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1. UVOD 

 

Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v R. Sloveniji za 

leto 2011 je izdelan na osnovi: 

 Programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v R. 
SlovenijI (IRGO–december, 1999),  

 

 1. Novelacije  programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 
ogljikovodikov v R Sloveniji (IRGO-2001),  

 

 2. Novelacije programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 
ogljikovodikov v R. Sloveniji (IRGO-november, 2003),  

 

V Načrtu za leto 2011 so upoštevani tudi: 

 Vsi dosedanji sklepi Vlade R. Slovenije v zvezi s sanacijo rudarskih objektov in naprav za 
pridobivanje ogljikovodikov v R. Sloveniji. 

 Odločbe Republiškega rudarskega inšpektorja v zvezi s sanacijo rudarskih objektov in naprav.  
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2. FIZIČNI OBSEG NAČRTOVANIH DEL 
 

Načrt za leto 2011 je izdelan na osnovi predhodno navedene dokumentacije in zajema naslednje 

aktivnosti: 

 vodenje in nadzor ter upravne postopke v zvezi z izvedbo posameznih projektov; 
 predhodne meritve na vrtinah; 
 sanacijo vrtin; 
 sanacijo cevovodov in ostalih objektov in naprav, 
 sanacijo izplačnih jam, 
 monitoring vpliva na okolje.  
 

1.1 VODENJE IN NADZOR DEL TER UPRAVNI POSTOPKI 

  

Vsa dela na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav se bodo izvajala in nadzorovala v skladu z 

Zakonom o rudarstvu Zrud – 1 (Ur. list RS, št. 61/2010), Glavnim rudarskim projektom za izvajanje del 

pri sanaciji naftno-rudarskih objektov in naprav v SV Sloveniji (štev. 07-99/KM-GRP) in rudarskimi 

projekti za izvajanje del (RPZI) za vsaki posamezni objekt. 

Izvedbo del nadzira strokovno tehnično osebje in pooblaščenec SVD (izvajalec del) ter nadzorni 

organ.  

Po opravljenih delih je potrebno opraviti delni tehnični pregled saniranih objektov in naprav. Tehnični 

pregled opravi komisija za tehnični pregled, ki jo imenuje upravni organ, pristojen za rudarstvo. Na 

predlog komisije za tehnični pregled upravni organ pristojen za rudarstvo, izda dovoljenje za uporabo 

saniranih objektov ali v primeru, ko so rudarski objekti in naprave odstranjeni, dovoljenje za uporabo 

zemljišča. 

 

2.2      PREDHODNE MERITVE NA VRTINAH 

 

Vse vrtine, ki bodo sanirane v letu 2011 in sicer vrtine: D-1, D-5, D-11, Pt-40, Pt-46, Pt-71, Pt-88, Pt-

96, Pt-105, Pt-117, Pg-3, Pg-7 in MS-2 je pred sanacijo potrebno pregledati in na vrtinah opraviti 

določene meritve. 

Aktivnosti na izvedbi predhodnih meritev zajemajo: 

 Izdelavo programov meritev; 
 Merjenje tlakov na ustju vrtine; 
 Ugotavljanje prehodnosti vrtine; 
 Merjenje statičnih tlakov in temperatur od površine do dna vrtine; 
 Ugotavljanje vrste in količine slojnih fluidov v vrtini; 
 Ugotavljanje splošnega tehničnega stanja v vrtini in na ustju vrtine; 
 Izdelavo poročil. 
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2.3 SANACIJA VRTIN 

 

Sanacija vrtin zajema vse aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti na obstoječih proizvodnih vrtinah D-1, 

D-5, D-11, Pt-40, Pt-46, Pt-71, Pt-88, Pt-96, Pt-105, Pt-117, Pg-3, Pg-7 in na opuščeni vrtini MS-2 z 

namenom preprečitve ogrožanja okolja.  

Vrtine za sanacijo so izbrane predvsem po prioriteti glede na stopnjo ogroženosti okolja in površinske 

urejenosti oziroma neurejenosti okolice vrtin. 

Sanacija proizvodnih vrtin bo zajemala: zapiranje (cementacijo) razkritih neproizvodnih ležišč v vrtini, 

cementacijo medprostora med proizvodnimi, tehničnimi in uvodnimi kolonami zaščitnih cevi in 

preskušanje tesnosti vrtine. Ostala potrebna dela za varno proizvodnjo (površinska ureditev vrtine) 

bo izvedla Nafta-Geoterm na lastne stroške. Dokončna sanacija proizvodnih vrtin, to je cementacija 

proizvodnega ležišča, polaganje zaključnega cementnega čepa in površinska sanacije vrtine bo sledila 

po dokončni izčrpanosti ležišča na stroške lastnika pridobljenih ogljikovodikov iz posamezne vrtine. 

