika. Izguba iz tega 
dela bo v višini neodpisane sedanje vrednosti. Obračunana amortizacija se kot strošek iz 
proračunskih sredstev ne pokriva, zato se za celotni znesek poveča izguba. Vsi stroški 
zapiranja so v celoti pokriti iz proračuna, druge dejavnosti pa imajo pozitivni rezultat. Zaradi 
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nastale tekoče izgube in izgube preteklih let poslovanje dražbe ne bo moteno, saj bo 
likvidnost tekoče zagotovljena. 

kkaz uspeha zaradi specifičnega poslovanja družbe nima večje izrazne vrednosti; izvajanje 
aktivnosti zapiranje rudnika pomeni v računovodskem smislu likvidiranje sredstev družbe, kar 
Se bo skozi poslovne odhodke iz poslovanja odražalo v naslednjih obdobjih kot izguba. 

Nastala izguba bo vidna tudi v bilanci stanja. Ko bodo izvedeni vsi zemljiškoknjižni postopki 
Prenosa premoženja na lokalno skupnost bo možno s soglasjem lastnika izgubo pokriti v 
breme kapitala. 

Pri planiranju bilanc je potrebno upoštevali, da se kritje stroškov tujih izvajalcev, izbranih na 
mednarodnem razpisu pokriva neposredno iz predvidene proračunske postavke. Ti plasmaji 
Proračunske postavke, namenjene zapiranju RŽV se v družbi vodijo samo evidenčno za 
Potrebe celotnega pregleda stroškov izvajanja projekta, spremljanja realizacije izvedenih del 
ln izdelave poročil v skladu z določili Zakona in Uredbe. 
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5.0.0. ZAKLJUČEK 

Rebalans poslovnega načrta družbe RŽV, d.o.o. je dokument, s katerim družba dopolnjuje 
PN 2004, ki gaje sprejela Vlada RS na svoji 59. seji, s sklepom št. 310-00/2001-13. S tem 
dokumentom družba: 

- daje ustanovitelju in organom upravljanja, na osnovi sprememb, ki so nastale iz 
objektivnih razlogov v času izvedbe, obnovljen operativni plan aktivnosti za izvedbo 
programa v letu 2004, v skladu z ZTPIU in ZTPIU-A ter finančni načrt, v skladu z 
zahtevami Statuta in Uredbe, 

- po normativno predpisani verifikaciji RPN 2004 pridobi izvedbeni dokument za izvajanje 
aktivnosti zapiranja v rudnika v letu 2004, 

- pridobi osnovo za pogodbeno ureditev med MOPE in RŽV, d.o.o. ter konzorcijem CP 
Ljubljana in RTH Trbovlje, glede zagotovitve proračunskih virov financiranja projekta 
zapiranja rudnika v letu 2004. 

V RPN 2004 so upoštevane vse spremembe, ki so nastala po sprejetju PN 2004. 
Najpomembnejši pri tem je zamik aktivnosti, ki so bile predvidene, pa jih zaradi podaljšane 
zime in spremenjenih montan geoloških pogojev, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, ni 
bilo možno izvesti v letu 2004 ter se bodo zato prenesle v začetek leta 2005. 

Zamik izvedbe zapiranja rudnika, predvsem pa nepredvideni problemi, ki nastajajo ob 
izvedbi, kažejo, da zapiranje ne bo zaključeno leta 2005 in da bo čimprej potrebno dopolniti 
Noveliran program. Ta mora upoštevati vsa nova spoznanja in dejstva, manj in več dela, ki so 
nastala v času dosedanje izvedbe ter nove, realne roke izvedbe zapiranja. In kar je še posebno 
pomembno, predvideti mora optimalno varnost v času zapiranja in tudi po zaključku 
zapiralnih del. 
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Um a i 
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZAPIRALNIH DEL - Poslovni načrt 2004 
  (v 000 SIT) 

šifra naziv 
' I. 
ČETRT. 

II. 
ČETRT. 

III. 
ČETRT. 

IV. 
ČETRT. 

SKUPAJ 
2004 

JEHNIČNE AKTIVNOSTI 223.285 370.083 350.745 484.753 1.428.865 
OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 57.695 55.035 41.835 47.711 202.276 
OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 14.000 17.000 5.000 0 36.000 
Jalovišča 30.000 29.000 34.000 17.500 110.500 
UBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE - Zl - MOPE kred« 97.590 232.746 245.910 304.735 880.980 
JALOVISČA-ZI-MOPE kredit 24.000 36.302 24.000 114.807 199.109 
SKUPAJ 106.920 112.570 103.380 106.460 429.330 
USTALA DELA 95.520 101.570 89.080 90.160 376.330 
PREZAPOSLOVANJE 0 0 0 9.000 9.000 
ODŠKODNINE 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 
NABAVA OPREME 8.900 8.500 11.800 4.800 34.000 

— SKUPAJ 330.205 482.653 454.125 591.213 1.858.195 

UB£LA_-, 

^kapitulacija stroškov zapiralnih del - Rebalans pn 2004 
(vooosm 

ŠIFRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
TEHNIČNE AKTIVNOSTI 143.047 284.359 452.477 369.682 1.249.565 
gBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 51.900 48.924 46.250 51.251 198.325 
OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 515 24.331 4.154 0 29.000 
Jalovišča 15.039 30.089 19.342 57.681 122.151 

 _ "BRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE - Zl - MOPE kredit 75.593 143.609 333.422 250.247 802.871 
^LOVIŠČA -Zl- MOPE kredit 0 37.406 49.309 10.503 97.218 
SKUPAJ 91.835 105.498 115.963 115.334 428.630 

  USTALA DELA 89.825 96.351 93.124 96.330 375.630 
PREZAPOSLOVANJE 0 0 0 9.000 9.000 

—- 
ODŠKODNINE 1.250 1.290 3.760 3.700 10.000 
NABAVA OPREME 760 7.857 19.079 6.304 34.000 
SKUPAJ 234.882 389.857 568.440 485.016 1.678.195 

SePtember2004 47 poročevalec, št. 104 



TABELA 2 
STROŠKI PRENEHANJA PRIDOBIVANJA URANOVE RUDE S TRAJNIM ZAVAROVANJEM OKOLJA 
PRED POSLEDICAMI PRIDOBIVANJA - Poslovni načrt 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 
2004__ 

1. DOKUMENTACIJA 3.000 4.000 4.000 4.000 
601 lzvedb.rud.proj.za podzemne objekte - Zl - RZV 3.000 4.000 4.000 4.000 j&ooo 

».PRIPRAVLJALNA DELA V JAMI 28.220 32.310 29.320 29.890 1197« 

602 Vzdriin sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del ■ RŽV 28.220 32.310 29.320 29.890 1197*5 

III. TRAJNO ZAPIR. PODZEM.OBJ. 26.475 18.725 8.515 13.821 67536 

603 Nadzor nad izvajanjem del (strokovni + EU) 4.500 8.000 4.500 8.000 25.000 

624 Demontaža rudarske opreme - RŽV 1.275 1.565 1.375 1.385 5.600 

625 Demontaža RTP in električnih vodov - RZV 1.345 1.435 1.245 1.395 5.420 

628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RZV 1.395 1.585 1.395 1.395  5770 

630 Pripravljalna dela - Zl • RZV 17.960 6.140 0 1.646 ̂  25.746 

SKUPAJ PRENEHANJE PRIDOBIVANJA RUDE 57.695 55.035 41.835 47.711 202ffg 

TABELA 2 
STROŠKI PRENEHANJA PRIDOBIVANJA URANOVE RUDE S TRAJNIM ZAVAROVANJEM OKOLJA 
PRED POSLEDICAMI PRIDOBIVANJA - Rebalans PN 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 
20M^ 

1. DOKUMENTACIJA 7.945 1.423 2.816 2.816 
601 Izvedb.nJd.proj.za podzemne objekte • Zl • RZV 7.945 1.423 2.816 i816 

».PRIPRAVLJALNA DELA V JAMI 26.970 27.745 32.513 32.512 
602 Vzdrž.in sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del - RŽV 26.970 27.745 32.513 32.512 11974? 

