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1. IZVAJALCI NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH IN AVTORJI 
POROČILA 

 
 
Izvajalec nadzora: 
 
IRGO Consulting, d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana 
 
Podizvajalci: 
 

1. NOVA FINRA – finančno računovodske storitve in consulting, Sevnica, d.o.o., Trg 
svobode 9, Sevnica 

2. BM VERITAS REVIZIJA, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana 
3. PROJEKTIRANJE IN CENITVE, Jože Murko, sp., Kvedrova 36, Ljubljana 

 
 
Tehnični nadzor zapiranja RTH 
 
IRGO Consulting, d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana 
 
Vodja nadzora:  Bojan Jelen, univ.dipl.inž.rud. 
 
Področni vodje:  Bojan Jelen, univ.dipl.inž.rud. 
   mag.Gregor Vesel, univ.dipl.inž.geoteh. in rud. 
 
Operativni nadzor:  Janez Štancar, rud.teh. 
   Tomaž Hribar, rud.teh. 
 
 
Nadzor nepremičnin 
 
PROJEKTIRANJE IN CENITVE, Jože Murko, sp., Kvedrova 36, 1000 Ljubljana 
 
 
Finančni nadzor zapiranja RTH in nadzor izvajanja kadrovsko socialnga programa 
    
NOVA FINRA – finančno računovodske storitve in consulting, Sevnica, d.o.o., Trg svobode 9, 
8290 Sevnica 
 
Področni  vodje:      Branko Ogorevc, univ.dipl.ekon. 
                                   Andreja Ogorevc, univ.dipl.ekon. 
 
 
Finančne revizije zapiranja RTH 
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BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana 
 
Področni vodje:  mag. Marko Lozej, univ.dipl.oec. 
   Petra Marinč, univ.dipl.ekon. 
   Benjamin Fekonja, univ.dipl.oec. 
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2. UVODNA POJASNILA 

 
Tehnični in finančni nadzor postopnega zapiranja RTH (v nadaljevanju Nadzor) v 
programskem obdobju 2005 – 2009 se je aktiviral po podpisu pogodbe št. 2511-04-911062 z 
dne 17.1.2005. 
 
Tehnični in finančni nadzor se izvaja na lokaciji RTH in na sedežih družb izvajalk nadzora. 
 

 
Nadzor je izvajal aktivnosti nadzora po “Programu postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik 
II.faza (2005-2009)” in po letnih programih del, katere je pripravil RTH in potrdil Nadzorni svet RTH. 
 
 
Pravna podlga za izvajanje nadzora je naslednja: 

1. pogodba Ministrstva za okolje in prostor in izvajalca št. 2511-04-911062 z dne 17.1.2005 
»Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja 
RudnikaTrbovlje-Hrastnik, II.faza (2005-2009)« 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Ur.l.RS 124/04), ki je področje 
energetike prenesel v pristojnost Ministrstva za gospodarstvo 

3. dodatki k pogodbi sklenjenimi med Ministrstvom za gospodarstvom in izvajalcem: 
a. aneks št. 1 z dne 24.10.2005 
b. aneks št. 2 z dne 13.2.2006 
c. aneks št. 3 z dne 5.2.2007 
d. aneks št. 4 z dne 16.7.2007 
e. aneks št. 5 z dne 14.2.2008 
f. aneks št. 6 z dne 2.2.2009 
g. dodatek št. 7 z dne 25.3.2010 
h. dodatek št. 8 z dne 30.12.2010 

4. Program II.faze (2005-2009) postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik 
5. Program III.faze (2010-2015) postopnega zapiranja RTH. 
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3.  TEHNIČNI NADZOR ZAPIRALNIH DEL TER PROSTORSKE IN EKOLOŠKE 
SANACIJE POVRŠINE 

 
Tehnični nadzor postopnega zapiranja RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o. se je izvajal v letu 2011 
skladno z dodatkom št.8 k osnovni pogodbi.  
 
 

3.1.  ZAPIRALNA DELA V JAMAH TRBOVLJE, HRASTNIK IN OJSTRO 

 
V jamah RTH smo nadzorovali izvajanje naslednjih zapiralnih del: 
 

a) Zapiralna dela na fiksnih delovnih mestih (ostala demontažna, vzdrževalna in 
pomožna dela)  

b) Zapiralna dela za likvidacijo oziroma sanacijo jamskih objektov 

 

Nadzor nad izvajanjem del na pozicijah s fiksnimi delovnimi mesti pri zapiranju je obsegal 
naslednje aktivnosti: 

 Vzdržba (pozicija 1001) 

 Vrtanje (pozicija 1003) 

 Strojna dejavnost (pozicija 1004) 

 Elektro dejavnost (pozicija 1005) 

 Ostalo jama (pozicija 1006) 

 Tehnično – nadzorno osebje (pozicija 1007) 

 Delavnice zunaj (pozicija 1008) 

 Vzdrževanje saniranih površin (pozicija 1009) 

 Skupni prevoz (pozicija 3001) 

 Hidravlični zasip (pozicija 3007) 
 
Opozoriti moramo na dejstvo, da v jami Ojstro poteka tudi proizvodnja premoga. Jamski 
objekti, kateri so v tehnološkem procesu odkopavanja premoga (transportna pot premoga, 
dostava materiala, prevoz ljudi), niso predmet vzdrževalnih ali zapiralnih del. 
 
 
1001 - VDRŽBA 
 
Jama Trbovlje 
 
Vzdržba v jami Trbovlje je obsegala urejanje odvodnjevanja v objektih predvidenih za 
zapiranje, urejanje prezračevanja jame, urejanje pohodnih poti in poti umika, vzdrževanje 
cevovodov (za komprimiran zrak, odvodnjevalnih vodov) in delo v delavnicah zunaj 
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(delavnica za remont jeklenega ločnega podporja, lesna delavnica), kontrolo protipožarnih 
sredstev (gasilni aparati) in ostala vzdrževalna dela:  
 

a) Na že likvidiranem zgornjem VII. polju jame Trbovlje, kjer je ostala odprta le 
neposredna povezava skozi vpadnik R2 do Savskega obzorja, so se izvajala redna 
vzdrževalna dela. 

b) Preselitev elektro in strojnih delavnic, arhiva ter tehničnega osebja iz obrata Trbovlje 
v obrat Hrastnik. 

c) Priprava trase cevovoda za hidravlični zasip med črpalno mešalno postajo (ČMP) 
Prapretno in bivšo ventilatorsko postajo Plesko. 

d) Pred vhodom v Terezija rov, ki je bil zasut in likvidiran leta 2010, je bil izveden 
priključek drenaže iz rova na cestno kanalizacijo.  

 
 
 
Jama Hrastnik,Ojstro in Dol 
 
Vzdrževalna dela so obsegala urejanje in vzdrževanje pohodnih poti, tirov in prezračevanja v 
jami Hrastnik, urejanje odvodnjevanja in ostala vzdrževalna dela: 
 

a) Menjava opaža v Podkopnem rovu jame Hrastnik. 
b) Ureditev odvodnjevalnega kanala na Zveznem obzorju v okolici jaška Hrastnik II. 
c) Popravilo zračilnih vrat v Barbara vpadniku in v zvezni progi proti jašku A. 
d) Ureditev priključka na jašek Ojstro, pretesarba proge in zaščita z brizganim betonom.  
e) Obnova pohodnega oddelka med Zveznim in II. obzorjem jame Ojstro. 
f) Likvidacija jaška Krištandol: Jašek Krištandol je bil zasut in likvidiran že v letu 2010. V letu 

2011 se je dokončno uredila le okolica jaška. Dela so končana v celoti. 
g) Ureditev okolice vhoda v jamo na platoju Dol: Odvodnjevanje je urejeno, prav tako okolica 

vhoda. Dela so končana v celoti. 
h) Polaganje cevovoda za hlajenje in izdelava bazena za hladilno vodo kompresorske postaje. 
i) Ureditev VDL trase od Zveznega obzorja proti jašku Ojstro 
j) Izdelava komor za vrtalno garnituro DIAMEC 
 

 
1003,2020 – VRTANJE,IZDELAVA VRTIN ZA VGRADNJO PIEZOMETROV IN INKLINOMETROV 
 
Poleg spodaj naštetih konkretnih vrtalnih del so zaposleni izvajali meritve v inklinometrih in 
tistih piezometrih, ki nimajo vgrajene samodejne registrirne enote. 
 
Jama Trbovlje 
 

a) Vrtanje vrtin proti II. obzorju jame Hrastnik: Za potrebe hidravličnega zasipa je bilo 
izvrtanih  in zacevljenih več vrtin ob jašku Hrastnik I in v vpadniku iz Zveznega na III. 
obzorje.  

b) Vrtanje vrtin proti I. obzorju jame Hrastnik: Za potrebe hidravličnega zasipa je bilo 
izvrtanih  in zacevljenih več vrtin v opuščeni progi Zvezno obzorje/I. obzorje ter v 
vpadniku iz Zveznega na III. obzorje. 
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c) Vrtanje vrtin pri A jašku jame Trbovlje: Za potrebe hidravličnega zasipa je bila v jašek 
A izvrtana in zacevljena ena vrtina. 

d) Izvajanje meritev nivoja vode v jašku Hrastnik II in spremljajočih merilnih mestih: 
Jašek Hrastnik II je likvidiran in potopljen. Nivo vode se kontrolirano dviguje, kar se 
beleži s sprotnimi meritvami. 

 
 
Jama Ojstro, Hrastnik in Dol 
 

a) Likvidacija jaška Krištandol: Jašek Krištandol je bil zasut in likvidiran že v letu 2010. V 
letu 2011 se je dokončno uredila le okolica jaška. Dela so končana v celoti. 

b) Ureditev okolice vhoda v jamo na platoju Dol: Odvodnjevanje je urejeno, prav tako 
okolica vhoda. Dela so končana v celoti. 

c) Polaganje cevovoda za hlajenje in izdelava bazena za hladilno vodo kompresorske 
postaje. 

d) Meritve nivojev in dotokov vode na aktivnih inklinometrih, posebej meritve dviga 
podtalnice v jašku Hrastnik II po prenehanju črpanja vode iz VII.obzorja jame 
Hrastnik. 

e) Ureditev priključka na jašek Ojstro, pretesarba proge in zaščita z brizganim betonom.  

f) Obnova pohodnega oddelka med Zveznim in II. obzorjem jame Ojstro. 
a) Vrtanje vrtin in vgradnja inklinometrov na površini. 
b) Vrtanje raziskovalnih sondažnih vrtin na površini. 
c) Izvajanje meritev v inklinometrih. 

 
 
1004, 1008 - STROJNA DEJAVNOST 

 
Strojna dejavnost je obsegala pripravo komprimiranega zraka, vzdrževanje kompresorjev v 
kompresorski postaji, preglede in vzdrževanje jaškov, pregled in popravilo EVP, talnega 
tirovja lokomotiv in vrtalnih garnitur, vzdrževanje črpališč, vgrajevanje, polaganje in 
vzdrževanje strojne opreme, vodov in razna druga manjša dela, ki so bila potrebna za 
izvajanje konkretnih zapiralnih del. 
 
Večje aktivnosti so bile: 

a) Montaža cevovoda za hidravlični zasip od vznožja vpadnika V1 (Zg.VII.polje) do jaška 
C in dalje v jamo Ojstro. 

b) Demontaža cevovoda za hidravlični zasip iz jame Ojstro in preusmeritev cevovoda iz 
jame Trbovlje v jamo Hrastnik. 

c) Vzpostavitev črpanja vode iz III. obzorja na Zvezno obzorje. 
d) Polaganje EVP po Zveznem obzorju 

 
 

1005 - ELEKTRO DEJAVNOST 

 
Dela elektro dejavnosti so obsegala redno vzdrževanje električnih naprav v jami in zunaj, 
popravilo elektro opreme v Ex-delavnici, periodične preglede  elektro opreme v jami in zunaj, 
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čiščenje in preglede RTP-jev, montaža in demontaža elektro opreme, meritve strelovodnih 
instalacij ter ostala vzdrževalna dela. Poleg tega je bilo izvedeno umerjanje ter redno 
vzdrževanje merilnih sond (MPS) za spremljanje jamske mikroklime. Izvedena so bila vsa 
potrebna demontažna dela elektroopreme iz jame. 
 
 
1006 - OSTALO JAMA 

 
Dela na poziciji Ostalo jama so obsegala opravljanje del v mizarski delavnici, dela v črpališču 
jame Hrastnik in Ojstro in podobno. 
 

a) Urejanje garderob in kopalnic. 
b) Dela v črpališču jame Hrastnik. 
c) Pomoč pri delih v remizi.  
d) Urejanje okolice zgradb. 