Dela na sanaciji vrtin bodo zajemala: 

 Izdelavo rudarskega projekta za izvajanje del na vrtini (RPZI); 
 Pripravljalna dela na vrtini; 
 Sanacijska dela na vrtini; 
 Zaključna dela na vrtini; 
 Izdelavo rudarskih projektov izvedenih del za vsako posamezno vrtino (RPID). 
 

 

2.3.1 Rudarski projekti za izvajanje del na vrtinah (RPZI) 

 

Rudarski projekt za izvajanje del (RPZI) je potrebno izdelati za vsako posamezno vrtino. V projektih je 

potrebno definirati vsa dela, ki jih je na posamezni vrtini potrebno opraviti, definirati postopke dela 

in podati navodila za varno izvedbo del. Pred izvedbo del po izdelanem projektu je potrebno pridobiti 

mnenje SVD, revizijsko poročilo, revizijsko klavzulo in dovoljenje tehničnega vodje rudarskih del za 

izvajanje del po projektu. 

 

2.3.2 Pripravljalna dela na vrtinah 

 

Pripravljalna dela na delovišču (lokaciji) posamezne vrtine v bistvu zajemajo enaka dela in se 

razlikujejo le po obsegu del. 

Pripravljalna dela zajemajo: 

 Ureditev pristopne poti do posamezne vrtine; 
 Izdelavo betonskega temelja za vrtalno-remontni postroj in ureditev celotnega delovišča; 
 Preselitev vrtalno-remontnega postroja in pripadajoče opreme na delovišče vrtine; 
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 Montažo vrtalno-remontnega postroja in pripadajoče opreme na delovišče vrtine; 
 Ureditev ustja vrtine za sanacijska dela. 
 

2.3.3 Sanacijska dela v vrtinah 

 

Sanacijska dela v vrtinah se razlikujejo in so odvisna od sedanje in predvidene bodoče namembnosti 

posamezne vrtine ter od tehničnega stanja v vrtini in na ustju vrtine. 

Osnovne aktivnosti za sanacijo vsake posamezne vrtine so podane v nadaljevanju kot sledi: 

 Vrtina D-1 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 1440 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 1440 m do 1410 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 1365 m do 1350 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- polaganje 3. cementnega čepa v intervalu od 1280 m do 1260 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 3. cementnega čepa, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in tehnično kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med tehnično in uvodno kolono zaščitnih 

cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1198 m. 
 

 Vrtina D-5 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 1570 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 1565 m do 1545 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 1470 m do 1440 m , 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- polaganje 3. cementnega čepa v intervalu od 1420 m do 1370 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 3. cementnega čepa, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in uvodno kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1210 m. 

 

 Vrtina D-11 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 1510 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 1510 m do 1460 m, 
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- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 1425 m do 1405 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- polaganje 3. cementnega čepa v intervalu od 1250 m do 1220 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 3. cementnega čepa, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in uvodno kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1175 m. 

 

 Vrtina Pt-40 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 1694 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 1686 m do 1670 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 1666 m do 1650 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- polaganje 3. cementnega čepa v intervalu od 1645 m do 1625 m, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in uvodno kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1530 m. 

 

Opomba:  

Pri meritvah v vrtini Pt-40 je bilo ugotovljeno, da se stanje v vrtini bistveno razlikuje od stanja, ki je 

bilo predvideno pri izdelavi Programa (leta 1999) in pri 2. Novelaciji programa (leta 2003) in sicer; 

vgrajene tubing cevi so le delno prehodne zaradi delnega zasutja vrtine ali nastalega vodnega kamna. 

To bo povzročilo velike težave pri prečiščevanju vrtine (več spuščanj in izvlečenj globinskega orodja , 

instrumentacije…), kar bo povečalo stroške izvedbe del in predvidevamo, da bodo nastali stroški v 

višini, kot je navedeno v oceni stroškov izvedbe del (poglavje 4).   

 

 Vrtina Pt-46 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 1686 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 1680 m do 1656 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 1660 m do 1645 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno kolono in uvodno kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1610 m. 
 