III. TRAJNO ZAPIR. PODZEM.OBJ. 16.985 19.756 10.921 15.923 63585 

603 6.843 4.726 6.715 6.716 — J5W<! Nadzor nad izvajanjem del (strokovni + EU) 
 5600 624 Demontaža rudarske opreme • RZV 1.251 1.521 1.414 1.414 

625 Demontaža RTP in električnih vodov - RŽV 1.244 1.409 1.383 1.384 
628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV 1.103 1.849 1.409 1.409 5.770 

630 Pripravljalna dela • Zl - RŽV 6.544 10.251 0 5.000 -^21795 

SKUPAJ PRENEHANJE PRIDOBIVANJA RUDE 51.900 48.924 46.250 51.251 19R325) 
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ZUNANJI IZVAJALCI -MOPE kredit 
"°SKI PRENEHANJA PRIDOBIVANJA URANOVE RUDE S TRAJNIM ZAVAROVANJEM OKOLJA 
ED POSLEDICAMI PRIDOBIVANJA - Poslovni načrt 2004 

^ (v 000 SIT) 

!1pra_ naziv 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 

-ill 
pKLop1.SKUPAJ 
rnPravljalna del SKLOP 1 

4.412 
1.041 

17.645 
4.166 

30.879 
7.290 

35.291 
8.332 

88.227 
20.829 __620 ^aprtje odkopnih polj, pristopnih ramp m smer. 

^KLOP 2-SKUPAJ 
3.371 

0 
13.479 
11.560 

23.589 
0 

26.959 
0 

67.398 
11.560 

412 
_623__ 

^nanje odvodnjevalnih vrtin  
^MOP 3 - SKUPAJ 
!H2Pravljalna del SKLOP 3 

0 
77.231 

7.500 

11.560 
98.207 

3.799 

0 
112.286 

0 

0 
89.267 

3.798 

11.560 
376.990 

15.097 
629 

-ST 
. 632 
_«4__ 

Sanacija potopljenih odkopov  
j>iabilizaciia odprtih prostorov v blokih 

0 
13.630 

0 
67.702 

0 
85.580 

0 
58.763 

0 
225.674 

Zapiranje zračitnega jaška ZJ-8 
Opiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5  
zapiranje jaška ZJ-6/2a 

0 
0 

4.500 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

o 
o 

o 

0 
0 

4.500  835 
-i'1 

680 
_68t^ 

zapiranje podkopa P.V. in jaška Zaje II 
j^nacija površin ob m .starih razlsk.podkopov  
končna ureditev začasneoa odlagališča P-1 

20.544 
4.351 

13.000 

0 
0 

13.000 

0 
0 

13.000 

0 
0 

13.000 

20.544 
4.351 

52.000 
sončna ureditev začasnega odlagališča P-9 13.706 13.708 13.706 13.706 54.824 
S^KLOF 4 -SKUPAJ 15.947 105.334 102.745 180.176 404.203 ^«24 

^633 
^636 

639 
^845^ 

Huienje objektov na P-9 4.978 3.983 0 995 9.956 
£apiranje podkopa P-10 10.969 18.281 18.281 18.281 65.812 
£*£i[anje podkopa P-1 in P-i 0 77.494 77.494 136.001 290.990 
^Piranje podkopa P-11 0 0 0 23.505 23.505 
Venniaiorska postaja P-1 0 5.576 6.970 1.394 13.940 
g*UPAJ VSI SKLOPI 97.590 232.746 245.910 304.735 880.980 

ZUNANJI IZVAJALCI - MOPE kredit U-tEL_A_ 
pR °®K| PRENEHANJA PRIDOBIVANJA URANOVE RUDE S TRAJNIM ZAVAROVANJEM OKOLJA 

D POSLEDICAMI PRIDOBIVANJA - Rebalans PN 2004 
 (v 000 SIT) 

lifRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
- jKLOP 1 -SKUPAJ 

Lffircvljalna del SKLOP 1 
■ _aP|tjg odkopnlh polj, prislopnlh ramp in smer. 
.SKLOP 2-SKUPAJ 

11.250 10.980 38.635 
360 540 

11.250 10.620 38.095 
11.560 

črtanje odvodniavalnih vrlin 11.560 
SKLOP 3-SKUPAJ 2*277 79.405 149.163 143.456 
Upravljalna del SKLOP 3 6.273 

0 
3.248 

0 Sanacija potopljenih odkopov 

Z —  |U.<nU "  
žganje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 

16.338 109.545 120.073 

1.163 

. pranje podkopa P V. In jažka Zaje II 
- -*n,c'i' novržln obm.alarih razisk.podkopov 

1.256 
11.765 

3.915 
Končna uradllav nčasnaga odlagališča P-1 
*ggčna uradliav začasnega odlagališča P-9 - — »icuimv zaca: 

.gKLOp«.SKUPAJ 
- ^ŽP^anja podkopa P-10 

^aoimnia ma^L. r» t ■ 

6.264 5.876 
21.858 45.029 27.058 14.259 
51.318 52.954 161.719 68.156 

eorlknn« p.n 
- ^'"»loraka poalaja P- 

Rllidnia «1.1  n - 

19.008 149.173 68.156 
1.164 20.662 

12.546 - ---  nnann r 
- Srenja delavnic P-9 
JjKUPAJ VSI SKLOPI 

6.276 
75.593 143.609 333.422 250.247 
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TABELA 4 

STROŠKI OBRATA ZA PRIDOBIVANJE RUDE • Poslovni načrt 2004 
(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004_^ 

602 STROŠKI VZDRŽEVALNIH IN SANACIJSKIH DEL V LASTN REŽIJI 
 Il50 Pesek (0 • 4) 

Pesek (0-30) 
m3 
m3 

450 
200 

350 
200 

1.400 
200 

700 
200 

700 
200 — ioo 

Cement t 240 960 1.920 1.440 1.440  -*5760 

Aditiv kg 11.250 1.120 1.200 1.120 1.060 4.500 

Nafta i 18.000 720 720 720 720 — Z880 

Les (rezan in okrogel) m3 15 0 300 150 0 450 

Sol za posipanje cestišč t 20 300 0 0 300 600 

Ostali in nepredvideni material PEHD cevi, ventili itd. / 350 250 200 100    900 

El. energija kwh 2 mio 9.000 9.000 9.000 9.000 JtUlOO 

i Vzdrževanje opreme za zagotavljanje pogojev 1.500 1.500 1.500 1.500  i5oo 

|Skupaj material in storitve 14.500 16.490 15.030 15.020 
Stroški dela (11) 13.200 13.200 13.200 13.200 
Regres (11) 0 2.100 0 0 2.100 

Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 520 520 530 530 2.100 

Odpravnina ob upokojitvi (3) 0 0 560 1.140  17« 

Skupaj stroški dela 13.720 15.820 14.290 14.870 -~J87«! 

SKUPAJ material in stroški dela - 602 28.220 32.310 29.320 29.890 "^J19740 

624 DEMONTAŽA RUDARSKE OPREME - RŽV   
Nafta, tek.plini, el.energija, itd. 0 100 100 100 300 

Skupaj material 0 100 100 100 —" Hoo 

Stroški dela (1) 1.230 1.230 1.230 1.240 4.930 

Regres (1) 0 190 0 0 — "l90 

Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 45 45 45 45  180 

Skupaj stroški dela 1.275 1.465 1.275 1.285 5^300 

SKUPAJ material in stroški dela - 624 1.275 1.565 1.375 1.385 5^600 

625 DEMONTAŽA RTP IN ELEKTRIČNIH VODOV - RŽV 
Nafta, tek.plini za razrez, el.energija, itd. 100 0 0 150 250 

Skupaj material 100 0 0 150  250 

Stroški dela (1) 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 

Regres (1) 0 190 0 0  190 

Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 45 45 45 45 180 
 Tito 
  

Skupaj stroški dela 1.245 1.435 1.245 1.245 
SKUPAJ material in stroški dela - 625 1.345 1.435 1.245 1.395 

628 TRAJNO ODLAGANJE ŽE ODKOPANE RUDE   . 

Nafta, el.energija, itd. 150 150 150 150 — 600 

Skupaj material 150 150 150 150 60U 

Stroški dela (1) 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 

Regres (1) 0 190 0 0 190 

Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 45 45 45 45  180 

Skupaj stroški dela 1.245 1.435 1.245 1.245 
SKUPAJ material in stroški dela - 628 1.395 1.585 1.395 1.395 
SKUPAJ 602,624,625,628 32.235 36.895 33.335 34.065 f 136^ 

  -rT£0Di 
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Ubila_4 
STROŠKI OBRATA ZA PRIDOBIVANJE RUDE - Rebalans PN 2004 

(v 000 SIT) 

šifra NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
J>02_ STROŠKI VZDRŽEVALNIH IN SANACIJSKIH DEL V LASTNI REŽIJI 

Pesek (0-4) m3 450 350 700 1.000 1.100 3.150 
aesek (0 - 30) m3 200 200 200 200 200 800 

   Cement 240 960 1.400 1.700 1.700 5.760 
Aditiv kg 11.250 700 700 1.550 1.550 4.500 
Nafta I 18.000 720 600 780 780 Z880 
Les (rezan in okrogel) m3 15 0 150 150 150 450 