 
 
1007 - NADZORNO TEHNIČNO OSEBJE 

 
Nadzorno tehnično osebje RTH je skozi vse leto opravljalo vodenje in organiziranje del, 
nadzor in razporejanje kadra na zapiralnih delih, naročanje materiala in storitev ter vodenje 
dokumentacije. 
 
Nadzor je v tem primeru koncentriran na nastale finančne stroške in obseg del, katerega ne 
pokriva rudarska inšpekcija. 
 
 
1009 - VZDRŽEVANJE SANIRANIH POVRŠIN 

   
V tem letu so bile na zapiranju na površini RTH izvedene naslednje aktivnosti: 
 

a) zavarovanje razpok in nameščanje manjkajočih opozorilnih tabel, 
b) izravnava depresij, 
c) redna vzdrževalna dela na varovalnih ograjah, 
d) redna vzdrževalna dela na odvodnjevalnih sistemih ter umirjevalno - usedalnih 

bazenih, 
e) vzdrževalna dela rekultiviranih površin, 
f) posek vej in grmovja, ter košnja ob industrijskih cestah in poteh, 
g) čiščenje in gramoziranje industrijskih cest, v zimskem času pa pluženje ter posip le 

teh, 
h) čiščenje okolice obratnih prostorov, 
i) vzdrževalna dela na objektih RTH. 

 
Dela so se izvajala s pomočjo gradbene mehanizacije zunanjih izvajalcev. Dela v lastni režiji 
so se evidentirala v tem delu programa kot je bilo vodeno v preteklih letih. Stroški zunanjih 
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izvajalcev so se nadzirali enako kot pri konkretnih pozicijah. Podrobneje so dela opisana in 
navedena v mesečnih poročilih nadzora. 
 
 
3001 - SKUPNI PREVOZ 

 
Na poziciji Skupni prevoz (nekdaj pozicija DE separacije premoga) so bila opravljena 
naslednja dela: 
 

a) popravilo kretnic, 
b) čiščenje vodnih kanalov in pohodnih poti  
c) pregled opuščenih jamskih prostorov na in ob skupnem prevozu 
d) redni dnevni pregledi vozne trolej žice 

 
3007 – HIDRAVLIČNI ZASIP: 

 
a. Hidravlično prečrpavanje elektrofiltrskega pepela iz črpalno mešalne postaje (ČMP) 

Prapretno v jamo.  
b. Spremljava hidravličnega zasipavanja ter vzdrževalna in remontna dela na ČMP 

Prapretno. 
c. Skupaj je bilo prečrpano 8624 m3 elektrofiltrskega pepela od tega 5.238m3 iz TET in 

3.386m3 iz Krškega. 
 
KONKRETNA ZAPIRALNA DELA V JAMI TRBOVLJE 
 
a. X 1040 - Zapiranje objektov okoli Polaj bunkerja v jami Trbovlje - likvidacija k.263 in 

povezovalnih objektov 
 
V letu 2011 se je nadaljevalo pnevmatsko zasipavanje objektov na k.263 (glavna proga z 
vsemi stranskimi priključki). Dela so obsegala urejanje pohodnih poti, urejanje 
separatnega prezračevanja, ranžiranje vozičkov z gramozom, pnevmatski zasip, sprotna 
demontaža cevovoda za pnevmatski zasip, spremljava del itd. Zasut je dobršen del 
objektov, dela pa so ustavljena na križišču glavne proge in proge proti raketi AB. 
Preostali del objektov bo zaradi zagotavljanja prezračevanja jame Trbovlje lahko bil 
zasut šele po končani proizvodnji premoga. V letu 2011 je bilo v Polaj polje skupno 
vgrajenih 3.250 vozičkov gramoza oz. likvidiranih cca. 244m objektov. 
 

b. X 1042 - Likvidacija starih rovov (Agnes rov, Vode rov) 
 
Glede likvidacije Agnes rova se je izvedel le pregled okolice portala, pri čemer se je 
ugotovilo, da je rov že zasut in konsolidiran ter da odpiranje rova ni potrebno. Okolica 
rova je urejena, tako da so dela končana v celoti. 
Pri likvidaciji Vode rova se je odprla zadelka in izvedel pregled rova, kar bo osnova za 
izdelavo rudarskega projekta sanacije. Dela likvidacije se še niso pričela. 
 

c. X 1044 - Rekonstrukcija Savskega obzorja - vzdrževanje poškodovanih odsekov prog 
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 Dela na vzdrževanju obstoječega tirovja (menjava pragov, varjenje, sklapljanje...). 

 Urejanje (čiščenje, vzdrževanje...) pohodnih poti in odvodnjevalnih kanalov. 

 Ostala vzdrževalna dela na objektih (pregled, obtrkavanje, čiščenje, opažanje, 
podpiranje…). 

 Pretesarba (razširitev profila in podgradnja) proge III, v dolžini cca. 15m (10 
odstavkov). 

 Montaža vodilnic in dokončna ureditev trase za VDL (viseča diesel lokomotiva) od 
vstopne postaje na Zveznem obzorju do Javor vpadnika. V letu 2011 se je zmontiralo 
cca. 100m vodilnic in zavrtalo cca. 100 vrtin za potrebe sidranje le teh. 

 Sanacija poškodovanega odseka spodnjega dela Bedia vpadnika in popravilo tira na 
Savskem obzorju od Bedia vpadnika do križišča VII in dalje proti jašku A, v skupni 
dolžini cca. 250 m. 

 Ureditev pohodnih poti v progi III in priključnih vpadnikih na III. polje. 
 

d. X 1048 - Zasipavanje objektov  okoli jaška A 
 
Zasipavanje objektov v okolici jaška A, so bila nepredvidena dela, ki so povezana s 
sanacijo ogreva (samovžiga premoga) v Plesko nadkopu, vključujoč: 

 Interventna dela v povezavi s sanacijo ogreva (ureditev-preusmeritev prezračevanja,  
vgradnja dodatnih ventilatorjev, merjenje izstopnih plinov itd.). 

 Likvidacija oblomne proge med zadelkama A47 in A48 poleg jaška A (trafo postaja 
jaška A). Proga se je likvidirala, zaprla z zadelkami in zapolnila s hidravličnim zasipom. 
Skupna poraba elektrofiltrskega pepela znaša 1.553m3. Dela so končana v celoti. 

 Hidravlični zasip jaška A. Jašek A se je hidravlično zasipaval  skozi predhodno izvedeno 
vrtino, vse dokler ni bilo več zaznati pojava plinov oz. ogljikovega monoksida. 
Preostala dela likvidacije jaška A se bodo izvedla naknadno. Skupna poraba 
elektrofiltrskega pepela znaša 3.027m3. 

 Likvidacija objektov v podaljšku Plesko nadkopa. Likvidacijska dela so vključevala izvedbo 
večih zadelk (pregrad) in hidravlični zasip vmesnega območja.  Del območja od jaška C proti 
jašku A je likvidiran (zasut s hidravličnim zasipom) v celoti, del pa le neprodušno zaprt z 
zadelkami in se bo dokončno likvidiral naknadno (sočasno z likvidacijo jaška A). Skupna 
poraba elektrofiltrskega pepela znaša 1.152m3. 

 
 
KONKRETNA ZAPIRALNA DELA V JAMI OJSTRO, HRASTNIK IN DOL 
 
Jama Hrastnik: 

a. X 2033 - Likvidacija  II. obzorja jame Hrastnik 
 
V letu 2011 se je začel hidravlični zasip II. obzorja jame Hrastnik, ki bo predvidoma 
končan v začetku leta 2012. Dela likvidacije II. obzorja so obsegala urejanje pohodnih 
poti, urejanje separatnega prezračevanja, izdelava komore za postavitev vrtalne 
garniture, montaža cevovoda za hidravlični zasip, izdelava usedalnikov in pregrad, 
hidravlični zasip proge skozi vrtino pri jašku Hrastnik I in iz komore v vpadniku Zvezno 
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obzorje / III. obzorje, urejanje odvodnjevanja, črpanje vode itd. V letu 2011 je bilo v II. 
obzorje jame Hrastnik vgrajenih 2.892m3 elektrofiltrskega pepela. 
 

b. X 2035 - Likvidacija  III. obzorja jame Hrastnik 
 
V letu 2011 se je nadaljevalo in tudi končalo pnevmatsko zasipavanje III. obzorja jame 
Hrastnik (k. 194). Dela so obsegala urejanje pohodnih poti, urejanje separatnega 
prezračevanja, polaganje drenaže, ranžiranje vozičkov z gramozom, pnevmatski zasip, 
sprotno demontažo cevovoda za pnevmatski zasip, spremljavo del itd. III. obzorje je 
zasuto v celoti. Preostane samo še vpadnik iz III. obzorja na Zvezno obzorje, vendar bo le 
ta lahko zasut šele po končanem hidravličnem zasipu II. obzorja. Odvodnjevanje III. 
obzorja je urejeno. V letu 2011 je bilo v III. obzorje jame Hrastnik skupno vgrajenih 956 
vozičkov gramoza oz. likvidiranih cca. 109m prog in objektov. 
 

c. X 2073 - Likvidacija vhoda Kirn in opuščenega vpadnika nad B bunkerjem 
   
Likvidacija vhoda Kirn (Kirnov rov) in opuščenega vpadnika nad B bunkerjem (rov nad B 
bunkerjem) je obsegala izdelavo temelja, zaprtje vhoda z zadelko, izgradnjo zbiralnika 
jamskih vod z ureditvijo odvodnjevanja ter ureditev portala in okolice vhoda. Oba rova 
sta likvidirana v celoti. 

 
 
Jama Ojstro: 
a) X2072 - Zapiranje pomožnih objektov II. obzorja jame Ojstro 

 

Na II. obzorju jame Ojstro so se uredile pohodne poti ter dostop iz Zveznega obzorja na 
II. obzorje. Prav tako se je izvedla ureditev tira za potrebe dostave materiala (posnetek 
tal, menjava pragov, menjava dotrajanih sklopov  tirnic, varjenje tirnic, nasipavanje z 
peskom) ter montiral cevovod za hidravlični zasip. Rudarski projekt likvidacije II. obzorja 
jame Ojstro je že izdelan, vendar pa je dano območje še vedno pod vplivom izkopnih del 
(pridobivanja premoga), zato zasipavanje oz. likvidacija danega obzorja še ni možna. 

 
Jama Dol: 
a. Likvidacija jaška Krištandol: 

 
Biotehnična ureditev v letu 2010 izvedenih gradbenih del. 

 
 

3.2 LIKVIDACIJA SEPARACIJE PREMOGA 

 
V tem letu so se izvajala naslednja dela demontaže in rušenja objektov: 
a) Rušenje upravne zgradbe (SGO) 
b) Ureditev okolice na nivoju pred Savskim rovom  
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3.3 PROSTORSKA IN EKOLOŠKA SANACIJA POVRŠINE 

 
Dela na površini nad jamskimi objekti delimo na naslednje sklope: 

- tekoča vzdrževalna dela na rudniških površinah nad jamskimi objekti in na ostalih 
funkcionalnih površinah rudnika 

- trajna sanacija površine nad rudarskimi deli 
- rekonstrukcije objektov povezanih z rudarskimi deli 

Dela na prostorski in ekološki sanaciji površine so izvajali pretežno zunanji izvajalci. 
Investicijski nadzor so izvajali sodelavci RTH, strokovno gradbeni nadzor pa zunanji izvajalci. 
 
 

3.3.1 Tekoča vzdrževalna dela 

 
Tekoča vzdrževalna dela izvajajo zunanji izvajalci z gradbeno mehanizacijo.  
 
Izvajala so se naslednja dela: 

- vzdrževanje sistema odvodnjevanja površine v pridobivalnem prostoru: jarki, kanali, 
kanalete; obžetev, čiščenje in podobno 

- zimsko vzdrževanje 
- biotehnično vzdrževanje saniranih površin 
- vzdrževanje cestne infrastrukture v lasti RTH 
- vzdrževanje opozorilnih in varnostnih objektov (ograje, napisi, …) 
- vzdrževanje obratnih in upravnih prostorov rudnika 
- vzdrževanje ostalih objektov v lasti RTH (ventilatorske postaje, črpalna postaja 

Prapretno, ...) 
 
Podrobneje so navedena izvedena dela v tedenskih in mesečnih poročilih tehničnega 
nadzora. 
 