 



 8 

 Vrtina Pt-71 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 1672 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 1672 m do 1620 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 1600 m do 1580 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- polaganje 3. cementnega čepa v intervalu od 1550 m do 1528 m 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 3. cementnega čepa, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in uvodno kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1320 m. 
 

 Vrtina Pt-88 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 1524 m, 
- instrumentacija mehaničnih čepov in pakerjev ter prečiščevanje vrtine do 1680 m, 
- polaganje cementnega čepa od 1680 m do 1655 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti cementnega čepa, 
- cementacija pod pritiskom (»squeeze« cementacija) razkritega intervala od 1545 m do 

1542,5 m in od 1538 m do 1533 m. 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in uvodno kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1620 m. 
 

 Vrtina Pt-96 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 1693 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 1692 m do 1675 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 1675 m do 1658 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- polaganje 3. cementnega čepa v intervalu od 1656 m do 1635 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 3. cementnega čepa,  
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in tehnično kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med tehnično in uvodno kolono zaščitnih 

cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1610 m. 
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 Vrtina Pt-105 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela,  
- prečiščevanje vrtine do globine 1672 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 1671 m do 1657 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 1655 m do 1640 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in uvodno kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1600 m. 

 

 Vrtina Pt-117 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 1698 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 1680 m do 1643 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 1640 m do 1615 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- polaganje 3. cementnega čepa v intervalu od 1550 m do 1530 m, 
- ugotavljanje vrha in tesnosti 3. cementnega čepa, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in uvodno kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 1170 m. 

 

 Vrtina Pg-3 
 

- ureditev ustja vrine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 2831 m, 
- instrumentacija zataknjenega tubinga in pakerja, 
- prečiščevanje vrtine do globine 3190 m, 
- ugotavljanje tesnosti dna vrtine, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 3190 m do 3145 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 3120 m do 3065 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 2. cementnega čepa, 
- polaganje 3. cementnega čepa v intervalu od  3055 m do 3015 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 3. cementnega čepa, 
- cementacija pod pritiskom (»squeeze« cementacija) vseh razkritih ležišč od 2366 m do 2603 

m, 
- prečiščevanje vrtine do globine 3015 m,  
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in tehnično kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med tehnično in uvodno kolono zaščitnih 

cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 2970 m. 
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 Vrtina Pg-7 
 

- ureditev ustja vrtine za sanacijska dela, 
- prečiščevanje vrtine do globine 2784 m, 
- instrumentacija zataknjenega mehaničnega čepa, 
- prečiščevanje vrtine do 2820 m, 
- polaganje 1. cementnega čepa v intervalu od 2820 m do 2770 m, 
- ugotavljanje globine vrha in tesnosti 1. cementnega čepa, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med proizvodno in tehnično kolono 

zaščitnih cevi, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med tehnično in uvodno kolono zaščitnih 

cevi, 
- ugotavljanje tesnosti vrtine do globine 2703 m. 

 

 Vrtina MS-2 
 

- izkop in ureditev ustja vrtine, 
- prečiščevanje vrtine do globine 400 m, 
- polaganje cementnega čepa v intervalu od 400 m do 300 m, 
- ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine, 
- ugotavljanje tesnosti in cementacija medprostora med uvodno kolono zaščitnih cevi in steno 

vrtine, 
- polaganje zaključnega cementnega čepa v uvodni koloni v intervalu od 150 m do ustja vrtine. 

 

Opombi:  

 Pri ugotavljanju stanja v vrtini MS-2 je bilo ugotovljeno, da se stanje v vrtini bistveno razlikuje 
od stanja, ki je bilo predvideno pri izdelavi programa (leta 1999) in pri 2. Novelaciji Programa 
(leta 2003). Ugotovljeno je zasutje vrtine na začetku nezacevljenega dela vrtine. Zato bo 
potrebno pri prečiščevanju vrtine prevrtati nezacevljen del vrtine. S tem bodo povečani 
stroški sanacije vrtine in predvidevamo, da bodo nastali stroški v višini, kot je navedeno v 
oceni stroškov izvedbe del (poglavje 4).  

 Pri sanaciji ostalih vrtin, zaradi dejanskega stanja v vrtini lahko pride do sprememb potrebnih 
aktivnosti v primerjavi z načrtovanimi aktivnostmi in posledično temu višjih ali nižjih stroškov 
izvedbe del v primerjavi s stroški, ki so navedeni v oceni stroškov izvedbe del (poglavje 4).  