^  Sol za posipanje cestišč t 20 300 0 0 300 600 
>  Ostali in nepredvideni material PEHD cevi, ventili itd. / 350 240 200 110 900 

S. energija kwh 2 mio 8.434 7.100 10.200 10.266 36.000 
Vzdrževanje opreme za zagotavljanje pogojev 1.500 1.000 1.750 1.750 6.000 

-  Skupaj material in storitve 13.514 12.090 17.530 17.906 61.040 
Stroški dela (11) 13.000 12.300 13.300 13.440 52.040 
Regres (11) 0 2.000 0 0 2.000 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 490 480 510 510 1.990 
Odpravnina ob upokojitvi (3) 0 870 0 1.800 2.670 
Skupaj stroški dela 13.490 15.650 13.810 15.750 58.700 
SKUPAJ material in stroški dela - 602 27.004 27.740 31.340 33.656 119.740 

.624 DEMONTAŽA RUDARSKE OPREME - RŽV 
   Nafta, tek.plini, el.energija, itd. 0 100 100 100 300 

Skupa) material 0 100 100 100 300 
Stroški dela (1) 1.210 1.220 1.260 1.270 4.960 
Regres (1) 0 180 0 0 180 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 40 40 40 40 160 
Skupa) stroški dela 1.250 1.440 1.300 1.310 5.300 
SKUPAJ material in stroški dela - 624 1.250 1.540 1.400 1.410 5.600 

DEMONTAŽA RTP IN ELEKTRIČNIH VODOV - RŽV 
Nafta, tek.plini za razrez, el.energija, itd. 0 0 0 250 250 
Skupaj material 0 0 0 250 250 
Stroški dela (1) 1.200 1.200 1.210 1.220 4.830 
Regres (1) 0 180 0 0 180 

—  Dodatno prostpokojninsko zavarovanje 40 40 40 40 160 
Skupaj stroški dela 1.240 1.420 1.250 1.260 5.170 
SKUPAJ material in stroški dela - 625 1.240 1.420 1.250 1.510 5.420 

JS28_ TRAJNO ODLAGANJE ŽE ODKOPANE RUDE 
Nafta, el.energija, itd. 0 450 100 50 600 
Skupaj material 0 450 100 50 600 
Stroški dela (1) 1.100 1.200 1.250 1.260 4.810 
Regres (1) 0 180 0 0 180 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 45 45 45 45 180 
Skupaj stroški dela 1.145 1.425 1.295 1.305 5.170 

1.145 1.875 1.395 1.355 5.770 
SKUPAJ 602,624,625,628 30.639 32.575 35.385 37.931 136530 
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TABELA 5 
STROŠKI PRENEHANJA PROIZVODNJE URANOVEGA KONCENTRATA 
S TRAJNIM ZAVAROVANJEM OKOLJA PRED POSLEDICAMI PROIZVODNJE - Poslovni načrt 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
I. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 
20W_ 

».SANACIJA OBJEKTOV 14.000 17.000 5.000 0 36.000 

702 Zaključna dela 0 0 0 0 0 

742 Plato predel.obrata in event.dod.rušenja 0 5.000 5.000 0 1O000 

750 Stranski odkop pri predelovalnih obratih 14.000 12.000 0 0 —JSŽO 

SKUPAJ PRENEHANJE PROIZVODNJE URANOVEGA KONCENTRATA 14.000 17.000 5.000 0 36.00" 

TABELA 5 
STROŠKI PRENEHANJA PROIZVODNJE URANOVEGA KONCENTRATA 
S TRAJNIM ZAVAROVANJEM OKOLJA PRED POSLEDICAMI PROIZVODNJE- Rebalans PN 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 
2004___ 

II.SANACUA OBJEKTOV 515 24.331 4.154 0 2&000 

702 Zaključna dela 59 1 0 0 60 

742 Plato predel.obrata in evenl.dod.wšenja 456 1.550 994 0 šlooo 

750 Stranski odkop pri predelovalnih obratih 0 22.780 3.160 0 "SSo 

SKUPAJ PRENEHANJE PROIZVODNJE URANOVEGA KONCENTRATA 515 24.331 4.154 0 29-0®® 

TABELA 6 
STROŠKI PRENEHANJA OBRATOVANJA JALOVIŠČ S TRAJNIM ZAVAROVANJEM 
OKOLJA PRED POSLEDICAMI PRIDOBIVANJA - Poslovni načrt 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

20W 
75^85 I. JALOVIŠČE HMJ BORŠT 12.000 25.685 24.000 13.500 

801 Raziskave in verif. norm. 10.000 8.000 10.000 4.500 32JO0 

804 Izdelava PGD in pridobivanje GD za jalovišče Borit 0 0 6.000 7.000 13.000 

814 Jalovišče Boršt -ZI-MOPE-kredit (Ureditev zalednih voda) 0 9.685 0 0  <£685 

814 Jalovišče Boršt -ZI-MOPE-kredit 0 0 0 0  "o 

821 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (strok. EU in geod.) 0 3.000 2.000 0 5.000 

822 Izgradnja dolg. monitoringa -Boršt 2.000 5.000 6.000 2.000 15J00 

II. JALOVIŠČE JAZBEC 42.000 39.617 34.000 118.807 
834 Raziskave in veril. norm. 10.000 5.000 5.000 0 20.000 

835 Izdelava PGD in pridobivanje GD za jalovišče Jazbec 8.000 7.000 0 0 15^000 

832 Jalovišče Jazbec (SKLOP 4) -Zl -MOPE kredit 24.000 24.000 24.000 23.786 95786 

838 Pripravljalna dela (SKLOP 4 - Pralna ploščad)-ZI MOPE kredit 0 2.617 0 0 2.617 

832 Jalovišče Jazbec (končna ureditev) -Zl -MOPE kredit 0 0 0 91.021 " 91.021 
836 Nadzor nad izvajanjem del Jazbec (strok. EU in geod.) 0 ' 1.000 2.000 2.000  5*00 

837 Izgradnja dolg. monitoringa - Jazbec 0 0 3.000 2.000 Tooo 

SKUPAJ PRENEHANJE OBRATOVANJA JALOVIŠČ 54.000 65.302 58.000 132.307 309.609 
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^XLA__6 
'HOSKI PRENEHANJA OBRATOVANJA JALOVIŠČ S TRAJNIM ZAVAROVANJEM 
K°UA pred POSLEDICAMI PRIDOBIVANJA - Rebalans PN 2004 

(v 000 SIT) 

~80i~" 

naziv 
l. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
Ualovišče hmj boršt 3.942 36.953 16.527 35.781 95.203 
Raziskave in verif. norm. 1.647 12.359 3.442 2.000 19.448 
Uaeiava PGO in pridobivanje GD za jalovišče Boršt 1.100 1.417 3.400 1.000 6.917 o 14 

814 

"IŽT" 
"išT" 

jaiovižie Boršt -ZI-MOPE-kredit (Ureditev zalednih voda) 0 23.311 9.685 0 32.996 
M>visce Boršt -ZI-MOPE-kredit 0 0 0 0 0 
9"sie na Boršt 0 1.526 0 28.7B1 30.307 

nad izvajanjem del Boršt (strok. EU in geod.) 0 340 0 0 340 

JŠT" 
635 

pjraanis dolg. monitoringa -Boršt 
li^ALOVIŠČE jazbec 

1.195 
11.097 

0 
28.542 

0 
52.124 

4.000 
32.403 

5.195 
124.166 

Raziskave in verii. norm. 2.781 1.171 2.000 1.900 7.852 

__832 
foelava PGD in pridobivanje GD za jalovišče Jazbec  
Joluvisce Jazbec (SKLOP 4) -Zl -MOPE kredit 

8.316 
0 

12.706 
14.095 

10.500 
39.624 

20.000 
10.503 

51.522 
64.222 J38 pripravljalna dela (SKLOP 4 • Pralna ploščad)-ZI MOPE kredit 0 0 0 0 0 832 

832 
jglovisce Jazbec (končna ureditev) -Zl -MOPE kredit  0 0 O 0 0 

836 
~837~ 

Jal.jam.jalovine Jazbec 
!lag'°r nad izvajanjem del Jazbec (strok. EU in geod.) 