 

3.3.2 Trajna sanacija površine nad rudarskimi deli in rekonstrukcije objektov 

 
Izvajale oziroma izvedle so se naslednje aktivnosti: 

1. Sanacija plazu Ana: nadaljevala so se v jeseni 2010 pričeta interventna dela na plazu 
Ana v Hrastniku. Dela zajemajo nujan dela za preprečitev nastanka večje škode po 
sprožitvi plazu na opuščeni haldi jalovine. Dokončna sanacijska dela se bodo izvedla 
po izvedbi geološko geomehanskih raziskav in izedelavi projektne dokumentacije. 

2. Ureditev površine nad III.poljem jame Trbovlje: po končanem izkopu premoga v času 
primarne konsolidacije površine se je izravnavala površina z namenom preprečitve 
plazenja in primarna regulacija površinskih vod. 

3. Sanacija in rekonstrukcija ceste Terezija rov – Gvido, II.faza: nadaljevanje v letu 2010 
pričetih del sanacije in rekonstrukcije ceste. Dela zajemajo zamenjavo ustroja ceste in 
podporne konstrukcije. 
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4. Podporni zid na odvodnjevanju Neža – Trboveljščica: tudi v tem primeru so se dela 
pričela v letu 2010. V letu 2011 so izvedena zaključna dela, ki se v jeseni 2010 zaradi 
nizkih temperatur niso izvedla. 

5. Ureditev odvodnjevanja Ojstro – odsek mimo banke: nadaljevanje del iz leta 2009. 
Dela rekonstrukcije ploščatega prepusta so zaključena. 

6. Sanacija spodnjega dela plazu Blate: zajema regulacijo površinskih vod, njihovo 
odvodnjo v potok Bela in izravnavo površine 

7. Sanacija ceste Opekarna – Nasipi: izkop stare voziščne konstrukcije in zgornjega 
ustroja ceste, ureditev odvodnjevanja in izvedba mikropilotne stene v brežini pod 
cesto 

8. UN Resnica – I.faza: izvedba glavnega meteornega kanala, popravilo kinete 
vročevoda, vgradnja dodatnega odvodnjevalnega kanala od čebelarskega doma, 
vgradnja robnikov,  tamponskega sloja ceste in zaščitnega sloja asfaltne prevleke 

9. Likvidacija starih vhodov:  
a. ureditev okolice rova nad B jaškom 
b. ureditev Kirnovega rova – odvodnjevanje, sanacija portala, ureditev okolice 

10. Pot Leše – Brnica:  ureditev poti nad A poljem jame Hrastnik 
 
 

3.4 IZDELAVA PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

 
Tehnični nadzor je izvajal tudi nadzor nad pripravo in izdelavo projektne, tehnične in 
prostorske dokumentacije. Dokumentacija je izdelana po: 

 Zakonu o rudarstvu predvsem rudarski projekti. Večina je bila izdelana na 
projektivnem oddelku RTH, bremenila pa je tehnične službe. V manjšem obsegu je 
bila naročena tudi zunanjim izvajalcem (bodisi v celoti, bodisi del dokumentacije). 

 Zakonu o graditvi objektov in Zakonu o urejanju prostora: projektno-tehnična in 
prostorska dokumentacija sanacije in rekonstrukcije površine. Slednjo so v pretežni 
meri izdelale zunanje projektantske organizacije, podloge pa so večinoma 
pripravljene v službah RTH (v breme strokovnih služb). 

 
Nadzor je izvajal postopke nadzora nad pripravo dokumentacije, skladnost s programom 
zapiranja, ne pa na projektantske in prostorske rešitve. Z vsebino dokumentacije smo se 
seznanili v tolikšni meri, da podane projektantske in prostorske rešitve ustrezajo programu 
postopnega zapiranja RTH.  
 
Tudi v bodoče predlagamo, da RTH v primeru da z zakonom ni predvidena revizija projektov, 
izvaja notranjo presojo s strani lastnih kadrov ali s strani zunanjih za to usposobljenih 
strokovnjakov. 
 

Del projektne dokumentacije (zlasti izdelane po ZGO-1) je bila izdelana v prvih letih 
programa postopnega zapiranja rudnika in jo je bilo potrebno uskladiti z veljavno 
zakonodajo, za kar so nastali določeni stroški. Po mnenju tehničnega nadzora je to 
racionalneje, kot izdelava dokumentacije v zadnjem hipu. 
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Tehnični nadzor je posebej pregledal projektno in tehnično dokumentacijo, po kateri so se 
pričeli postopki javnih naročil, oziroma se izvajajo dela. 
 
Za dodatna dela je tehnični nadzor dosledno zahteval ustrezno podlago v projektni in 
tehnični dokumentaciji. 
 
 

3.5 POSTOPKI JAVNIH NAROČIL 

 
Tehnični in finančni nadzor sta spremljala izvajanje javnih naročil nabave opreme in storitev 
za zapiranje. Izvajale so se aktivnosti nadzora postopkov javnih naročil po Zakonu o javnih 
naročilih.  
 
Naloga tehničnega nadzora pri izvajanju javnih naročil je omejena na ustreznost in 
primernost naročenega za izvedbo zapiralnih del. Izvajale so se naslednje aktivnosti: 

 pregled sklepov o začetku postopkov  

 skladnost z letnim programom 

 tehnični del vsebine javnih naročil 

 nadzor dobave in prevzema naročenega blaga in storitev 
 
Seznam prejetih sklepov o začetku javnega naročila je podan v poročilu finančnega nadzora v 
nadaljevanju. Pravilnost izvedbe postopkov javnih naročil je izvajal finančni nadzor. 
 
Pripombe k sklepom ali vsebini javnih naročil smo tekoče posredovali službam RTH pred 
izvedbo samega postopka naročanja. V primeru nejasnosti ali neprimernosti, smo zadržali 
izvajanje sklepov o pričetku javnih naročil do razjasnitve ali spremembe. 
 
Omeniti moramo, da se je del nakupov in dobav izvajal tudi z neposrednim naročanjem 
(naročilnice). Po podani zahtevi, smo po e-pošti prejemali tudi obvestila o izdanih naročilih 
nad 5000 EUR. Za ostala naročila praviloma nismo bili predhodno obveščeni. Tako smo šele 
po izvršenih delih ali nakupih potrdili ali zavrgli primernost in skladnost z letnim programom. 
O tem smo tekoče obveščali vodstvo zapiralnega dela poslovanja RTH in naročnika. 
 
 

3.6 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI, ODKUPI, ODŠKODNINE, SLUŽNOSTNE 
PRAVICE IN SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ 

 
Gospodarjenje z gozdovi 
 
Ta sklop aktivnosti je podan kot posebna skupina aktivnosti oziroma stroškov. Po mnenju 
tehničnega nadzora, navedeno že v poročilu prejšnih let, izvedbeno in organizacijsko sodi 
bolj v sklop sanacije in ureditve površine. Posledica so manj pregledni skupni stroški izvedbe 
projektov (npr. stroški rekonstrukcije neke ceste so sestavljeni iz stroškov izdelave projektne 
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dokumentacije, odkupov zemljišč ali delov zemljišč ali služnostnih pravic, izvedbe del, 
investicijskega nadzora in upravnih postopkov). V primeru RTH so ti stroški porazdeljeni po 
skupinah). Utemeljeno menimo, da bi bila takšna organiziranost racionalnejša. 
 
Izvedena gozdarska dela so se potrjevala in kontrolirala preko mesečnih situacij. Seznam je 
podan v mesečnih poročilih.  
 
Odškodnine, služnosti in spremembe namembnosti zemljišč 
 
Služnosti in odškodnine predstavljajo majhen del programa zapiranja. Izplačujejo se kot 
nadomestilo za uporabo zemljišč, po katerih je inštaliran tlačni vod za hidravlični zasip jame 
Trbovlje in jame Ojstro. 
 
 

3.7 PREGLED MESEČNIH SITUACIJ 

 
Mesečne situacije so se pregledovale in nadzorovale na nasednja načina: 

1. tekoča spremljava in kontrola knjiženja v podatkovne baze informacijskega sistema 
RTH 

2. pregled računov ob izdelavi mesečne situacije skupaj s finančnim nadzorom. Tehnični 
nadzor je pri tem nadziral tudi namembnost knjiženega materiala in storitev. 

 
Tehnični nadzor je tekoče spremljal knjižbe v informacijski sistem RTH. Informacijski sistem 
je pregleden in omogoča tekoče vodenje oziroma nadziranje porabe proračunskih sredstev. 
Fakture so se pregledovale v klasični in digitalni obliki pri čemer je bila posvečena pozornost 
predvsem pravilnosti izstavitve računov, sledljivost, programska podlaga za izdajo teh,  
potrditev s strani odgovornih oseb RTH. Pri sledljivosti smo posvetili pozornost zaznambam, 
za katere dele aktivnosti zapiranja je bila storitev izvršena. 
 
V kolikor naročeno blago ali storitev ni bilo opredeljeno z veljavnim programom zapiralnih 
del se je posamezen račun oziroma sorazmerni del tega zavrnil, preknjižil ali zadržal. 
 
Izvajala se je tudi fizična kontrola naročenega blaga ali storitve. Omeniti moramo tudi, da so 
se izločali računi za katere smo bili mnenja, da so to poslovno nepotrebni stroški zapiralnega 
dela poslovanja. 
 
Končni pregled mesečnih situacij je potekal po knjiženju in izplačilu plač zaposlenim pravilom 
med 20. in 25. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo o pregledu situacije smo izdelali skupaj s 
finančnim nadzorom, ter ga posredovali naročniku po elektronski pošti.  
 
Po dogovoru z naročnikom smo izvod poročila pregleda situacije posredovali poslovodstvu 
RTH, da bi ta lahko odpravil zapažene nepravilnosti. 
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3.8 SODELOVANJE Z DRŽAVNO UPRAVO IN RUDARSKO INŠPEKCIJO 

 
Skladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem 
programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (Ur. List RS 34/2001), kjer je v 11. 
točki 2. člena navedena zahteva, da je izvajalec storitev nadzora pri opravljanju tehničnega 
dela nadzora dolžan sodelovati z državno upravo.  
 
V ta namen sta bili sklicani dve koordinaciji s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, 
Direktorata za enegijo in Republiškim rudarskim inšpektoratom, ter tehničnim vodstvom 
zapiralnega dela RTH. Žal se setanka niso udeležili predstavniki Direktorata za energijo. 
 
Na usklajevalnih sestanki je bila obravnavana predvsem: 

- skupen pregled izvedenega dela 
- tekoča problematika izvajanja programa postopnega zapiranja 
- obravnava programov zapiranja 
- razmejitve pristojnosti inšpekcijskih služb in tehničnega nadzora 
- pristojnosti izdaje odločbe o izvajanju del s strani državne uprave oziroma tehničnega 

vodje rudnika 
- usklajena pomoč državne uprave, inšpekcijskih služb in tehničnega nadzora 

izvajalcem programa zapiralnih del 
 
Sodelujočim so bili posredovani zapisniki. 
 
Pripravili: 
Bojan Jelen, univ.dipl.inž.rud. 
Janez Štancar, rud.teh. 
Mag.Gregor Vesel, univ.dipl.inž.rud. 
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4. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NAD IZVAJANJEM 
JAVNIH RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA RTH 
V LETU 2011 

 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 108-109/2004 z dne 
08.10.2004,  je bila družba Nova finra, poslovno svetovanje, d.o.o. izbrana za izvajalca 
finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje 
Hrastnik, II. faza(2005-2009) za obdobja 2005 - 2010 ter za leto 2011 na podlagi postopka 
brez predhodne objave v skladu s 3. točko prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem 
naročanju. Naša naloga je bila skupaj s tehničnim nadzorom in revizorjem izvajati nadzor nad 
namensko in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev RTH, nadzor nad pravilnostjo 
ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih del in ostalih aktivnosti skladno s 
programom, preverjanje mesečno izstavljenih situacij ter izdelovanje  mesečnih  poročil o 
pregledu le teh. Na podlagi določil razpisa in pogodbe, sklenjene z naročnikom, smo sproti 
izvajali tudi nadzor nad pravilnim izvajanjem javnih razpisov po določilih Zakona o javnem 
naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) ter nadzor nad izvajanjem kadrovsko 
socialnega programa (KSP). 
 