 

2.3.4 Zaključna dela na vrtinah 

 

Po izvedbi sanacijskih del v posamezni vrtini je potrebno izvesti zaključna dela na vrtini,ki pa so 

odvsna od predvidene nadaljnje namembnosti vrtine. 

V primeru, da je sanirana vrtina predvidena za nadaljnjo proizvodnjo je potrebno: 
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 demontirati in odstraniti remontni oz. vrtalni postroj in pripadajočo opremo iz delovišča; 
 sanirati teren okrog vrtine. 

 

V primeru dokončne sanacije vrtine je potrebno: 

 demontirati in odstraniti remontni oziroma vrtalni postroj in pripadajočo opremo iz 
delovišča; 

 sanirati ustje vrtine in sicer obrezati ustje vrtine 1,5 – 2,5 m pod površino terena in vgraditi 
slepice na proizvodno, tehnično in uvodno kolono zaščitnih cevi; 

 izvesti površinsko sanacijo in rekultivacijo terena okrog vrtine. 
 

2.3.5 Rudarski projekti izvedenih del (RPID) 

 
Po dokončni sanaciji vsake posamezne vrtine je potrebno izdelati rudarski projekt izvedenih del, v 
katerem so podani vsi relevantni podatki o izvedenih deli kakor tudi stanje v vrtini, na ustju vrtine in 
okolici vrtine. 
 
 

2.4 SANACIJA CEVOVODOV IN OSTALIH RUDARSKIH OBJEKTOV 

 
V letu 2011 bomo sanirali še preostale nesanirane cevovode kot sledi: 
 

 opuščeni plinovod med Energetiko in Lendavo (skupaj 2,8 km); 
 opuščene cevovode za vtiskanje vode v injekcijske vrtine instalirane med zgradbo 

»waterfloodinga« in »waterflooding« vrtinami (skupaj 3,6 km); 
 opuščene cevovode za vtiskanje plina v injekcijske vrtine instalirane med zgradbo 

»waterfloodinga« in nekdanjimi »repressuring« vrtinami (skupaj 3,2 km); 
 cevovode (plinovode in naftovode) na območju »degazolinaže« (skupaj 0,65 km) 
 plinovod CPP,  ZP – 4 (skupaj 1,2 km); 
 plinovod Zp-4, Pt-13, Pt-1 (skupaj 1,8 km);  

 
in naslednje rudarske objekte: 
 

 betonske temelje rezervoarjev na območju »degazolinaže«; 
 betonske rezervoarje na vrtini Pt-2 in vrtini D-4; 
 ostale še nesanirane jaške in jame na naftno plinskem polju Petišovci in Dolina. 

 
Sanacija cevovodov zajema: 
 

 Določanje trase posameznega cevovoda in ugotavljanje dejanskega stanja cevovoda; 
 Izkop začetka in konca vsakega posameznega cevovoda in izvedba priključkov; 
 Iztesnitev preostalega fluida iz vsakega cevovoda in inertizacijo; 
 Izkop cevovodov ali (v primeru, da to ni možno) cementacija cevovodov; 
 Vgradnjo slepic na začetku in koncu vsakega cevovoda ( v primeru cementacije cevovodov); 
 Zasutje jaškov in izkopov ter ravnanje terena; 
 Vris tras preostalih cevovodov v situacijske karte; 
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Sanacija betonskih temeljev, rezervoarjev in jaškov zajema: 
 

 odstranitev preostalega materiala ali fluida, oziroma odvoz na ustrezno deponijo, 
 razbijanje preostalih betonskih blokov in odvoz na ustrezno deponijo, 
 zasutje jaškov, jam in izkopov z zemljo in rekultivacija terena. 

 

2.5  SANACIJA IZPLAČNIH JAM 

 

Na lokacijah vrtin Mrt-1, Kog-3, DV-1, Mg-6, D-4, D-5, D-6, D-7, D-12, Pt-40, Pt-66, Pt-71, Pt-85, Pt-

117, Pg-1, Pg-5 in Pg-8 so preostale izplačne jame, ki so se uporabljale za deponiranje izplake, ki se je 

uporabljala pri izgradnji vrtin. Izplačne jame je potrebno sanirati kar zajema naslednje aktivnosti: 

- odstranitev preostale izplake in navrtanin iz izplačnih jam in odvoz na ustrezno deponijo, 
- zasutje izplačnih jam z zemljo, 
- ravnanje in rekultivacijo terena. 