0 
0 

570 
0 

0 
0 

0 
0 

570 
0 

-8'adnja dolg. monitoringa - Jazbec 0 0 0 0 0 
SKUPAJ PRENEHANJE OBRATOVANJA JALOVIŠČ 15.039 67.495 68.651 68.184 219.369 

7 
TROŠKl OSTALIH DEL - Poslovni načrt 2004 

Šifra NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 

( V UUU 011) 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
JU.1 nadzor nad vplivi na okolje 8.300 9.400 9.800 7.400 34.900 
_U2 VARSTVO PRI DELU 6.250 4.850 3.550 3.650 18.300 

,2.4.4 
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 19.450 23.500 18.300 16.580 77.830 
FIKSNE OBVEZNOSTI 13.900 12.700 11.650 12.250 50.500 
PLAČE 47.620 51.120 45.780 50.280 194.800 
SKUPAJ OSTALA DELA 95.520 101.570 89.080 90.160 376.330 

R°ŠKI OSTALIH DEL - Rebalans PN 2004 

NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
NADZOR NAD VPLIVI NA OKOLJE 7.430 7.120 9.420 8.430 32.400 
VARSTVO PRI DELU 4.205 3.760 4.950 5.385 18.300 
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 20.260 20.780 19.025 17.065 77.130 
FIKSNE OBVEZNOSTI 14.120 12.555 12.555 13.770 53.000 
plače 43.810 52.136 47.174 51.680 194.800 
SKUPAJ OSTALA DELA 89.825 96.351 93.124 96.330 375.630 

2^ — .... 
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TABELA 8 
STROŠKI NADZORA NAD VPLIVI NA OKOLJE - Poslovni načrt 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
lil. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 
2004^ 

110 Osnovni material za vzdrževanje merilnih postaj 100 200 100 200  600 

111 Električna energija za obrat. MP 50 50 50 50 200 

Skupaj material 150 250 150 250 " 800 

120 Ocena vpliva 10 sevanja na okolje 5.000 7.000 5.000 5.000 22$$ 

121 Nadzor tekočih in plinastih izpustov (emis. monitoring) 1.000 500 500 500 
122 Meritve radija v kompozitih tekočih izpustov 600 600 600 600   ^400 

123 Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih 1.000 500 500 500 
124 Honorarji za vzdrževanje na merilnih postajah 300 300 300 300 t200 

125 Stroški merilnih postaj in vzdrževanje merilne opreme 250 250 250 250 r3oo 

126 Neradiološki nadzor vodotokov 0 0 2.500 0 l.y*> 
34jj>? Skupaj storitve 8.150 9.150 9.650 7.150 

SKUPAJ NADZOR NAD VPLIVI NA OKOLJE 8.300 9.400 9.800 7.400 

TABELA 8 
STROŠKI NADZORA NAD VPUVI NA OKOLJE - Rebalans PN 2004 

(vOOOSTT) 

ŠIFRA NAZIV ČETRT. 
IL 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
skupaj 

2004 
  5Ć« 

110 Osnovni material za vzdrževanje merilnih postaj 0 0 300 300 
111 Sektrična energija za obrat. MP 0 60 70 70 "*"200 

 "8$) 
Skupaj material 0 60 370 370 

120 Ocena vpliva IO sevanja na okolje 6.880 5.790 5.000 4.330 22.000 

121 Nadzor tekočih in plinastih izpustov (emis. monitoring) 260 370 1.000 870 £io0 

122 Meritve radija v kompozitih tekočih izpustov 0 560 1.000 840 2.400 

123 Meritve radoaktivnosti v tekočih izpustih 0 0 1.250 1.250  Z500 

124 Honorarji za vzdrževanje na merilnih postajah 280 290 300 330 i3*> 

125 Stroški merilnih postaj in vzdrževanje merilne opreme 10 50 500 440 1.000 

126 Neradiološki nadzor vodotokov 0 0 0 0 0 

Skupaj storitve 7.430 7.060 9.050 8.060 
— 

SKUPAJ NADZOR NAD VPLIVI NA OKOLJE 7.430 7.120 9.420 a430 
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£AiLE L A Q 
StROŠKI VARSTVA PRI DELU - Poslovni načrt 2004 
i—  (vooosrr) 

Šifra NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
140 Usebna zaščitna sredstva 400 400 400 400 1.600 
141 Material za izvajanje meritev 100 100 100 100 400 

J42 
J43_ 

__150 
J5l__ 
_ '52 

Material za prvo pomoč in reševalne vaje 100 100 100 100 400 
Hezervni deli za reševalne aparate BG-174 150 0 0 150 300 
Skupaj 750 600 600 750 2.700 
Hedra, izredni in specialni zdravstveni pregledi 2.300 600 400 700 4.000 
Osebna dozimetrija, vzdrževanje in kontrola inst. 250 250 250 250 1.000 
Vzdrževanje aparatov za požarno varstvo 0 100 0 0 100 

—153 
J54 
, 155 

Heševalne vaje 1.300 1.300 1.300 1.300 5.200 
Vzdrževanje reševalnih aparatov 150 0 0 150 300 
Spremljava zdravstvenega stanja delavcev po ZTPIU 1.500 2.000 1.000 500 5.000 
Skupaj 5.500 4.250 2.950 2.900 15.600 
SKUPAJ VARSTVO PRI DELU 6.250 4.850 3.550 3.650 18.300 

•^Abela q 
StROŠKI VARSTVA PRI DELU - Rebalans PN 2004 
  (v 000 SIT) 

šifra NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
' III. 
ČETRT. 

IV. 
ČETRT. 

SKUPAJ 
2004 

140 
^uT 

142 

Osebna zaščitna sredstva 170 230 600 600 1.600 
Material za izvajanje meritev 380 60 0 0 440 
Material za prvo pomoč in reševalne vaje 50 0 150 200 400 

--143__ Hezervni deli za reševalne aparate BG-174 0 0 150 150 300 
Skupaj 600 290 900 950 2.740 

150 Hedni, izredni in specialni zdravstveni preqledi 40 730 1.500 1.665 3.935 
-151 
-152 
-153 
-154 
J55_ 

Osebna dozimetrija, vzdrževanje in kontrola inst. 160 160 350 330 1.000 
Vzdrževanje aparatov za požarno varstvo 0 470 0 0 470 
Heševalne vaje 1.200 1.140 1.300 1.300 4.940 
Vzdrževanje reševalnih aparatov 65 0 0 150 215 
Opremljava zdravstvenega stanja delavcev po ZTPIU 2.140 970 900 990 5.000 
Skupaj 3.605 3.470 4.050 4.435 15.560 
[SKUPAJ VARSTVO PRI DELU 4.205 3.760 4.950 5.385 18.300 

2?  
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TABELA 10 
STROŠKI ZAGOTAVLJANJA POGOJEV - Poslovni načrt 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ĆETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SXUP*J 

2004  
VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE    

201 Material 800 800 800 800 - I.J00 
202 Gorivo za avtomobile 600 600 600 600 —rssii 

Skupaj material 1.400 1.400 1.400 1.400  fioi 
210 Vzdrževanje objektov 3.450 8.800 6.200 980 
211 Vzdrževanje kotlovnice in toplovoda 500 2.000 500 500 — Ti«® 
212 Vzdrževanje delovnih oblek (pranje) 600 600 600 600 
213 Popravila naprav (vzdrževanje opreme) 2.250 2.750 2.750 2.750 
214 Vzdrževanje in pluženje cest 800 300 0 1.500 
215 Registracija vozil 250 250 250 250 

Skupaj storitve 7.850 14.700 10.300 6.580 —-jjsTšo 
Skupaj vzdrievanje Infrastrukture 9.250 16.100 11.700 7.980  JFMJ 
OBRATOVANJE TEHNOLOŠKIH SKLOPOV 

230 Električna energija 1.500 1.500 1.500 1.500 
— 6.0011 

231 Toplotna energija 4.000 800 0 2.000  Tsiio 
232 Voda 500 500 500 500 
233 Material za laboratorij 400 400 400 400 
234 Material za čistilno napravo 400 400 400 400  Tioo 

Skupaj material 6.800 3.600 2.800 4.800 - 11.00® 
2S0 Kemijske in radiološke analize 1000 1000 1000 1000  Tooo 
256 Storitve namesto dela lastnih delavcev    

• Varovanje 2.000 2.000 2.000 2.000 8.00" 
- CiSčenje 400 800 800 800 2.800 
Skupaj storitvi 3.400 3.(00 3.800 3.800 
Skupaj obratovanje tehnoloških sklopov 10.200 7.400 6.600 8.600 --j25oi 
SKUPAJ ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 19.450 23.500 18.300 16.510 

TABELA 10 
STROŠKI ZAGOTAVLJANJA POGOJEV - Rebalans PN 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 „ 
VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE   

201 Material 1.140 2.390 500 500 
202 Gorivo 21 avtomobili 450 640 650 660  "T5® 

Skupaj material 1.590 3.030 1.150 1.160 
210 Vzdrževanje objektov 1.490 8.970 6.200 2.770 
211 Vzdrževanje kotlovnice in toplovoda 60 690 900 850 — 2*00 
212 730 545 525 600 —1 