 

I. Pregled programa zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik in primerjava z realizacijo 
za leto 2011  

 
V prvi polovici leta smo nadzorovali izvajanje programa zapiranja RTH iz novembra 2010, v 
mesecu juniju 2011 so načrtovalci programa  v RTH predstavili 2. izdajo Programa zapiranja 
RTH, ki predstavlja izsek veljavnega programa postopnega zapiranja RTH III. faza (2010-2014) 
in kot tak predstavlja aktivnosti drugega leta tretjega programskega obdobja. V uvodnih 
pojasnilih je tudi omenjeno, da so bila v prvem programskem obdobju intenzivirana dela pri 
likvidaciji globokih delov jam z namenom zniževanja fiksnih stroškov podjetja. Posledično so 
bile zato okrnjene aktivnosti na področju ekološko prostorske sanacije. Vendar pa tudi pri 
drugi izdaji programa zaostajajo planirani stroški pri izvajanju aktivnosti na področju 
ekološko prostorske sanacije. Kljub nižje načrtovanim stroškom glede na srednjeročni 
program za sanacijo površine, rušenja in rekonstrukcijo cest je bilo v letu 2011 realizirano le 
30 odstotkov načrtovanih stroškov.   
Primerjava med programom in realizacijo za leto 2011 je prikazana v Tabeli 1: 
 
Tabela 1: Primerjava med realizacijo in programom zapiranja za leto 2011 
 
     v EUR 

 POSTAVKA PROGRAMA PROGRAM  
2011 brez 
DDV 

REALIZACIJA 
2011 brez 
DDV 

Indek
s 
(R/P) 

Razlika             
(real.- 
prog.) 

I Zapiralna dela v jamah, na 
povr.separaciji 

7.698.773,00 7.963.529,92 103,4 264.756,92 

II Poraba električne energije za 507.600,00 466.626,98 91,9 -40.973,02 
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zapiral.dela 

III. Nabava opreme za izvajanje zapiralnih 
del 

416.339,00 267.503,60 64,3 -148.835,40 

IV. Izdelava tehnične dokumentacije 440.550,00 133.825,50 30,4 -306.724,50 

V. Sanacije površine, rušenja, 
rekonstr.cest 

3.356.623,00 1.011.068,69 30,1 -
2.345.554,3
1 

VI. Kadrovsko socialni program 1.777.050,00 1.494.388,59 84,1 -282.661,41 

VII
. 

Obresti za premost.financiranje 164.000,00 79.205,28 48,3 -84.794,72 

 Odplačilo glavnice kredita 982.428,00 0,00 0,0 -982.428,00 

 S K U P A J stroški leta 2011 15.343.363,0
0 

11.416.148,56 74,4 -
3.927.214,4
4 

VII
I. 

Subvencije 10.795.340,7
6 

10.795.340,76 100,0 0,00 

IX. Transferi 250.000,00 249.903,60 100,0 -96,40 

 Skupaj proračunsko financiranje 11.045.340,7
6 

11.045.244,36 100,0 -96,40 

X. Skupaj drugi - lastni viri RTH 4.298.022,24 370.904,20 - -
3.927.118,0
4 

XI. S K U P A J 15.343.363,0
0 

11.416.148,56 74,4 -
3.927.214,4
4 

 
Večino sredstev, namenjenih zapiranju RTH, je porabljenih za kritje stroškov dela pri 
zapiranju jam, kjer so planirani stroški preseženi za 3 indeksne točke, medtem ko ostale 
postavke, navedene v Tabeli 1, zaostajajo za planiranimi srtoški.  Najnižje pa je realiziran 
program, tako kot že vsa dosedanja leta zapiranja, pri sanaciji površine, rušenju in 
rekonstrukciji cest.  
Odstopanje kadrovsko socialnega (KSP)  programa od izseka programa postopnega zapiranja 
RTH III. faza (2010-2014) za leto 2011 pa je pojasnjeno v točki III. tega poročila, to je v 
poročilu o izvajanju nadzora nad izvajanjem KSP za leto 2011. 
 
 

a. Mesečni pregledi pravilnosti razporejanja stroškov na zapiralnem delu  RTH ter 
preverjanje in potrjevanje mesečnih situacij 

 
V okviru finančnega nadzora smo tekoče pregledovali pogodbe, sklenjene zaradi izvajanja 
zapiralnih del v jami in na površini ter sistematično pregledovali  izbrane podatke in 
računovodske listine, uporabljene za izstavitev mesečnih situacij. Mesečno smo pregledovali 
prejete račune, zajete v zbirni kumulativni situaciji izvršenih del, in preverjali upravičenost 
stroškov ter pravilnost razvrščanja oziroma evidentiranja in zajemanja le teh med stroške 
zapiranja. Preverjanje smo izvajali po ustaljeni praksi tako, da smo sistematično pregledovali 
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račune, ki so bili zajeti v mesečne situacije. Seveda pa smo na osnovi pogodbe lahko 
pregledovali samo račune, ki se nanašajo na zapiralni del in tiste račune, ki se na podlagi 
potrjenih ključev delijo na proizvodni in zapiralni del RTH. Račune, ki se niso nanašali na 
zapiralni del, smo izločali iz vsakokratnih situacije.  
Pri preverjanju stroškov in ugotavljanju pravilnosti ter delitve le teh na proizvodni in zapiralni 
del smo upoštevali ključe za delitev stroškov skupnega pomena na proizvodni in zapiralni del 
RTH, kot so bili določeni v Poslovnem načrtu družbe za leto 2011. Merila za delitev stroškov 
so navedena in podrobno opisana v revizorjevem poročilu za zapiralni del poslovanja RTH za 
leto 2011.  
 
Vrednost opravljenih del in viri financiranja le teh so po izstavljenih mesečnih situacijah 
prikazani v Tabeli 2: 
 
Tabela 2: Vrednost opravljenih del po izstavljenih situacijah za leto 2011 v EUR 
 
   v EUR 

 vrednost viri sredstev 

Mesec  opravljenih del proračunski lastni 

januar 1.091.658,42 1.089.986,86 1.671,56 

februar 727.656,50 727.282,01 374,49 

marec 794.514,53 785.847,13 8.667,40 

april 919.150,85 917.716,28 1.434,57 

maj 886.964,02 885.731,33 1.232,69 

junij 970.043,79 967.901,58 2.142,21 

julij 986.779,46 985.222,67 1.556,79 

avgust 894.651,30 892.675,89 1.975,41 

september 1.123.105,84 1.121.805,84 1.300,00 

oktober 1.425.984,95 1.423.068,17 2.916,78 

november in december 1.595.638,90 1.288.290,60 307.348,30 

skupaj 11.416.148,56 11.085.528,36 330.620,20 

 
Nepravilnosti, ki so bile ugotovljene ob sprotnem finančnem nadzoru, so bile torej 
odpravljene pred izdajo vsakokratne situacije, zato po našem mnenju ni prišlo do 
neupravičene ali nenamenske porabe proračunskih sredstev.    
 
 

b. Pregled stroškov obresti za premostitveno financiranje in stanje kratkoročnih                
posojil 

 
Skupni znesek obresti iz naslova dolgoročnih in kratkoročnih posojil za premostitveno 
financiranje postopnega zapiranja RTH za leto 2011 znaša 79.205,28 EUR in dosega le 48.3 
odstotnih točk načrtovanih stroškov obresti v višini 164.000,00 EUR. Kratkoročno posojilo, 
najeto pri NLB d.d., je bilo 16.08.2011, po prejemu sredstev iz proračuna za šest situacij, v 
celoti vrnjeno. Pri isti banki pa je bilo ponovno najeto okvirno posojilo, katere vrednost se je 
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v mesecu decembru gibala od 333.000,00 v začetku meseca do 982.428,00 EUR do 
25.12.2011.    
Dolga iz naslova posojila proizvodnega dela zapiralnemu delu RTH na dan 31.12.2011 ni bilo. 
 
    c. Pregled prometa posebnega transakcijskega računa 
 
Mesečno, to je pred potrditvijo vsakokratne situacije, smo pregledali tudi promet na 
posebnem zapiralnem transakcijskem računu RTH, številka 26330-02533492894. V mesečnih 
poročilih smo prikazali prilive in odlive s tega računa, s kontrolo pa vplivali, da ni prihajalo do 
prelivanja sredstev med proizvodnim in zapiralnim delom RTH. V primeru posojila sredstev iz 
zapiralnega računa na redni transakcijski račun RTH pa so za vsak dan posojila obračunane 
obresti po obrestni meri, ki je enaka tehtani sredini obrestnih mer najetih posojil RTH za 
zagotavljanje likvidnosti.  
 
 
č. Pregled obračunov plač 
 
Po ustaljeni praksi, ki se je izoblikovala tekom izvajanja nadzora, smo mesečno izbrali nekaj 
plačilnih list delavcev zapiralnega dela RTH in pregledali njihove obračune ter upravičenost 
izplačil oziroma skladnost s predpisi, ki urejajo izplačevanje plač, davkov in prispevkov ter z 
določili kolektivne pogodbe.  
Dne 26.10.2007 je bil sklenjen Aneks številka 3 h kolektivni pogodbi Premogovništva 
Slovenije, ki dodatka po zakonu v višini 80,46 EUR in dodatek za uspešnost poslovanja v višini 
20,65 EUR od 1. septembra 2007 vključuje v sistem plač v obliki korekcijskega faktorja 
posameznega relativnega razmerja, kar je določeno v 3. členu Aneksa. Za vse zaposlene pa je 
še vedno ohranjen enak dodatek – deputat v bruto znesku 38,38 EUR mesečno. 
Plače obračunavajo na podlagi kolektivne pogodbe RTH, štirje vodilni zaposleni pa so plačani 
na osnovi individualne pogodbe (direktor, namestnik direktorja, izvršni direktor za tehnično 
področje in izvršni direktor za gospodarsko področje). 
 
 
 

II. NADZOR NAD PRAVILNIM IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV 
 
Pri  izvajanju nadzora nad izvajanjem javnih naročil smo več pozornosti namenili  vsebini kot 
samim izvedbam postopkov javnega naročanja, pri tem pa smo pregledali vso razpisno 
dokumentacijo po izvedenih javnih razpisih po določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, 
Uradni list RS, št. 128/06), ki se uporablja od 07.01. 2007.  Kontrolo nad pravilnostjo izvajanja 
javnih naročil smo opravljali v prostorih komercialnega oddelka, kjer pripravljajo razpisno 
dokumentacijo za samo zapiranje kot tudi (zaradi racionalizacije) skupne razpise, ki se hkrati 
nanašajo na proizvodni in zapiralni del RTH. Pri tem ločujemo naročila materiala, opreme in 
storitev, ki se naročajo tako za potrebe proizvodnje kot za zapiranje, in naročila, ki se izvajajo 
samo zaradi zapiranja rudnika. V priloženi Tabeli 3 pa smo prikazali samo izdane sklepe  o 
pričetku postopka oddaje javnega naročila za potrebe zapiranje. 
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Tabela 3: Izdani sklepi o pričetku postopka oddaje javnega naročila za potrebe zapiranja v   letu 2010 
  
 
ŠTEVILKA 

SKLEPA PREDMET

PLANIRANA VREDNOST 

BREZ DDV 

IZBRANA VREDNOST 

BREZ DDV IZBRANI DOBAVITELJ VRSTA POSTOPKA

DATUM 

POGODBE OPOMBE

DATUM 

SKLEPA

ZAP-29/10 nadzor in svetovanje na gradbeno tehničnem področju 40.000,00 do plana

Kedig d.o.o., IBT SPI 

d.o.o., Rudis d.d. omejeni postopek 17.5.11 iz leta 2010 2.6.2010

ZAP-32/10

ureditev ceste Opekarna Nasipi in odvodnjevanja na 

območju Nasipov 3. faza 383.000,00 270.416,14 AGM Nemec odprti postopek 18.4.11 iz leta 2010 5.8.2010

ZAP-43/10 sanacija spodnjega dela plazu Blate 380.000,00 98.205,43 IBT PIN odprti postopek 15.4.11 iz leta 2010

04.10.2010, 

popravek 

25.11.

ZAP-01/11

sanacija kanalizacijskega omrežja okolice upravne 

zgradbe RTH 60.000,00 41.428,85 IBT PIN zbiranje ponudb z objavo

sklep kolegija, 

pogodba še ne 

bo podpisana 24.3.