 

2.6  MONITORING VPLIVA NA OKOLJE 

 

Monitoring vpliva na okolje bo v skladu z odločbo rudarskega inšpektorja št. 06143-2/2006-2, z dne 

24.01.2007, zajemal opazovanje vpliva na okolje v okolici obstoječih največjih nesaniranih izplačnih 

jam in sicer na delovišču vrtin Kog-3, Pg-1 in Mrt-1vse do njihove dokončne sanacije. Vpliv na okolje 

nesaniranih izplačnih jam se bo izvajal z občasnim vizualnim ogledom stanja izplačnih jam in njihovim 

vzdrževanjem v takšni tehnični kondiciji, da ne bo onesnaževanja okolja. 

Prav tako bodo opravljene meritve nivojev in odvzeti ter analizirani vzorci vode v izgrajenih 

opazovalnih (monitoring) vrtinah, ki so izgrajene okrog izplačnih jam. Vsi pridobljeni podatki bodo 

interpretirani in uporabljeni za ugotavljanje stanja podtalnice. 

V času izvedbe sanacijskih del na posameznih objektih bodo potekala tudi vsa potrebna opazovanja 

vpliva na okolje na deloviščih in okolici delovišč z namenom preprečitve najmanjšega onesnaževanja 

okolja. 
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3.  RAZVRSTITEV DEL PO SKUPINAH 

 
Navedena dela (v 2. poglavju) lahko razdelimo v: 
 
 Rudarska dela (sklop aktivnosti A) in 
 Gradbena dela (sklop aktivnosti B). 
 
Rudarska dela zajemajo največji obseg del pri sanaciji rudarskih objektov in naprav in sicer: 
 
 izdelavo rudarskih projektov za izvajanje del na vrtinah, vodenje in nadzor del; 
 meritve v vrtinah in na ustjih vrtin; 
 sanacijska dela v vrtinah (izkop ustja vrtin, prečiščevanje vrtine, meritve in remont vrtin pred 

sanacijo, polaganje cementnih čepov in preverjanje tesnosti vrtine); 
 sanacijo ostalih objektov 
 sanacijo izplačnih jam in 
 izvajanje monitoringa vpliva na okolje. 
 
Navedena dela je možno izvesti s standardno rudarsko opremo (vrtalno - remontno garnituro, 
črpalnim agregatom, opremo za globinske in površinske meritve na vrtinah...). 
 
Gradbena dela zajemajo: 
 
Za pripravo delovišča za izvajanje rudarskih del je predhodno potrebno izvesti naslednja dela: 
 
 Izgradnjo pristopne poti do posamezne vrtine za transport potrebne opreme; 
 Izgradnjo temeljev za remontni postroj; 
 Izgradnjo jaška vrtine; 
 Gradbeno sanacijo izplačnih jam 
 Utrditev površine okrog saniranih vrtin (rudarskih objektov in cevovodov, izplačnih jam,…). 
 
Po izvedbi rudarskih del se mora zemljišče ustrezno urediti v odvisnosti od lokacije delovišča in 
konfiguracije okoljnega zemljišča. Pri tem se upošteva celotna površina degradiranega zemljišča. 
Natančno potrebni obseg in vrsto del je možno določiti le za vsako posamezno vrtino oziroma 
lokacijo. V bistvu pa dela zajemajo: 
 
 Odstranjevanje vseh betonskih blokov in gramoza; 
 Zasutje izplačnih jam, jaškov in izkopov z zemljo ter ravnanje in rekultivacijo terena na celotnem 

delovišču. 
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4. OCENA STROŠKOV IZVEDBE DEL 

 

Načrtovani stroški izvedbe del po podanem načrtu za leto 2011 so razvidni iz naslednje tabele: 

Tabela 1: Načrtovani stroški izvedbe del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v  

     letu 2011 

 

 Načrtovane  aktivnosti Objekti in naprave za 
sanacijo 

Ocena stroškov v 
EUR 

1 2 3 4 

1. 
 