213 1.530 1.210 4.000 3.760 —"jTš»i 
214 2.530 30 0 40 ■—"TSj 
215 60 150 300 300 —■ 7TS 

Skupaj storitve 6.400 11.515 11.925 1.320 - it*il 
Skupaj vidrievenje Infreatrukture 7.910 14.625 13.075 9.460 ^45jj£ 
OBRATOVANJE TEHNOLOŠKIH SKLOPOV 

230 Električne energija 2.250 1.350 1.200 1.200 —' 1 1 6.000 
231 Toplotna energija 5.210 •185 0 1.775  "TS® 
232 Voda 290 325 400 385 
233 Material za laboratorij 645 430 250 275 
234 Material za čistilno napravo 230 390 500 480 

_ 1.10» 
Skupaj materlel 1.625 2.310 2.350 4.115 17 4 "i 

250 Kemijske in radiološka analize 1.570 1.670 1.000 1.000 
255 Vzdržev.laboratorija 0 175 0 0 I/S 
256 Storitve nameato dela lestnih delavcev 

• Varovanje 1.790 1.710 1.900 1.900 ■ M®® 
285 290 700 570 —"j 

Skupaj etorltve 3.645 3.845 3.600 3.470  iTSi 
— 

SKUPAJ ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 20.260 20.760 19.025 17.065 —TTjiS 
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~A-6-L_L A 11 
STROŠKI FIKSNIH OBVEZNOSTI - Poslovni načrt 2004 
p    [v 000 SIT) 

"~300 
301 

maziv ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
SKUPNI STROŠKI 
1 pisarniški material 600 600 600 700 2.500 
■ Pff stroški 700 700 800 800 3.000 

302 
3°3~~ 

304 

- plačilni promet, bančni stroški. takse 100 100 100 100 400 
literatura, časopisi (IAEA, Uranar (2x) 150 150 400 400 1.100 
■ dnevnice, kilometrine, nočnine 500 500 500 500 2.000 

305 ■ reprezentanca in promocija 700 700 700 . 700 2.800 
— .Skupaj skupni stroiki 2.750 2.750 3.100 3.200 11.800 

J3ČT~ 
SKUPNE STORITVE 
■ Pogodbe o delu • nadzorni svet 800 400 800 800 2.800 

_ 331 • avtorski honorarji (prevodi, cenitve) 250 250 250 250 1.000 

^333 
J135 

336 

1 zavarovanje 800 800 800 800 3.200 
iPrispevak za članstvo v GZ. članarine 250 150 150 150 700 
; odvetniške storitve 750 750 750 750 3.000 
- revizija računovod.izkazov in nolr.kontrola 0 1300 0 0 1.300 _337 ^nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 7.500 5.500 5.500 5.500 24.000 
Skupaj stroiki skupnih storitev 10.350 9.150 8.250 8.250 36.000 

~~300~ USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
- Šolnine 200 200 0 200 600 

361 • jezikovni tečaji 100 100 100 400 700 
362 
364 ^usposabljanje iz varstva pri delu 200 200 0 0 400 

: usposabljanja za izvajanje del 300 300 200 200 1.000 
  Skupa] usposab.in izobraževani« 800 800 300 800 2.700 

SKUPAJ FIKSNE OBVEZNOSTI 13.900 12.700 11.650 12.250 50.500 

hW-LA__n 
°®KI FIKSNIH OBVEZNOSTI - Rebalans PN 2004 

r-   (v 000 SIT) 

1*«A_ 

-300 

NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
'»KUPNI stroški 

_30l 
__302 

PisarniSki material 
• **TT stroiki 

380 
615 

585 
670 

800 
750 765 2.800 

_303 
^P'ačilni promet, bančni stroiki. takse  80 

410 
90 

320 
100 
485 485 1.700 __304 

^305 lOnevnice. kilometrine, noćnine 580 425 500 495 2.000 

skupni »troftki 2.805 2.360 3.235 3.310 
2.310 

11.710 
I^JT" 
_33l 
-332 
-333 
-335 
.-336 

LPOQOdbe o delu - nadzorni svet 480 795 400 1.125 2.800 
^avtorski honorarji (prevodi, cenitve) 335 95 320 250 1.000 
• zavarovanje 700 735 880 885 3.200 
^prispevek za članstvo v GZ. članarine 300 125 140 135 700 
Lpdvelmike storitve 540 700 880 880 3.000 

1300 0 0 0 1.300 --337 

-30ČP 

-362 
. 364 

^nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 7.085 7.110 6.400 6.405 27.000 
ŽJ^pa} stroiki skupnih storitav 10.740 9.560 9.020 9.680 39.000 
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
• iolnine 145 165 0 200 510 
•jezikovni tečaji 220 0 100 380 700 
^usposabljanje iz varstva pri delu 30 240 0 0 270 
LiiiPo sablja nje za izvajanje del 180 230 200 200 810 
^Kupa] usposab.in izobraževanj* 575 635 300 780 2.290 
li^PAJ FIKSNE OBVEZNOSTI 14.120 12.555 12.555 13.770 53.000 
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TABELA 12 
STROŠKI DELA - Poslovni načrt 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

skupaj 
2004-, 

PLAČE ZA ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 
100 Direktor 1 4.150 4.150 4.200 4.200 

 44iM 101 Vodje organizacijskih enot 4 12.600 10.600 10.700 10.700 
102 Delavci za za zagotavljanje pogojev 23 27.800 27.800 27.800 27.800 11U00 

420 Delo - laboratorij 1 1.400 1.400 1.400 1.400 5.60° 

Regres 29 0 5.500 0 0  sTŠOO 

Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 1.670 1.670 1.680 1.680  6^00 

Odpravnine po zakonu 2 0 0 0 4.500  Tšoo 

Skupaj plače za zagotavljanje pogojev 47.620 51.120 45.780 50.280 194^] 

TABELA 12 
STROŠKI DELA-RebalansPN2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 
2004__ 

PLAČE ZA ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 
100 Direktor 1 3.955 4.280 4.400 4.400 —J7j® 

101 Vodje organizacijskih enot 4 10.350 12.865 11.100 11.100 45^15 

102 Delavci za za zagotavljanje pogojev 23 26.425 26.815 28.400 28.400 iioofS 

420 Delo - laboratorij 1 1.530 1.523 1.650 1.650 R353 

Regres 29 0 5.073 0 0 5.073 

Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 1.550 1.580 1.624 1.630   

Odpravnine po zakonu 2 0 0 0 4.500 " 4.500 

Skupaj plače za zagotavljanje pogojev 43.810 52.136 47.174 51.680 194.800 

TABELA 14 
PREZAPOSLOVANJE - Poslovni načrt 2004 

ŠIFRA 
400 
401 

NAZIV 
Storitve 
Premije 
SKUPAJ PREZAPOSLOVANJE 

(v 000 SIT) 
I. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

9.000 
9.000 

TABELA 14 
PREZAPOSLOVANJE - Rebalans PN 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004_^_ 

400 Storitve 0 0 0 0 0 

401 Premije 0 0 0 9.000 iTooo 

SKUPAJ PREZAPOSLOVANJE 0 0 0 9.000  90 
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IAB_ELA 15 
ODŠKODNINE - Poslovni načrt 2004 

šifra NAZIV 
I. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
440 Odškodnine 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 

~A5lLA 15 
OgSKODNiNE • Rebalans PN 2004 

šifra NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
440 Odškodnine 1.250 1.290 3.760 3.700 10.000 

^AJLE L A ifi 
OPREMA ■ Poslovni načrt 2004 
  (v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
I. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
500 

~502~ 
Nočno orodje, insturmenti in druga oprema 1.200 1.000 700 800 3.700 

Naiunalniika oprema 1.000 2.000 1.000 1.000 5.000 
  Hegistralor delovnega časa 0 0 0 1.500 1.500 
-  (Jsebno vozilo 0 3.000 0 0 3.000 

Merilniki porabe vode 0 0 0 1.500 1.500 
504 Programi za spremljanje podatkov in tehnično obdelavo 3.000 0 2.800 0 5.800 
508 Terensko vozilo 0 0 4.000 0 4.000 

Menjava opreme toplotne podpostaje 321/1 0 0 1.800 0 1.800 
 __ Regulacija prezračevanja v kotlovnici 0 1.000 0 0 1.000 