ZAP-02/11 Ureditev območja Resnice I. faza 698.369,00 374.906,09 AGM Nemec odprti postopek 29.8.11

Skupaj z 

Elektro 

Ljubljana in 

Petrol 

Energetika

22.4.11; 

popravek 

12.05.11

ZAP-03/11

Vzdrževanje in upravljanje omrežja in kompresijskih 

postaj RTH za obdobje do 31.12.2015 500.000,00

166.664,55 Opomba: letna 

vrednost za leto 2012 

glede na letno število ur za 

leto 2012; dejansko letna 

vrednost odvisna od letnih 

potreb potreb Prototip CC odprti postopek 22.4.2011

ZAP-04/11

Vzpostavitev monitoringa stabilnosti varnostnega stebra 

Hrastnik 40.000,00 zbiranje ponudb z objavo 22.4.2011

ZAP-05/11 Ureditev okolice jaška Gvido 140.000,00 64.949,33 IBT PIN zbiranje ponudb z objavo 9.1.12 6.7.2011

ZAP-06/11 Obnova ceste rudniška uprava - Opekarna 196.802,85 zbiranje ponudb z objavo 6.7.2011

ZAP-07/11 ureditev odvodnjavanja AMD - IPOZ - potok Trboveljščica 200.000,00 zbiranje ponudb z objavo 28.7.2011

ZAP-08/11

Sanacija površine vzhodno od potoka Bela (območje 

Krištandola) 200.000,00 109.541,61

EHO projekt, Pavčnik 

d.o.o. zbiranje ponudb z objavo

sklep kolegija, 

pogodba še ne 

bo podpisana 28.7.2011  
 
 
 
 
 



 

Poročilo nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik  23 

 

 
III. POROČILO O IZVAJANJU KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA V LETU  2011 
 
Kadrovsko socialni program (v nadaljevanju besedila KSP) je zasnovan tako, da omogoča 
zagotavljanje ustrezne socialne varnosti in omili posledice prenehanja delovnega razmerja 
tistim delavcem, katerim RTH iz poslovnih razlogov ne more več zagotoviti dela. Poleg tega 
pa se zagotavlja tudi posredni cilj,  ki se nanaša na ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočili 
uspešno realizacijo programa tudi za prihodnja obdobja.  
 
KSP po vsebini zajema vrsto aktivnosti v zvezi s prezaposlovanjem ali samozaposlovanjem ter 
drugimi oblikami tekočega razreševanja delavcev, med katere spadajo: 

- redne in invalidske upokojitve, 
- upokojitve z dokupom manjkajočih let zavarovalne dobe, 
- samozaposlitve  delavcev, ki se odločijo za  pridobitev statusa kmeta,  
- prehodi na zavod. 

 
Po sklepu Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi znaša premija za prezaposlitev ali 
samozaposlitev  22.951,09 EUR. 
Kot instrument zavarovanja mora delodajalec v osmih dneh po izvedeni prezaposlitvi 
predložiti nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo na prvi poziv, veljavno 
najmanj 25 mesecev od izvedene prezaposlitve delavca k delodajalcu. 
 
Pri nadzoru nad namensko uporabo sredstev za kadrovsko socialni program smo med drugim 
mesečno pregledovali predloge za izplačilo dokupninske pomoči na osnovi sporazumov o 
dodelitvi dokupninske pomoči za razreševanje presežnih delavcev z ukrepom dokupninska 
pomoč. Ker po našem mnenju stroški dokupninske pomoči ne smejo presegati zneska, 
določenega s premijo za prezaposlitev ali samozaposlitev presežnega delavca RTH, smo bili 
pozorni, da ni bil presežen tak znesek, ker bi po našem mnenju predstavljal negospodarno 
rabo proračunskih sredstev, če bi bil izvršen.  
 
V letnem programu zapiranja RTH za leto 2011 (2. izdaja) je bilo predvideno zmanjšanje 
števila zaposlenih za 70 delavcev, za kar je bilo v programu predvideno 1.777.050,00 EUR 
proračunskih sredstev. V decembru 2011 pa je bil izdelan rebalans letnega programa za leto 
2011, v katerem pa je bilo upoštevano zmanjšanje proračunskih sredstev na 1.523.310,00 
EUR. Kljub zmanjšanju porabe pa je načrtovani obseg fizične realizacije ostal nespremenjen 
in bil do konca leta  realiziran glede na plan v višini 92,86 %. 
 
S posebnim Poročilom o pregledu osnutka programa presežnih delavcev za leto 2011 ( z dne 
1.12.2010)  smo opozorili, da bi bilo ob koncu leta 2011 končno število zaposlenih za 22 
delavcev večje od načrtovanega po srednjeročnem programu, kar bi v nadaljevanju 
povzročilo večje stroške dela od načrtovanih s srednjeročnim programom. Iz tega poročila 
tudi izhaja, da je bilo s sklepom direktorja določenih le 22 presežnih delavcev, katerih 
predvidene oblike razrešitev so bile izključno pasivne, načrtovani stroški njihovega 
razreševanja pa so znašali 472.822,45 EUR.  Pri tem je bilo predvidenih tudi 21 rednih 
upokojitev, za kar je bilo načrtovanih 135.983,74 EUR stroškov - odpravnin.   
 
V teku leta je RTH pripravil šest dopolnitev programa presežnih delavcev za leto 2011, vse 
smo dobili v pregled in na njih oblikovali pripombe. Po uskladitvi smo podali pozitivna 
mnenja k vsem šestim dopolnitvam programa razreševanja presežnih delavcev,  s temi 
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mnenji pa so bili pospremljeni tudi predlogi dopolnitev, ki jih je potrjeval nadzorni svet 
družbe RTH. 
 
Usklajena poraba z letnim načrtom in odstopanja od programa zapiranja pa so prikazana v 
Tabeli 4. 
 
Tabela 4: Stroški KSP za leto 2011 v primerjavi z letnim načrtom in s programom zapiranja 
 

Zap. 
štev. Postopek DN Realizacija Planirano 

Indeks 
realizacije 
(letni 
plan=100) 

1 SKUPAJ PREDHODNI POSTOPKI   32.883,51 26.395,00           124,58      

  Stroški storitev XP01 3.531,14 1.892,00           186,64      

  
Stroški prekvalifikacij in 
izobraževanj XP02 5.674,12 4.829,00           117,50      

  Stroški DDP XP04 23.678,25 19.674,00           120,35      

2 PASIVNE OBLIKE   
1.117.238,7
3 1.291.634,00             86,50      

3 AKTIVNE OBLIKE   344.266,35 459.021,00             75,00      

  samozaposlitve   91.804,36 0,00   

  prezaposlitve   252.461,99     

4 SKUPAJ (1+2+3)   
1.494.388,5
9 1.777.050,00             84,09      

            

  Rebalns LPN/11   
1.494.388,5
9 1.523.310,00             98,10      

 
V primerjavi z letnim načrtom (z upoštevanim rebalansom), s katerim je bilo načrtovano 
1.523.310,00 EUR, realizirano pa 1.494.388,59 EUR,je bila dejanska poraba proračunskih 
sredstev za izvedbo KSP realizirana 98,10 odstotno.  
Kot je razvidno iz Tabele 4, je bila poraba sredstev za izvedbo KSP  pri predhodnih postopkih 
presežena za 24,6 indeksnih točk glede na planirana sredstva. V te postopke sodijo zunanje 
storitve, ki so tesno povezane s predhodnimi postopki za izvedbo kadrovsko socialnega 
programa, kot so: storitev objave javnega razpisa za dodelitev premij iz naslova 
prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH ter svetovalne storitve s 
področja delovno-pravne zakonodaje (XP01), aktivnosti v zvezi z izobraževanjem zaposlenih 
za pridobitev višje stopnje izobrazbe ali za usposabljanje za druge poklice (XP02,). Večino 
razrešitev presežnih delavcev je bilo realiziranih s pasivnimi oblikami razreševanja, kamor 
sodijo redne upokojitve, invalidske upokojitve, upokojitve z dokupom manjkajočih let 
zavarovalne dobe, upokojitve preko Zavoda za zaposlovanje, prenehanje delovnega razmerja 
s kombinacijo dokupninske pomoči in upokojitve preko Zavoda. Stroški pasivnih oblih 
razreševanja presežnih delavcev so znašali 1.117.23873 EUR  in dosegajo 86,5 indeksnih točk 
letnega načrta. 
 
S pasivnimi oblikami je bilo razrešenih 51 presežnih delavcev, z aktivnimi oblikami pa je bilo  
razrešenih 14 delavcev.  Stroški za aktivne razrešitve so znašali 344.266,35 EUR in so dosegli 
75 indeksnih točk planiranih sredstev.  
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Tabela 5:  Aktivne oblike-seznam prejemnikov premij za samozaposlitve  in  prezaposlitev v 
letu 2011 
   v EUR     

Številka pogodbe Samozaposlitve          
Datum 
transakcije 

Bruto 
znesek  
pomoči Št.delavcev    

1-S/11 "Josić Zoran s.p., Gostinstvo in 
zaključna gradbena dela, 
GPG"Naselje Aleša Kaple 7 c, 
1430 Hrastnik 

21.6.2011 22.951,09 

1    

2-S/11  "Gradbeništvo, Vladimir Odlazek 
s.p., Osredek pri Krmelju 12, 8297 
Šentjanž 

 20.7.2011 22.951,09 

1    

3-S/11 "Projektiranje in svetovanje, 
Gorazd Hafner s.p., Potoška vas 
20, 1410 Zagorje ob Savi 

21.11.2011 22.951,09 

1    

4-S/11 "GeoMIPa,projektiranje,inženiring 
in druge inženirske storitve, Mitja 
Pavlič s.p., Ravenska vas 5 A, 1410 
Zagorje ob Savi 

22.11.2011 22.951,09 

1    

5-S/11 "JMD Poslovno svetovanje David 
Jančič,s.p.,Bevško 65, 1420 
Trbovlje 

22.11.2011 22.951,09 

1    

6-S/11 "Melita Žabkar s.p., računovodske 
in pisarniške storitve, Ulica 
mladih borcev 2, 1430 Hrastnik 

23.11.2011 22.951,09 

1    

7-S/11 "Ladislav Golobič s.p., kovinska 
galanterija,Cesta VDV brigade 8, 
1341 Dol pri Hrastniku 

23.11.2011 22.951,09 

1    

Skupaj     160.657,63 7    

   v EUR     

Številka pogodbe Prezaposlitve 
Datum 
transakcije 

Bruto 
znesek  
pomoči Št.delavcev    

1-P/11 RTH-SOLAR d.o.o, Trg revolucije 
12, 1420 Trbovlje 

8.7.2011 22.951,09 
1    

2-P/11  R-RSD, gradbeni inženiring, d.o.o. 
Trbovlje, Trg revolucije 14, 1420 
Trbovlje 

8.7.2011 22.951,09 

1    

3-P/11 SINET d.o.o. Hrastnik, Cesta 
1.maja 83, 1430 Hrastnik 

10.10.2011 22.951,09 
1    

4-P/11 PROTOTIP C.C. d.o.o., Nasipi 49, 
Trbovlje 

22.11.2011 91.804,36 
4    

5-P/11 SINT d.o.o., podjetje za trgovino, 
servis in inženiring za varstvo pri 
delu in požarno varnost, Medlog 
7 b, 3000 Celje 

17.11.2011 22.951,09 

1    
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Skupaj     183.608,72 8    

SKUPAJ AKTIVNE 
OBLIKE 

  
  344.266,35 15    

        
Opomba: zaradi bolniškega staleža ( Pog.3-S/11) je delavec stroškovno upoštevan v letu 2011, dejansko pa mu bo  
prenehalo delovno razmerje v roku šestih mesecev po prevzemu odpovedi pogodbe o zaposlitvi  
(predvidoma konec maja 2012). 
   

 
V obdobju januar - december 2011 se je število zaposlenih za nedoločen čas z izvajanjem 
programa KSP zmanjšalo za 65 delavcev, kar je za 5 delavcev več, kot je bilo predvideno z 
letnim planom. V stroških KSP pa so zajeti stroški razreševanja za 68 oseb, od teh pa trem 
delovno razmerje v letu 2011 še ni prenehalo (dvema zaradi bolniške, enemu pa še ni 
potekel odpovedni rok). Izven programa KSP pa je delovno razmerje prenehalo dvema 
osebama zaradi odpovedi delovnega razmerja, ki sta jo podali sami. Število zaposlenih se je 
tako zmanjšalo za 67, na novo pa je bila zaposlena ena oseba za določen čas (pomočnik 
direktorja). Na dan 31.12.2011 je število zaposlencev znašalo 370,  kar je prikazano v Tabeli 
6.  
 