Vodenje in nadzor, koordinacija del, izvedba upravnih 
postopkov   62.242,00 

SKUPAJ 1 62.242,00 

2. Predhodne meritve na vrtinah   36.315,00 

SKUPAJ 2 36.315,00 

3. Sanacija vrtin (rudarska in gradbena dela ) po programu D-1 61.452,00 

   za leto 2011 D-5 64.372,00 

    D-11 55.222,00 

    Pt-40 92.285,00 

    Pt-46 62.537,00 

    Pt-71 54.559,00 

    Pt-88 52.504,00 

    Pt-96 59.331,00 

    Pt-105 47.635,00 

    Pt-117 56.140,00 

  Pg-3 224.781,00 

    Pg-7 145.242,00 

  MS-2 67.170,00 

SKUPAJ 3 1.043.230,00 

4. Sanacija cevovodov in ostalih rudarskih objektov  44.983,00 

SKUPAJ 4 44.983,00 

5. Sanacija izplačnih jam  168.400,00 

SKUPAJ 5 168.400,00 

6. Monitoring vpliva na okolje  16.210,00 

SKUPAJ 6 16.210,00 

SKUPAJ 1-6 1.371.380,00 

 

Podana ocena stroškov v tabeli 1 je izdelana na osnovi predpostavke, da vsa dela, za katera je NAFTA-

GEOTERM registrirana in usposobljena, izvaja sama, vsa druga dela pa najugodnejši ponudnik. 
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Predvidena struktura stroškov po posameznih skupinah oziroma sklopih del je podana v naslednji 

tabeli. 

Tabela 2: Predvidena struktura stroškov pri izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih 

   objektov in naprav v letu 2011 

OPIS AKTIVNOSTI PREDVIDENI 

IZVAJALCI 

 

OCENA STROŠKOV 

V EUR 

RUDARSKA DELA – SKLOP AKTIVNOSTI A            

 Vodenje in nadzor, koordinacija del, izvedba 
upravnih postopkov  

 Predhodne meritve na vrtinah 
 Sanacija vrtin 
 Sanacija cevovodov in ostalih rudarskih 

objektov 
 Sanacija izplačnih jam 
 Monitoring vpliva na okolje 

 

 

 

 

NAFTA-GEOTERM  

 

 

 

 

 

SKUPAJ: 1.125.380,00 

GRADBENA DELA – SKLOP AKTIVNOSTI B 

 Gradbena priprava delovišč 
 Gradbena sanacija delovišč 
 Gradbena sanacija izplačnih jam  

 

ZUNANJI IZVAJALCI 

 

 

SKUPAJ: 246.000,00 

                                                                                                        SKUPAJ (A+B):                                                                           1.371.380,00 
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5. VIRI SREDSTEV 

 

Za izvedbo načrtovanih del na sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2011 so predvideni naslednji 

viri sredstev: 

 

 Sredstva iz proračuna R. Slovenije za leto 2011          1.342.000,00 EUR
   

 Lastna sredstva NAFTA – GEOTERM d.o.o.                       29.380,00  EUR 
____________________________________________________________________________________

______________________________________ 

           

SKUPAJ:  1.371.380,00  EUR 

         

 ================================== 
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6. TERMINSKI PLAN 

 

Načrtovane aktivnosti na sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2011bodo predvidoma potekale 

po naslednjem terminskem načrtu. 

 

Sl.3: Časovni potek aktivnosti na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2011 

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEC.

1. VODENJE, UPRAVNI POSTOPKI, NADZOR

2. PREDHODNE MERITVE NA VRTINAH

3. SANACIJA VRTIN 

D-1

D-5

D-11

Pt-40

Pt-46

Pt-71

Pt-88

Pt-96

Pt-105

Pt-117

Pg-3

Pg-7

MS-2

4.

SANACIJA CEVOVODOV IN OSTALIH 

RUDARSKIH OBJEKTOV

5. SANACIJA IZPLAČNIH JAM

6. MONITORING VPLIVA NA OKOLJE

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI LETO 2011
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7.   ZAKLJUČEK  

 

Družba Nafta-Geoterm d.o.o. bo nadaljevala dela na izvedbi programa ekološke sanacije rudarskih 

objektov in naprav v SV Sloveniji (13. leto sanacijskih del). 

 

Razpoložljiva sredstva za leto 2011 v skupni višini 1.371.380,00 EUR bodo zadostovala po Načrtu za 

leto 2011, za sanacijo 13 opuščenih vrtin, sanacijo cevovodov in ostalih rudarskih objektov, sanacijo 

izplačnih jam in monitoring vpliva na okolje. 

  

S sanacijo opuščenih rudarskih objektov in naprav v letu 2011 se bo izboljšala varnost na opuščenih 

rudarskih objektih v SV delu Slovenije. 

 

SREČNO! 

 

 

Lendava, april 2011 

 

 

                                                                                                

 

direktor 

Cveto Žalik 
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