Cisterne In oprema za kotlovnico 2.500 0 1.500 0 4.000 
Oprema čajne kuhinje 700 0 0 0 

o 
700 

2 000 
  

Oprema za vzdrževanje zunanjih površin 
SKUPAJ oprema 

DUU 
8.900 8.500 11.800 4.800 34.000 

~-Mj L A 1fi 
R£MA - Rebalans PN 2004 

šifra naziv 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
500 Hočno orodje, insturmenti in druga oprema 0 312 700 909 1.921 
502 Računalniška oprema 660 1.252 1.500 495 3.907 

Registrator delovnega časa 0 0 0 0 0 
— Osebno vozilo 0 3.761 0 0 3.761 
— Merilniki porabe vode 0 0 0 1.500 1.500 

504 Programi za spremljanje podatkov in tehnično obdelavo 0 0 0 2.000 2.000 
508 terensko vozilo 0 0 0 0 0 
  Menjava opreme toplotne podpostaje 321/1 0 540 1.800 0 2.340 
  Hegulaciia prezračevanja v kotlovnici 100 0 » o 900 1.000 

cisterne in oprema za kotlovnico 0 0 2.500 500 3.000 
Oprema čajne kuhinje 0 1.887 0 0 1.887 
oprema za vzdrževanje zunanjih površin 0 105 679 0 784 
Inklinometer 0 0 4.900 0 4.900 

  Meteorološka postaja 0 0 7.000 0 7.000 
L—- skupaj OPREMA 760 7.857 19.079 6.304 34.000 
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TABELA 17 
PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE - Poslovni načrt 2004 

(v (XX) SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
I. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPW 

2004_. 
 2*000 951 - toplotna energija In druge storitve MORS 6.000 6.000 6.000 6.000 

952 - najemnine za zemljišča 400 0 0 0  400 

953 -stanarine 3.000 2.000 2.000 2.000 9.00® 

954 • prilivi od prod.stanovanj- kredit 500 500 450 450  1900 

955 - počitniška dejavnost 900 700 1.200 700  JŠM 

956 - dividende 0 2.000 0 0 2-000 

957 -obresti 600 600 600 600 2.400 

958 • material 100 100 100 100   400 

959 - dezinvestiranje - oprema 0 4.000 0 0 iiooo 

960 - dezinvestiranje - nepremičnine 0 22.000 0 0 22.000 

- lastna sredstva preteklih let 152.000 0 0 0 152JOO 

SKUPAJ PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE 163.500 37.900 10.350 9.850  2213®? 

TABELA 17 
PRIHODKI USTNE REALIZACIJE Rebalans PN 2004 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 
20M__ 

951 • toplotna energija in druge storitve MORS 9.160 7.520 6.000 6.000  "»680 

952 - najemnine za zemljišča 450 300 0 0 750 

953 • stanarine 2.230 3.000 2.000 2.000 9.230 

954 - prilivi od prod.stanovanj- kredit 460 840 450 450 
955 -počitniška dejavnost 910 760 1.200 700 " ~ liro 

956 - dividende 0 4.850 0 0 4.850 

957 - obresti 1.290 1.530 600 600 4.0Z" 

958 - material 10 570 100 100 780 

959 - dezinvestiranje - oprema 0 0 0 0 —' 0 

960 - dezinvestiranje - nepremičnine 0 7.480 0 21.290 28770 

SKUPAJ PRIHODKI USTNE REALIZACIJE 14.510 26.850 10.350 31.140 82.Wj 
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TROSKI LASTNE REALIZACIJE - Poslovili načrt 2004 
(v 000 SIT) 

šifra NAZ1V 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
.«01 • toplotna energija in druge storitve MORS 8.000 4.000 1.500 8.500 22.000 
. 902 • izplačilo po KP 0 0 1.900 1.900 3.800 
. 003 

906 
: stroški počitniških kapacitet 500 2.000 

100 
500 
100 

500 
100 

3.500 
400 

_yo7 
■ urejanje lastništva 
• stroški stanovanj 500 500 500 500 2.000 

910 
.911 

• str.stan.in odšk. sklada 0 0 0 500 500 
■ dotacije društvom in ustanovam 200 200 300 300 1.000 

912 ; dotacija sindikatu 800 800 700 700 3.000 
_920 • stroški prodaje 100 100 100 100 400 

930 
~93T 

; indistrijska cona 0 10.000 0 22.000 32.000 

-druga infrastruktura 0 14.000 60.000 70.000 144.000 
SKUPAJ STROŠKI LASTNE REALIZACUE 10.200 31.700 65.600 105.100 212.600 

lA B P i ■] p 
^ROSKI LASTNE REALIZACUE - Rebalans PN 2004 
r (v 000 SIT) 

ŠIFRA_ 
901 

NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 
- toplotna energija in druge storitve MORS 5.590 3.590 4.000 8.500 21.680 

902 • izplačilo po KP 0 1.780 0 2.020 3.800 
„903 ■ stroški počitniških kapacitet 1.770 840 500 390 3.500 
„906 

907 
• urejanje lastništva 0 0 100 100 200 
■ stroški stanovanj 560 730 600 600 2.490 

910 1 str.stan.in odšk. sklada 0 10 0 490 500 
-911__ 

912 
• dotacije društvom in ustanovam 220 570 300 410 1.500 
: dotacija sindikatu 0 500 1.250 1.250 3.000 

920 • stroški prodaje 0 100 150 150 400 
.930 ■ industrijska cona 380 8.170 0 8.000 16 550 

931 ; druga inlrastruktura 0 0 0 20.000 20.000 
SKUPAJ STROŠKI LASTNE REALIZACUE 8.520 16.290 6.900 41.910 73.620 

; oprema stanov.dejavnost 0 0 0 

" 
1 oprema počit.dejavnosl 0 230 230 

SKUPAJ OPREMA USTNE REALIZACUE 0 230 0 0 230 

SKUPAJ LASTNA REAUZACUA STROŠKI+OPREMA 8.520 16.520 6.900 41.910 73.850 
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TABELA 19 
PRORAČUNSKI VIRI - Poslovni načrt 2004 

(v 000 SIT) 

NAZIV 

I. 

ČETRT. 

II. 

ČETRT. 

III. 

ČETRT. 

IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 

2004__ 

- proračun RS - Zl - MOPE kredit 121.590 269.048 269.910 419.542 
- proračun RS - RZV 208.615 213.605 184.215 162.671 769.106 

SKUPAJ PRORAČUNSKI VIRI 330.205 482.653 454.125 582.213 1.849.15^1 

TABELA 19 
PRORAČUNSKI VIRI - Rebalans PN 2004 

 (v 000 SIT) 

NAZIV 

1. 

ČETRT. 

II. 

ČETRT. 

III. 

ČETRT. 

IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 

2004^ 

- proračun RS - Zl - MOPE kredit 75.593 181.015 382.731 260.750 900089 

- proračun RS - RZV 159.289 208.842 185.709 215.266 769J06 

SKUPAJ PRORAČUNSKI VIRI 234.882 389.857 568.440 476.016 1.669.1# 

TABELA 20 
SPECIFIKACIJA STROŠKOV - Poslovni načrt 2004 

(v 000 SIT) 

NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 
2004___ 

Stroški zapiranja - Zl - MOPE kredit 121.590 269.048 269.910 419.542 ■L08O0B? 

Stroški zapiranja - RZV 208.615 213.605 184.215 162.671 759.106 

Stroški prezaposlovanja 0 0 0 9.000 9,000 

Stroški lastne realizacije 10.200 31.700 65.600 105.100 2l2iOO 

SKUPAJ STROŠKI 340.405 514.353 519.725 696.313 2.070.795 

TABELA 20 
SPECIFIKACIJA STROŠKOV - Rebalans PN 2004 

(vooosrT) 

NAZIV 
1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
IIL 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 

SKUPAJ 
20M__ 

Stroški zapiranja - Zl - MOPE kredit 75.593 181.015 382.731 260.750 900089 

Stroški zapirania - RZV 159.289 208.842 185.709 215.266 7611106 

Stroški prezaposlovanj 0 0 0 9.000 9.000 

Stroški lastne realizacije 8.520 16.520 6.900 41.910 ~~J3^ 

SKUPAJ STROŠKI 243.402 406.377 575.340 526.926 1.752.0» 
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Ubela 21 
V|RI FINANCIRANJA - Poslovni načrt 2004 

(v 000 SIT) 

NAZIV 
I. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 

Proračun RS 330.205 482.653 454.125 582.213 1.849.195 

.  Lastna realizacija 163.500 37.900 10.350 9.850 221.600 

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 493.705 520.553 464.475 592.063 2.070.795 

^AJLE L A 21 
V|RI FINANCIRANJA- Rebalans PN 2004 

(v 000 SIT) 

NAZIV 
L 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2004 

Proračun RS 234.882 389.857 568.440 476.016 1.669.195 
14.510 26.850 10.350 31.140 82.850 