 
 
 
Tabela 6: Stanje in spremembe števila zaposlenih   
 

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2010 436 

Prenehanja del. razmerij v letu 2011 67 

 - z aktivnimi oblikami 14 

 -s pasivnimi oblikami 51 

 -z odpovedmi s strani delavcev 2 

Nove zaposlitve (za določen čas) 1 

Stanje na dan 31.12.2011 370 

 
 
 

Nova finra d.o.o. 
Branko Ogorevc 

 
 
 
V Sevnici 10.04.2012 
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5.  POROČILO IZVAJANJA NADZORA CENITEV NEPREMIČNIN 

 
 
Datum:  24.04.2012 
Področje:  nepremičnine, vrednosti 
V RTH-ju zadolžena oseba za to področje v letu 2011: Henrik Bajda 
Izvajalec pri nadzoru: Jožef Murko, S.P. , Cenitve in projektiranje 
Pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin vpisan v register Slovenskega instituta za revizijo z 
dovoljenjem za delo 
 
Družba RTH je v letu 2011 realizirala spremembe nepremičninskih pravic do več 
nepremičninskih posesti. Večinoma so bile izdelane ustrezne ocene vrednosti, deloma, po 
vrednosti izrazito majhnih poslov, je bilo vodeno brez cenitev. Sledenje je mogoče tudi na 
osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 
86/2010); 17. člen določa, da za premoženje katerega izkustvena vrednost je do 5.000 EUR 
cenitev ni potrebna. 
 
RTH je v letu 2011 izvajal menjave nepremičnin oziroma zemljišč z občino Trbovlje. RTH je 
opozorjen, da so tudi menjave predmet nadzora (ne le prodaje ali nakupi).   
Pri cenitvah za nekaj zemljišč na področju Resnice so ugotovljene nejasnosti ali 
pomanjkljivosti, ki so bile odpravljene.  
 
Naročene so bile ocene za več nepremičninskih posesti za menjave nepremičnin z železnico 
na področju separacije za menjavo (RTH – železnica, izdelava 21.09.2011).  Cenitve so bile 
preverjene.  
 
Za odškodnine za nekaj garaž so bile zavrnjene cenitve/odškodnine. 
 
Izdelane so cenitve za gozdna zemljišča. Ugotovljene so nejasnosti ali pomanjkljivosti; v 
nadaljnji konzultacija in/ali uskladitvi z avtorjem cenitvenih poročil so bile pomanjkljivosti 
odpravljene; cenilec je cenitve ustrezno dopolnil.  
 
Pregledane so informacije o aktivnostih na področju premoženja za november in december 
2011 ter srednjeročni progam za obdobje 2010 – 2014.  
Za nakup nepremičnine parc.št. 1019/2, k.o. Reka, je bila opravljena cenitev, za katero je na 
sestanku dogovorjena dopolnitev.  
 
Realiziran je še koordinacijski sestanek v letu 2012. 
Bil sem prisoten na koordinacijskih sestankih v letu 2011. 
Pri ostalih postopkih (ocenjevanja vrednosti) je ugotovljeno ustrezno upoštevanje 
zakonodaje in standardov ter racionalnost postopkov.  
Za posamezna naročila ocen vrednosti nepremičnin in za druge postopke so po posameznih 
parcelah aktivnosti razvidne iz mesečnih poročil (priloge). 
 
 
Jožef Murko, Ljubljana Ig 
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin  
z dovoljenjem za delo vpisan v register pri SIR-u 
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 POOBLASTILO ZA REVIDIRANJE 
 
 
Družba RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (v nadaljnjem besedilu RTH d.o.o.) je bila 
ustanovljena z Uredbo o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. in 
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 18.12.1995. Njen ustanovitelj je 
Republika Slovenija. 
 
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije (v nadaljevanju: ZPZRTH) je bil sprejet v letu 2000 (Uradni list RS, št. 61/00) in se je 
kasneje še trikrat spremenil in dopolnil (Uradni list RS, št. 42/03, 71/04, 43/10 in 49/10 - 
popravek). Po drugi spremembi je bilo sprejeto uradno prečiščeno besedilo zakona, ki je 
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 26/2005. Zapiranje rudnika se izvaja vse od leta 2000 in se 
večinsko financira iz proračuna RS, deloma pa tudi iz lastnih sredstev podjetja. V prvem 
odstavku 8. člena ZPZRTH so opredeljeni nameni, za katere se smejo uporabljati proračunska 
sredstva, v drugem odstavku je določeno, da mora rudnik zagotoviti ločene računovodske 
izkaze poslovanja za pridobivanje premoga in za izvajanje zapiralnih del, v tretjem odstavku 
je določeno, da se proračunska sredstva ne smejo koristiti za subvencioniranje proizvodnje 
premoga, v četrtem odstavku pa je določeno, da bo nadzor nad izvajanjem programa 
zapiranja rudnika in namensko porabo proračunskih sredstev opravljala neodvisna strokovna 
inštitucija, ki jo bo za programsko obdobje, na podlagi mednarodnega razpisa, izbralo 
ministrstvo, pristojno za energetiko. 
 
Za izvajalca tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega 
zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za leto 2011 je bila, na podlagi javnega razpisa, ki ga je 
izvedla Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, izbrana družba IRGO Consulting 
d.o.o. ter za del finančnega nadzora, ki vključuje tudi pregled računovodskih izkazov za 
zapiralni del poslovanja, njen podizvajalec revizijska družba BM Veritas revizija d.o.o.  
 
Glede na to, da mora RTH d.o.o. po določbi drugega odstavka 8. člena ZPZRTH zagotoviti 
ločene računovodske izkaze za pridobivanje premoga za energetske namene in za izvajanje 
zapiralnih del po programu, se je ta nadzor opravljal tako, da je družba BM Veritas revizija 
d.o.o. izvedla nadzor ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih del tako, da je 
izvršila revizijo računovodskih izkazov za zapiralni del poslovanja družbe RTH d.o.o. za leto 
2011 v skladu z zahtevami ZPZRTH in Uredbe o pravilih za opravljanje tehničnega in 
finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – 
Hrastnik (Uradni list RS, št. 34/01 in 28/02). Revizija je bila izvršena v skladu z Mednarodnim 
standardom revidiranja MSR 800 – Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, 
pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene.  
 
V revizijskih postopkih je sodelovalo več oseb. Za družbo BM Veritas revizija d.o.o. sta 
revizijo opravljala mag. Marko Lozej (pooblaščeni revizor) in Petra Marinč, univ. dipl. ekon. 
(revizorka). Za potrebno koordinacijo med naročnikom in izvajalcem revizije je skrbel mag. 
Stane Sotlar, izvršni direktor za gospodarsko področje v družbi RTH d.o.o.  
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 
RTH d.o.o.  
Zapiralni del poslovanja 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
za zapiralni del poslovanja* 
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2011 
                                                                                                                                        v EUR 

  leto 2011 leto 2010 

1. Čisti prihodki od prodaje 1.522 1.468 

4.   Drugi poslovni prihodki – s prevrednotovalnimi posl. prihodki  11.835.217 13.165.683 

 a) subvencije iz proračuna za zapiranje 10.795.341 11.629.521 

    - del za neposredne stroške zapiranja   5.344.821 6.497.475 

    - del za prevaljene stroške zapiranja 5.450.519 5.132.046 

 b) prihodki od porabe in odprave rezervacij in dolg. PČR, 
nagrade inval. 

997.956 1.254.480 

 c) prevrednotovalni poslovni prihodki 8.119 10.506 

 č) interni prihodki 33.802 271.176 

 POSLOVNI PRIHODKI (1 do 4) 11.836.739 13.167.151 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.001.360 4.396.039 

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in mat. ter stroški por. 
mat.  

1.050.328 1.173.185 

 - del za neposredne stroške zapiranja 537.107 640.027 

 - del za prevaljene stroške 513.221 533.157 

b) Stroški storitev 2.951.032 3.222.854 

 - del za neposredne stroške zapiranja 1.383.747 1.561.122 

 - del za prevaljene stroške 1.567.285 1.661.732 

6.  Stroški dela  6.824.553 7.447.918 

 - del za neposredne stroške zapiranja 3.664.619 4.695.096 

 - del za prevaljene stroške 3.159.934 2.752.823 

a) Stroški plač 3.714.260 4.424.239 

b) Stroški socialnih zavarovanj 1.143.341 1.356.132 

 - stroški pokojninskih zavarovanj  863.439 1.020.595 

 - drugi stroški socialnih zavarovanj 279.902 335.537 

c) Drugi stroški dela  1.966.952 1.667.547 

7. Odpisi vrednosti  1.956.032 1.834.990 

 a) Stroški neposredne amortizacije   1.410.231 1.391.432 

  b) Stroški prevaljene amortizacije 533.560 332.506 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 12.076 111.053 

 Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  165 0 

8. Drugi poslovni odhodki  177.529 184.936 

 - del za neposredne stroške zapiranja 5 602 

 - del za prevaljene stroške 177.524 184.334 

9. Finančni prihodki iz deležev 12 7 

č) Finančni prihodki iz drugih naložb  12 7 

10. Finančni prihodki iz danih posojil  2.108 921 

c) Interni prihodki od obresti 2.108 921 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  6.586 556 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 6.586 556 
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12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 176.674 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 79.772 198.449 

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 79.772 198.449 

14. Finančni odhodki za obresti in iz  drugih poslovnih obveznosti  0 0 

15. Drugi prihodki 3.331 2.755 

16. Drugi odhodki 95.100 34.811 

17. Davek iz dobička   0 0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  -1.285.568 -1.102.427 

* Podatki o stroških zajemajo tudi prevaljene stroške zapiranja, ki so izvirno izkazani v 
podbilanci proizvodnje. 
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REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 

RTH d.o.o.  
Zapiralni del poslovanja  
PODBILANCA STANJA  
za zapiralni del poslovanja 
na dan 31.12.2011 
 
                                                                                                                   v EUR 

  leto 2011 leto 2010 

 SREDSTVA 7.005.246 9.612.217 

A. Dolgoročna sredstva 3.902.378 4.863.054 

 I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas. razm. 16.818 26.157 

  1. Dolgoročne premoženjske pravice  16.818 26.157 

 II. Opredmetena osnovna sredstva 3.882.844 4.834.180 

  1. Zemljišča in zgradbe 1.944.261 2.253.122 

   a) Zemljišča  157.976 130.389 

   b) Zgradbe  1.786.285 2.122.733 

  2.  Proizvajalne naprave in stroji  1.930.210 2.572.326 

  3. Druge naprave in oprema 8.372 8.732 

III. Naložbene nepremičnine 0 0 

 IV. Dolgoročne finančne naložbe 2.717 2.717 

B. Kratkoročna sredstva  2.120.298 3.766.583 

I. Sredstva za prodajo 0 2.419.999 

II. Zaloge 126.360 85.094 

1. Material 126.360 85.094 

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.950.922 1.260.380 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 139 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 384 1.426 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.950.538 1.258.815 

 V. Denarna sredstva  43.015 1.110 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  982.570 982.580 

    

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 7.005.246 9.612.217 

A. Kapital 21.784 1.086.707 

 I. Vpoklicani kapital 6.732.856 6.512.212 

 V. Preneseni čisti poslovni izid  -5.425.504 -4.323.078 

 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta  -1.285.568 -1.102.427 

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.968.815 2.697.467 

C. Dolgoročne obveznosti  0 0 

   I. Dolgoročne finančne obveznosti  0 0 

   II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

Č. Kratkoročne obveznosti 5.014.081 5.827.838 

   II. Kratkoročne finančne obveznosti  982.428 982.428 

   2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 982.428 982.428 

   III. Kratkoročne poslovne obveznosti   4.031.653 4.845.410 

   1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 4.200 7.949 

   2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   586.775 702.774 
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   5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  3.440.677 4.134.687 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 567 205 

 
REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 

RTH d.o.o.  
Zapiralni del poslovanja  
 
IZKAZ DENARNEGA TOKA  
za zapiralni del poslovanja 
(po neposredni metodi)* 
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2011 
 
                                                                                                                   v EUR 

  leto 2011 leto 2010 

A.  DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU    

a)  Prejemki pri poslovanju  11.351.929 14.350.483 

1.  prejemki od prodaje proizvodov in storitev 2.002 1.251 

2.  subvencija  10.795.340 13.418.256 

3.  prejemki iz proračuna-investicijski transferi  249.904 242.388 

4.  drugi prejemki pri poslovanju  304.683 688.588 

b)   Izdatki pri poslovanju  -11.404.808 -13.660.071 

1.  izdatki za nakupe materiala in storitev  -8.088.770 -7.878.922 

2.  izdatki za plače in delež zap. v dobičku  -1.545.742 -2.607.804 

3.  izdatki za dajatve vseh vrst -628.314 -1.057.558 

4.  drugi izdatki pri poslovanju -1.141.973 -2.115.787 

c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju  -52.879 690.412 

B.   DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU    

a)  Prejemki pri naložbenju  3.239.116 276.973 

1.  prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku  6.241 2.373 

3.  prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 2.876 4.100 

5.  prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 2.419.999 0 

6.  prejemki od odtujitve krat. fin. naložb  810.000 270.500 

b)  Izdatki pri naložbenju  -1.893.063 -556.690 

1.  izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0 

2.  izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -415.063 -556.690 

3.  izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 

4.  izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb  0 0 

5.  izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -1.478.000 0 

c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju  1.346.053 -279.717 

C.   DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU    

a)  Prejemki pri financiranju  8.936.428 13.786.428 

3.  prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti   8.936.428 13.786.428 

b)   Izdatki pri financiranju  -10.187.696 -14.196.703 

1.  izdatki za dane obresti  -85.268 -200.875 

3.  izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 -2.357.828 

4.  izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti   -10.102.428 -11.638.000 

c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju  -1.251.268 -410.275 
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Č.  Končno stanje denarnih sredstev  43.016 1.110 

x  Denarni izid v obdobju (A.c+B.c+C.c.)  41.906 420 

y  Začetno stanje denarnih sredstev  1.110 690 

*Izkaz denarnega toka vključuje tudi denarne tokove  med podbilanco proizvodnje in 
podbilanco zapiranja 
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RAČUNOVODSKE USMERITVE V ZVEZI Z IZKAZOVANJEM ZAPIRANJA RUDNIKA 
 
 
Družba RTH d.o.o. mora po določbi tretjega odstavka 8. člena Zakona o postopnem zapiranju 
Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, Uradni list RS, št. 26/05 (v 
nadaljevanju ZPZRTH – UPB2, 43/10 in 49/10) zagotoviti ločene računovodske izkaze 
poslovanja za pridobivanje premoga za energetske namene in za izvajanje zapiralnih del po 
programu. V skladu s to zahtevo so bila znotraj družbe RTH d.o.o. vzpostavljena posebna 
pravila o načinu spremljanja stroškov in prihodkov za posamezen namen in vzpostavljen 
poseben računalniško podprt informacijski sistem, ki zagotavlja ločeno spremljanje 
poslovanja družbe za proizvodnjo premoga in za zapiranje rudnika. V nadaljevanju 
predstavljamo povzetek glavnih pravil ločenega izkazovanja rednega poslovanja (proizvodnje 
premoga) in zapiranja rudnika. 
 
Obračunske enote za ločeno računovodsko spremljanje proizvodnje premoga in zapiranja 
rudnika 
 
Družba RTH d.o.o. je s 1.6.2011 nekoliko spremenila organizacijsko strukturo in je bila od 
tedaj dalje z organizacijskega vidika razdeljena na Tehnično in Gospodarsko področje. V 
okviru Tehničnega področja so bile vzpostavljene naslednje delovne enote: proizvodnja, 
zapiranje, zračenje, elektro služba, strojna služba, projektiva in tehnične službe. Znotraj 
Gospodarskega področja pa: komercialni oddelek, oddelek za finance, računovodstvo in 
informatiko, splošno pravno kadrovski oddelek in oddelek za prestrukturiranje in 
organiziranost.  
 
Z računovodskega vidika pa je bilo celotno poslovanje RTH d.o.o. v letu 2011 (tako kot v 
preteklih letih) razdeljeno na obračunsko enoto 01 – Proizvodnja in na obračunsko enoto 02 
- Zapiranje. Kljub takšni obračunski ločitvi na dva dela pa so organizacijske enote v okviru 
enote Proizvodnja opravljale tudi zapiralna dela, in razumljivo je, da se tudi v okviru 
Gospodarskega področja izvajajo poslovne funkcije, ki so potrebne tako za redno proizvodnjo 
kot za zapiranje. Take organizacijske enote, ki opravljajo dela tako za potrebe proizvodnje 
kot za potrebe zapiranja, so v informacijskem sistemu RTH d.o.o. označene kot »stroškovna 
mesta skupnega pomena«. Medtem, ko so neposredno zaposleni na zapiranju (enota 02) do 
konca leta 2006 lahko opravljali le zapiralna dela, pa  je od leta 2007 dalje dopuščeno, da 
lahko delavci na zapiranju (v primeru potrebe) izvajajo dela tudi za proizvodnjo. Obseg teh 
del pa je bil vsa leta minimalen.   
 
Stroškovna mesta za ločeno spremljanje proizvodnje premoga in zapiranje rudnika  
 
V organizacijski strukturi družbe RTH d.o.o., ki je veljala konec leta 2011, je bilo na ravni 
celotnega podjetja vzpostavljenih skupaj 50 stroškovnih mest, in sicer 4 zapiralna stroškovna 
mesta (na katerih se je izvajalo le zapiranje rudnika), 14 proizvodnih stroškovnih mest in 32 
stroškovnih mest skupnega pomena (od tega 7 posebnih stroškovnih mest za prevaljevanje 
stroškov amortizacije osnovnih sredstev, ki se uporabljajo tako za potrebe zapiranja kot 
proizvodnje in so zanje določeni posebni ključi). Zaradi reorganizacije družbe sta bili s 
1.8.2011 dve stroškovni mesti skupnega pomena ukinjeni (Oddelek plana in analiz ter 
Površina in monitoring), dve pa na novo vzpostavljeni (Projektiva in tehnične službe ter 
Zračenje). 
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Stroškovna mesta za zapiranje 
 
V okviru obračunske enote 02 – Zapiranje so se evidentirali vsi stroški, ki so bili evidentirani 
na t.i. zapiralnih stroškovnih mestih ter vsi stroški zapiranja, ki so bili izvirno sicer knjiženi v 
okviru obračunske enote 01 – Proizvodnja, a so bili nato na podlagi posebnih izračunov 
preneseni v obračunsko enoto 02 – Zapiranje (prevaljeni stroški, ki jih znotraj veljavnega 
obračunskega sistema ni bilo mogoče ponovno knjigovodsko izkazovati v okviru stroškov 
razreda 4 in so se zato knjižili na kontih razreda 5).  
 
Konec leta 2011 so se v okviru obračunske enote 02 – Zapiranje uporabljala naslednja 
zapiralna stroškovna mesta: 
SM 9001 – Rudarska dela 
SM 9003 – Vrtalna dela 
SM 9006 – Površina - zapiranje 
SM 9100 – Zapiranje 
 
Na teh stroškovnih mestih so se evidentirali stroški zapiralnih del in tudi del, ki so jih delavci 
razporejeni na OE 02 – Zapiranje izvajali za potrebe OE 01 - Proizvodnja. Ti stroški so bili 
pripoznani kot interni prihodki OE 02 in niso bili vključeni v situacije.  
 
Preverjanje in potrjevanje pravilnosti dokumentacije pred samim knjiženjem (likvidacija) je 
potekalo v skladu z navodilom Obvladovanje kakovosti. V skladu s tem organizacijskim 
navodilom so morale osebe pooblaščene za likvidacijo prejete račune prekontrolirati in če so 
bili pravilni potrditi ter na njih označiti, na katero organizacijsko enoto (OE), na katero 
stroškovno mesto (SM) in na kateri delovni nalog (DN) se posamezen račun nanaša. 
 
Vsak račun in drug dokument, ki je bil v okviru tega postopka razporejen na organizacijsko 
enoto 02 – Zapiranje, je bil likvidiran na ustrezno zapiralno stroškovno mesto in na ustrezen 
zapiralni delovni nalog. Zneski s takega dokumenta so se nato neposredno knjižili v 
podbilanco zapiranja. Take stroške in prihodke je bilo mogoče neposredno pregledovati in 
izpisovati po posameznih vrstah kontov v podbilanci zapiranja. Navedeni princip izkazovanja 
stroškov je veljal tako za evidentiranje stroškov materiala, stroškov storitev kot tudi stroškov 
dela (tistih delavcev, ki so bili razporejeni neposredno na stroškovna mesta zapiranja).    
 
Nekatera zapiralna dela pa se izvajajo tudi znotraj organizacijske enote 01 – Proizvodnja. 
Račun za material ali storitev, ki je bil v postopku likvidacije s strani pooblaščene osebe 
razporejen na to enoto, se je vedno knjižil v podbilanci proizvodnje. V odvisnosti od vrste 
stroškovnega mesta (SM) in vrste delovnega naloga (DN), ki mu je bil ob likvidaciji določen, 
pa se je tak strošek lahko obravnaval kot »pravi« strošek proizvodnje ali pa kot strošek, ki se 
je kasneje (z mesečnim obračunom) delno ali v celoti prevalil v podbilanco zapiranja in 
izkazal kot strošek zapiranja na ustreznem kontu razreda 5.  
 
Ključnega pomena za to prevaljevanje stroškov je bila opredelitev vrste SM in vrste DN. Z 
organizacijskimi navodili so bila vzpostavljena naslednja pravila in naslednje notranje 
kontrole. 
 
Če je nek račun ob likvidaciji razporejen na obračunsko enoto 01 – Proizvodnja, potem 
takemu računu ni moglo biti določeno zapiralno stroškovno mesto, pač pa mu je lahko bil 
določen delovni nalog X, kar je pomenilo, da ne gre za običajen proizvodni delovni nalog 
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(delovni nalogi J - jama, E-elektro delavnice, S - strojne delavnice itd.), temveč da gre za 
delovni nalog z oznako X, ki opredeljuje zapiralna dela. Če je šlo za proizvodni delovni nalog, 
se je tak strošek knjižil v podbilanco proizvodnje in je ostal v tej podbilanci. Če je šlo za 
zapiralni delovni nalog (delovni nalog z oznako X), se je tak strošek sicer knjiži v podbilanci 
proizvodnje, vendar se je konec vsakega meseca 100% prevalil na zapiranje. 
 
Stroškovna mesta skupnega pomena  
 
V okvir obračunske enote 01 – Proizvodnja spadajo tudi nekatere organizacijske enote, na 
katerih se opravljajo dela tako za proizvodnjo kot tudi za zapiranje. Te enote so z 
računovodskega vidika opredeljene kot stroškovna mesta skupnega pomena. Oseba 
odgovorna za kontrolo in potrditev računa mora določiti, kdaj nek račun ali obračun bremeni 
stroškovno mesto skupnega pomena. Tako likvidiran račun se knjiži v podbilanci proizvodnje, 
vendar se konec meseca prevali v podbilanco zapiranja v deležu zapiranja, ki je bil določen za 
to SM skupnega pomena. Prevaljeni strošek pa se nato v podbilanci zapiranja na podlagi 
dodatnih oznak, določenih za vsako SM skupnega pomena, razporedi na vnaprej predvideno 
postavko (pozicijo) programa zapiranja (DN ponora: 4000, 4001, 4002, 4003 in 1000) ter se 
na koncu zajame v obračunsko situacijo, ki jo RTH izstavi državnemu proračunu.  
 
Stroškovna mesta skupnega pomena in deleži za delitev stroškov na del za zapiranje in del za 
proizvodnjo, se določijo vsako leto na podlagi Programa zapiranja rudnika za konkretno leto 
in zapišejo v letni poslovni načrt. 
 
Pri določitvi deležev za delitev stroškov na proizvodnjo in zapiranje se izhaja iz števila 
delavnikov, potrebnih za izvedbo planiranih del na področju proizvodnje in števila delavnikov 
na področju zapiranja. Na podlagi teh delavnikov pa se nato določi stalež (število) delavcev 
proizvodnje in stalež (število) delavcev zapiranja. Razmerje teh staležev je le eno od izhodišč 
za določitev splošnega (globalnega) ključa za delitev stroškov na proizvodnjo in na zapiranje 
na ravni celotnega podjetja. Konkretni ključi za razporejanje stroškov na ravni posameznih 
SM skupnega pomena, pa se določijo na podlagi posebnih meril (ocen, izračunov), ki so 
opisani v nadaljevanju. 
 
Preden jih predstavimo pa je treba še povedati, da se stroški dela zbrani na SM skupnega 
pomena razporejajo po drugačnih merilih kot vsi drugi stroški zbrani na SM skupnega 
pomena, in sicer: 

- stroški dela zaposlenih na SM skupnega pomena se razporejajo na podlagi ocene, 
koliko posamezna oseba dela na proizvodnji in koliko na zapiranju, 

- vsi drugi stroški na SM skupnega pomena (stroški materiala, stroški storitev, stroški 
amortizacije, drugi stroški, drugi odhodki) pa se razporejajo na podlagi posebnih 
meril opisanih v nadaljevanju. 