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 249.392 416.707 578.790 507.156 1.751045 

lAiLE L A 22 
CRpANJE KREDITA EIB - Poslovni načrt 2004 

REKAPITULACIJA stroškov izvedbe DEL ZA 
POTREBE MF ZA KORIŠČ.KREDITA PRI EIB 

Bruto z 
DDV DDV 

Neto brez 
DDV 

1. 
r 

OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 1.083.255 168.153 915.103 

OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 36.000 6.000 30.000 
j JALOVIŠČA 309.610 51.602 258.008 

SKUPAJ 1.428.865 225.754 1.203.111 

~AB_EL_A_22 
CRpANJE KREDITA EIB- Rebalans PN 2004 

r 

REKAPITULACIJA STROŠKOV IZVEDBE DEL ZA 
POTREBE MF ZA KORIŠČ.KREDITA PRI EIB 

Bruto z 
DDV DDV 

Neto brez 
DDV 

OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 1.001.196 154.476 846.720 
r OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 29.000 4.833 24167 
r- 

JALOVIŠČA 219.369 36.562 182.808 

SKUPAJ 1.249.565 195.871 1.053.694 
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TABELA 23 
ČRPANJE KREDITA EIB: OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE - Poslovni načrt 2004 

OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 
Bruto z 

DOV DDV 
Neto orei 

DDV 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI • NEPOSREDNO FINANCIRANJE MOPE 880.979 146.830 734.1^9 

SKLOPI-SKUPAJ 88.227 14.705 73.523 

611 Pripravljalna del SKLOP 1 20.829 3.472 17.358 

620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smer. 67.398 11.233 56.165 
SKLOP 2-SKUPAJ 11.560 1.927 ŠL633 

621 Vrtanje odvodnjevalnih vrtin 11.560 1.927 <[633 

SKLOP 3-SKUPAJ 376.989 62.832 314.158 

612 Pripravljalna del SKLOP 3 15.097 2.516 12.581 

623 Sanacija potopljenih odkopov 0 0  0 

629 Stabilizacija odprtih prostorov v blokih 225.673 37.612 188.061 

631 Zapiranje zračilnega jaška ZJ-8 0 0 0 

632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 0 0 0 

634 Zapiranje jaška ZJ-6/2a 4.500 750 3.750 

635 Zapiranje podkopa P.V. in jaška Zaje II 20.544 3.424 17.120 

671 Sanacija površin obm.starih razisk.podkopov 4.351 725 3.626 

680 Končna ureditev začasnega odlagališča P-1 52.000 8.667 43.333 

681 Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 54.824 9.137 45.687 

SKLOP 4-SKUPAJ 404.203 67.367 '336.836 

624 Rušenje objektov na P9 9.956 1.659 8.297 

633 Zapiranje podkopa P-10 65.812 10.969 54.843 

636 Zapiranje podkopa P-1 in P-i 290.990 48.498 242.492 

639 Zapiranje podkopa P-11 23.E35 3.918 19.588 

645 Ventilatorska postaja P-1 13.940 2.323 11.617 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - FINANCIRANJE PREKO RŽV 40.746 6.791 33.955 

601 lzvedb.njd.proj.za podzemne objekte - Zl - RŽV 15.000 2.500 12.500 

630 Pripravljalna dela - Zl - RZV 25.746 4.291 21.455 

IZVAJANJE DEL: RZV V LASTNI REZIJI 161.530 14.532 h 146.99« 
602 Vzdrž.in sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del - RŽV • material in storitve 61.040 10.173 50.867 

602 Vzdrž.in sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del - RŽV - plače 58.700 0 58700 

603 Nadzor nad izvajanjem del (strokovni + EU) • storitve 25.000 4.167 20.833 

624 Demontaža rudarske opreme • RŽV - material in storitve 300 50 250 

624 Demontaža rudarske opreme • RŽV - plače 5.300 0 5.300 

625 Demontaža RTP in električnih vodov • RŽV - material in storitve 250 42 208 

625 Demontaža RTP in električnih vodov - RŽV ■ plače 5.170 0  5170 
628 Trajno odlaganje že odkopane rude -RŽV - material in storitve 600 100 500 

628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV - plače 5.170 0 5.170 

SKUPAJ 1.083.255 168.153 915.103 
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TABELA 23 
ČRPANJE KREDITA EIB: OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE - Rebalans PN 2004 

OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 
DDV DDV DDV 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - NEPOSREDNO FINANCIRANJE MOPE 802.871 133.812 669.059 

SKLOP 1 ■ SKUPAJ 60.865 10.144 50.721 

611 Pripravljalna del SKLOP 1 900 150 750 

620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smer. 59.965 9.994 49.971 

SKLOP 2-SKUPAJ 11.560 1.927 9.633 

621 Vrtanje odvodnjevalnih vrtin 11.560 1.927 9.633 

SKLOP 3-SKUPAJ 396.301 66.050 330.251 

612 
623 

Pripravljalna del SKLOP 3 11.902 1.984 9.918 

Sanacija potopljenih odkopov 0 0 0 

629 Stabilizacija odprtih prostorov v blokih 245.956 40.993 204.963 

631 Zapiranje zračilnega jaška ZJ-8 0 0 0 
632 
634 

Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 1.163 194 969 

Zapiranje jaška ZJ-6/2a 1.256 209 1.047 

635 Zapiranje podkopa P.V. in jaška Zaje II 11.765 1.961 9.804 

671 Sanacija površin obm.starih razisk.podkopov 3.915 653 3.263 

680 Končna ureditev začasnega odlagališča P-1 12.140 2.023 10.117 

681 Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 108.204 18.034 90.170 

633 
SKLOP 4-SKUPAJ 334.145 55.691 278.454 

Zapiranje podkopa P-10 56.962 9.494 47.468 

636 Zapiranje podkopa P-1 in P-i 236.335 39.389 196.946 

639 Zapiranje podkopa P-11 22.026 3.671 18.355 

645 Ventilatorska postaja P-1 12.546 2.091 10.455 

643 Rušenje delavnic P-9 6.276 1.046 5.230 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - FINANCIRANJE PREKO RZV 36.795 6.133 30.663 

601 lzvedb.rud.proj.za podzemne objekte - Zl - RZV 15.000 £500 12.500 

630 Pripravljalna dela - Z\ - RŽV 21.795 3.633 18.163 

IZVAJANJE DEL: RZV V LASTNI REZIJI 161.530 14.532 146.998 

602 Vzdrž.in sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del - RŽV - material in storitve 61.040 10.173 50.867 

602 Vzdriin sanac.jam.obj.za izvetfco zap.del - RŽV - plače 58.700 0 58.700 

603 Nadzor nad izvajanjem del (strokovni + EU) - storitve 25.000 4.167 20.833 

624 Demontaža rudarske opreme - RŽV • material in storitve 300 50 250 

624 Demontaža rudarske opreme - RŽV - plače 5.300 0 5.300 

625 Demontaža RTP in električnih vodov - RŽV • material in stontve 250 42 208 

625 Demontaža RTP in električnih vodov - RŽV - plače 5.170 5.170 

628 
628 

Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV - material in storitve 600 100 500 

T rajno odlaganje že odkopane rude - RŽV - plače 5.170 0 5.170 

SKUPAJ 1.001.196 154.476 846.720 

 —  
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TABELA 24 
ČRPANJE KREDITA EIB: OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA ■ Poslovni načrt 2004 

OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 

Bruto z 
DDV DDV 

Neto Drw* 
DDV 

702 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - NEPOSREDNO 
FINANCIRANJE MOPE 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - FINANCIRANJE PREKO RŽV 
Zaključna dela 

0 
36.000 

0 
10 000 

0 
6.000 

0 
1.667 

0 

-53oS 
  0 
 8333 

742 
750 

IZVAJANJE PEL: RZVV LASTNI REZIJI 

SKUPAJ 

26.000 

0 

36.000 

4.333 

0 

6.000 

—2t66? 
0 

30.000 

ČRPANJE KREDITA EIB: OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA - Rebalans PN 2004 

OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 

Bruto z 
DDV DDV DDV 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI ■ NEPOSREDNO 
FINANCIRANJE MOPE 0 0 0 

24.167 

702 
742 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - FINANCIRANJE PREKO RZV 
Zaključna dela 
Plalo predel.obrata in event.dod.rušenja 

60 
3.000 

10 
500 

 50 
2.500 

750 Širanski odkop pri predelovalnih obratih 
IZVAJAHJE PkL: mV V LASTNI REZIJI  

25.940 

0 

4.323 
0 

21.61' 

SKUPAJ 29.000 4.833 24.167 
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U-BELA 25 
ČRPANJE KREDITA EIB: JALOVIŠČA - Poslovni načrt 2004 

JALOVIŠČA 
Bruto z 

DDV DDV 
Neto brez 

DDV 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - NEPOSREDNO 
FINANCIRANJE MOPE 199.110 33.185 165.925 

814 Jalovišče Boršt -ZI-MOPE-kredit (Ureditev zalednih voda) 9.685 1.614 8.071 
814 Jalovišče Boršt -ZI-MOPE-kredit 0 0 0 
832 jalovišče Jazbec (SKLOP 4) -Zl -MOPE kredit 95.786 15.964 79.822 
838 Pripravljalna dela (SKLOP 4 - Pralna ploščad)-ZI MOPE kredit 2.617 436 2.181 
w<: Jalovišče Jazbec (končna ureditev) -Zl -MOPfc kredit 91.022 15.170 '75.852 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - FINANCIRANJE PREKO RZV 110.500 18.417 92.083 
80 i Raziskave in veril. norm. 32.500 5.417 27.083 

~804~ Izdelava PGD in pridobivanje GD za jalovišče Boršt 13.000 2.167 10.833 
"im Nadzor nad izvajanjem del Boršt (strok. EU in geod.j 5.000 833 4.167 
~Š22 Izgradnja dolg. monitoringa -Boršt 15.000 2.500 12.500 

834 Raziskave in veril. norm. 20.000 3.333 16.667 
835 Izdelava PGD in pridobivanje GD za jalovišče Jazbec 15.000 2.500 12.500 
836 Nadzor nad izvajanjem del Jazbec (strok. EU in geod.) 5.000 833 4.167 

iS Izgradnja dolg. monitoringa - Jazbec 5.000 833 4.167 
IZVAJANJE PEL: RZV V LASTNI REZUl 0 0 0 

SKUPAJ 309.610 51.602 258.008 

IA-BELA 25 
ČRPANJE KREDITA EIB: JALOVIŠČA - Rebalans PN 2004 

Bruto i 
JALOVIŠČA DDV DDV DDV 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI • NEPOSREDNO 
FINANCIRANJE MOPE 97.218 16.203 81.015 

814 Jalovišče Boršt -ZI-MOPE-kredit (Ureditev zalednih voda) 32.996 5.499 27.497 
814 Jalovišče Boršt -ZI-MOPE-kredit 0 0 0 
832 Jalovišče Jazbec (SKLOP 4) -Zl -MOPE kredit 64.222 10.704 53.518 
838 Pripravljalna dela (SKLOP 4 - Pralna ploščad)-ZI MOPE kredit 0 0 0 

~53ž Jalovišče Jazbec (končna ureditev) -Zl -MOPE kredit 0 0 0 

IZVAJANJE DEL: ZUNANJI IZVAJALCI - FINANCIRANJE PREKO RZV 122.151 20.359 101.793 
801 Raziskave in verif. norm. 19.448 3.241 16.207 
804 Izdelava PGD in pridobivanje GD za jalovišče Boršt 6.917 1.153 5.764 
817 Ceste na Boršt 30.307 5.051 25.256 
821 
822 

Nadzor nad izvajanjem del Boršt (strok. EU in geod.) 340 57 283 

Izgradnja dolg. monitoringa -Boršt 5.195 866 4.329 
834 Raziskave iti veril. norm. 7.852 1.309 6.543 
835 Izdelava PGD in pridobivanje GD za jalovišče Jazbec 51.522 8.587 42.935 
832 Jal.jam.jalovine Jazbec 570 95 475 
836 Nadzor nad izvajanjem del Jazbec (strok. EU in geod.) 0 0 0 

Izgradnja dolg. monitoringa - "Jazbec 0 0 0 

IZVAJANJE DEL: RZV V L"ASTNI RIZIJI 0 0 0 

SKUPAJ 219.369 36.562 182.808 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

UW UI'| ^ 
Plan2004_ 

1. CISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 80.650 

- storitev na domačem trgu  5t880 

- od dezinvestiranja 26.1 W 

2. PRIHODKI IZ PRORAČUNA - 2999  735^106 

3. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 815.750 

4. STROSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV —689^58® 

Zapiranje - projekti 
- obrat za pridob.rude 123.90J 

- obrat za proizv.uran.kon. 29xSo 

- jalovišča 122.151 

- nadzor nad vplivi na okolje 3^400 

- varstvo pri delu ■ Tašoo 

- zagotavljanje pogojev  77/130 

- fiksne obveznosti - fjooo 

- stroški lastne realizacije "j/J620 

- brezplačni prenos premoženja na občino GVP 150.000 

- odškodnine  ioooo 

- oprema 
 0 

5. STROSKI DELA 278.140 

Plače za zagotavljanje pogojev 194.800 

Plače za delo na projektih /4J40 

Prezaposlovanje —Tooo 

6. AMORTIZACIJA IN PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI PRI 
NEOPRED.DOLGOROC.SREDSTVIH IN OPREDMET.OSNOV.SRED. 60.000 

7. DRUGI FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 4.850 

8. DRUGI FINANČNI PRIHODKI IZ OBRESTI  IĆ20 

9. CISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA .203^100 

— —n 
10. IZREDNI PRIHODKI 

11. IZREDNI ODHODKI 
u 

12. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 
0 

13. CISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA igjjjooj 
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BILANCA stanja 

^§!aina sredstva 1.130.785 
  !• Neopredmetena dolgoročna sredstva 4.500 
•—_ 1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja 0 
 2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 
 3. Dolooročne premoženjske pravice 4.500 
■—4. Dobro ime 0 
■— 5. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva 0 
 H. Opredmetena osnovna sredstva 1.122.000 
 ^Zemljišča in zgradbe 1.022.000 
- a) Zemljišča 242.000 
  b) Zgradbe 780.000 
 2. Proizvajalne naprave in stroji 100.000 
-—_ 3. Druge naprave in stroji 0 
-—  4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 
 5. Osnovna čreda 0 
 6. Večletni nasadi 0 
—__7;Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 0 
—_ III. Dolqoročne finančne naložbe 4.285 
• 1. Deleži v podjetjih v skupini 0 
—2. Dolgor.finanč.terj.do podj.v skup.razen do pridruženih podjetij 0 
—_ 3- Deleži v pridruženih podjetij 0 
—__ 4. Dolooročne finančne terjatve do pridruženih podjetij 0 
 5. Drugi dolaoročni deleži 4.285 
 6. Druge dolqoročne finančne terjatve 0 
  Lastni deleži 0 
H^bjjiva sredstva 261.000 
-  1. Zaloqe 24.000 
—- 1- Material 24.000 
 2. Nedokončana proizvodnja 0 
  3. Proizvodi in traovsko blago 0 
— 4. Predujmi za zaloqe 0 
— H- Poslovne teriatve 87.000 

— a) Dolgoročne Doslovne terjatve 19.000 
— b) Kratkoročne poslovne terjatve 68.000 
 1 • Kratkoročne ooslovne terjatve do kupcev 8.000 
  2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 60.000 
-——__i'l- Kratkoročne finančne naložbe 130.000 
  4. Druge kratkoročne fin. naložbe 130.000 

Dobroimetie pri bankah, čeki in gotovina 20.000 
~^J2|yne časovne razmejitve 0 

SREDSTVA 1.391.785 
-H^AJblLANĆNA SREDSTVA 51.126 
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A. Kapital  -JJ62J54 

I. Vpoklicani kapital - osnovni kapital 1.420«1 

II. Kapitalske rezerve 
0 

III. Rezerve iz dobička 
 " 0 

V. Prenesena čista izguba 
VII. Čista izguba poslovnega leta -203J22 

VI. Prevrednotovalni popravki kapitala   

B. Rezervacije 9Z000 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 
   0 

2. Rezervacije za davčne obveznosti 
0 

3. Druge rezervacije  JTooo 

C. Finančne in poslovne obveznosti 131031 

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 
)2v 

b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 
3. Kratkoročne poslovne obvez, do dobaviteljev III^25 
4. Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti  25JX)0 

Č. Pasivne časovne razmejitve 
   0 

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.391785 

ZUNAJBILANCNE OBVEZNOSTI 
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Naročilnica 
Irrv 6 ln Priimek: 

Nasl0V; _ 

Te|ef0n:. 

°djetj e: 

avčna številka:. 

NAROĆAM 

aturri; 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

^'s naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Na 
§Slnic° pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 

"CEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

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



 ^.Tis" 
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47- g^ve^ 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Repu"1 0n3 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-01 £9. Na P°d|a9 |. F6' 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost pc stopnji 8,5» 
št.89/98) 
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