 
V poslovnem načrtu za leto 2011, se je izhajalo iz naslednjih podatkov o številu in strukturi 
zaposlenih ter o višini in strukturi prihodka RTH d.o.o. 
 
 

 Število 
zaposlenih 

delež 

Predviden stalež zaposlenih v 
proizvodnji 

275 65 % 
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Predviden stalež zaposlenih na 
zapiranju 

145 35 % 

SKUPAJ 410 100% 

Razmerje med staležem zaposlenih, predvidenih za delo na proizvodnji in staležem 
predvidenim za delo na zapiranju (65 : 35), je bilo (kot že rečeno) le nekakšno globalno 
izhodišče za določanje deležev za vsa SM skupnega pomena. 
 

 Št. 
zaposlenih 
na zapiranju 

Št. 
zaposlenih v 
proizvodnji 

Skupno 
št. vseh 
zaposlenih 

Delež 
na 
zapiranju 

Neposredna razporeditev 105,0 230,0 335,0 31% 

Poslovodstvo, svetovalci, štabne službe 7,0 9,0 16,0 44% 

Tehnično področje 17,0 17,0 34,0 50% 

Gospodarsko področje 16,0 19,0 35,0 46% 

SKUPAJ 145,0 275,0 420,0 35% 

 
Tudi deleži v tej tabeli še niso neposredna podlaga za določitev deležev za razporeditev 
stroškov na proizvodnjo in zapiranje za vsako SM skupnega pomena. Upošteva se tudi 
razmerje v predvidenih prihodkih proizvodnje in zapiranja. 
 

 Vrednost Delež 

Planirani prihodki od prodaje  15.876.320 54% 

Planirane subvencije in invest. transferi 13.700.000 46% 

SKUPAJ  29.576.320 100% 

 
Razmerje med planiranimi prihodki iz proizvodnje premoga in prihodki iz zapiranja je podlaga 
za razdelitev stroškov na enem SM skupnega pomena in sicer na SM 1800 – Upravno 
prodajna režija. 
 
Konec leta 2011 je bilo na ravni podjetja RTH d.o.o. kot celote računovodsko aktivnih 50 
stroškovnih mest, ki so se po vsebini delila takole: 
- 4 SM je bilo namenjenih zapiranju (zapiralna SM) 
- 32 SM je bilo namenjenih zapiranju in proizvodnji (SM skupnega pomena) 
- 14 SM je  bilo namenjenih proizvodnji (proizvodna SM)  

 
Vsi stroški, evidentirani na zapiralna SM, so bili 100% obravnavani kot stroški zapiranja, vsi 
stroški evidentirani na proizvodna stroškovna mesta so bili 100% proizvodne narave, razen 
če so bili evidentirani na DN, ki razporejajo stroške na drugo OE. Na SM skupnega pomena pa 
so se knjižili stroški, ki so nastajali tako zaradi proizvodnje kot zaradi zapiranja. Kot 
stroškovna mesta skupnega pomena so bila določena stroškovna mesta, na katerih se 
opravljajo vodstvena in različna strokovna dela, ki so potrebna tako zaradi proizvodnje kot 
zaradi zapiranja rudnika. Vsi stroški zbrani na teh SM, razen stroškov dela, so se delili na 
proizvodnjo in zapiranje v skladu z deleži (ključi) prikazanimi v spodnji tabeli.  
 
Kot je bilo že povedano, je prišlo s 1.6.2011 do manjše reorganizacije družbe RTH in ter 
selitve nekaterih služb iz lokacije Trbovlje na lokacijo Hrastnik. Zato so bili s 1.8.2011 tudi 
nekoliko sprememnjeni ključi za delitev stroškov skupnega pomena. Od tedaj dalje so se za 
delitev teh stroškov na proizvodnjo in zapiranje uporabljali naslednji deleži. 
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Šifra Naziv SM DN % 
stroškov 
zapiranja 

1800 UPRAVNO PRODAJNA REŽIJA X4000 46 

1801 TEHNIČNO PODROČJE X4002 50 

1802 PROJEKTIRANJE IN RAZVOJ X4002 50 

1803 PRODAJA DRUŽBE GRATEX X4000 100 

1804 PRODAJA DRUŽBE RUDAR SENOVO X4000 100 

1808 GOSPODARSKO PODROČJE X4003 50 

1809 KOMERCIALNI ODDELEK X4003 38 

1812 ODDELEK ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN INFORMATIKO X4003 50 

1815 JAMOMERSKA SKUPINA X4002 50 

1816 SPLOŠNO  PRAVNO KADROVSKI SEKTOR X4003 50 

1821 ODDELEK ZA PRESTRUKTURIRANJE IN KAKOVOST X4003 50 

1822 SLUŽBA INFORMATIKE X4003 49 

1827 SLUŽBA VARSTVA IN ZDRAVJ A PRI DELU X4001 35 

1829 TEHNIČNE SLUŽBE IN SKUPNI POMEN X4002 45 

1833 SLUŽBA FINANC IN RAČUNOVODSTVA  X4003 50 

1835 PROJEKTIVA IN TEHNIČNE SLUŽBE X4002 50 

1849 PREMOŽENJSKA SLUŽBA X4002 48 

1850 POSLOVODSTVO, SVETOVALCI, NOTRANJI REVIZOR X4001 45 

1851 SINDIKAT RTH X4001 50 

4011 LOKACIJA HRASTNIK X1000 39 

4012 LOKACIJA TRBOVLJE X1000 83 

4017 LOKACIJA SEPARACIJA X1000 39 

4051 RAZPOREJANJE OS 50 X1000 50 

4052 RAZPOREJANJE OS 60 X1000 60 

4053 RAZPOREJANJE OS 70 X1000 70 

4054 RAZPOREJANJE OS 80 X1000 80 

4055 RAZPOREJANJE OS 40 X1000 40 

4056 RAZPOREJANJE OS 30 X1000 30 

4057 RAZPOREJANJE OS 20 X1000 20 

8001 ZRAČENJE X4002 50 

8004 ELEKTRO SLUŽBA X1005 50 

8005 STROJNA SLUŽBA  X1004 50 

 
SM skupnega pomena so bila z vidika vsebine stroškov, ki se nanje knjižijo, v letu 2011 
razdeljena na pet sklopov: 
 
V prvi sklop sodijo t.i. SM organizacijskih enot. Na teh SM se zbirajo stroški, ki nastanejo kot  
posledica delovanja take organizacijske enote (stroški dela zaposlenih na tej enoti, stroški 
porabljenega materiala, elektrike, ogrevanja, vzdrževanja ipd.). Delež za delitev stroškov na 
teh SM (razen stroškov dela zaposlenih) je bil določen na podlagi ocene, koliko vsak 
posamezni zaposleni dela na zapiranju.  
 
V ta sklop so konec leta 2011 spadala naslednja SM skupnega pomena: 
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SM  Št. 
 zaposl. 

Št.  
zaposl. na 
zapiranju 

Delež 
stroškov 
zapiranja 

1801 TEHNIČNO PODROČJE 2 1,00 0,50 

1802 PROJEKTIRANJE IN RAZVOJ 14 7,00 0,50 

1809 KOMERCIALNI ODDELEK 8 3,00 0,38 

1815 JAMOMERSKA SKUPINA 7 3,50 0,50 

1816 SPLOŠNO PRAVNO KADROVSKI ODDELEK 7 3,50 0,50 

1821 ODDELEK ZA PRESTRUKTURIRANJE IN 
KAKOVOST 

3 1,50 0,50 

1833 SLUŽBA FINANC IN RAČUNOVODSTVA 13 6,50 0,50 

1850 POSLOVODSTVO, SVET. NOT. REVIZOR 6 2,70 0,45 

1851 SINDIKAT RTH 1 0,50 0,50 

  
V drugi sklop sodijo t.i. SM lokacij.  Ključ za delitev stroškov zbranih na teh SM se določi 
posebej za vsako stroškovno mesto ob upoštevanju posebnih pogojev, ki veljajo za delo v 
posameznem letu (v največji meri v odvisnosti od tega, kje se v posameznem letu odvija 
proizvodnja premoga).  
SM 4011 – HRASTNIK (39%) 
SM 4012 – TRBOVLJE (83% 
SM 4017 – SEPARACIJA (39%) 
 
V tretji sklop sodijo t.i. nivojska oziroma skupna SM. Na njih se izkazujejo stroški, ki so 
posledica delovanja večjega števila podrejenih služb. Ključ za delitev stroškov zbranih na teh 
SM (razen stroškov dela) se praviloma izračuna kot ponderirano povprečje iz deleža stroškov, 
ki se na takem SM zajemajo za namene delovanja celotnega RTH (skupni stroški potrebni za 
delovanje RTH kot celote) in deleža stroškov potrebnih za delovanje take organizacijske 
enote. Merilo za razporeditev skupnih stroškov na zapiranje in proizvodnjo se določi 
vsebinsko – od primera do primera. Merilo za razporeditev stroškov delovanja organizacijske 
enote je določeno na podlagi ocene, koliko zaposleni na tem SM delajo za potrebe zapiranja. 
Tako so bili za leto 2011 določeni naslednji ključi za stroške zapiranja: 
SM 1800 – Upravno prodajna režija (46%) 
SM 1803 – Prodaja družbe Gratex (100%) 
SM 1804 – Prodaja družbe Rudar Senovo (100%) 
SM 1808 – Gospodarsko področje (50%) 
SM 1812 – Oddelek za finance, računovodstvo in informatiko (50%) 
SM 1822 – Služba informatike (49%) 
SM 1827 – Služba varstva in zdravja pri delu (35%) 
SM 1829 – Tehnične službe in skupni pomen (45%) 
SM 1835 – Projektiva in tehnične službe (50%) 
SM 1849 – Premoženjska služba (48%) 
 
Četrti sklop SM za razporejanje stroškov amortizacije pa je bil oblikovan, zato ker se v skladu 
s povečevanjem oziroma spreminjanjem območja zapiranja v RTH d.o.o. vsako leto preverja 
in določa, katera osnovna sredstva se uporabljajo le za potrebe proizvodnje (P), katera le za 
potrebe zapiranja (Z) in katera za oba namena (O). Za osnovna sredstva označena z O je 
potrebno ob vsaki spremembi namembnosti določiti tudi odstotek, koliko se posamezno 
osnovno sredstvo uporablja za proizvodne in koliko za zapiralne namene. Zaradi pravilnega 
obračunavanja amortizacije so bila tako v računovodskem sistemu odprta posebna 
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stroškovna mesta (SM 4051, SM 4052, SM 4053, SM 4054, SM 4055, SM 4056 in SM 4057), ki 
zagotavljajo, da se strošek amortizacije takih osnovnih sredstev, ki se nahajajo v okviru enote 
01 – Proizvodnja, razporedi na proizvodnjo in zapiranje v skladu z ocenjenimi deleži uporabe 
teh osnovnih sredstev za potrebe proizvodnje in za potrebe zapiranja.  
SM skupnega pomena in deleži stroškov amortizacije, ki se nanašajo na zapiranje, so bili v 
letu 2011 naslednji: 
 
4051 RAZPOREJANJE OS 50% 
4052 RAZPOREJANJE OS 60% 
4053 RAZPOREJANJE OS 70% 
4054 RAZPOREJANJE OS 80% 
4055 RAZPOREJANJE OS 40% 
4056 RAZPOREJANJE OS 30% 
4057 RAZPOREJANJE OS 20% 
 
Peti sklop SM  – V ta sklop je uvrščena  ELEKTRO SLUŽBA - SM 8004 (50%) in  STROJNA 
SLUŽBA – SM 8005 (50%) ter ZRAČENJE – 8001 (50%). Na ta SM se knjižijo samo stroški v 
povezavi z zaposlenimi, ki so nanje razporejeni. Delež stroškov, ki odpade na zapiranje, je 
določen na podlagi ocene, koliko časa porabi posamezen nadzornik za nadziranje 
proizvodnje in koliko za zapiranje.  
 
Spremembe SM skupnega pomena oziroma deležev stroškov zapiranja med letom 2011 
 
Zaradi sprememb v organiziranosti in prenosa nekaterih tehničnih služb iz lokacije Trbovlje 
na Lokacijo Hrastnik so bile v okviru SM skupnega pomena s 1.8.2011 izvršene naslednje 
spremembe: 
- Ukinitev SM 1814 – Oddelek plana in analiz 
- Ukinitev SM Površina in monitoring 
- Uvrstitev novega SM 1835 –Projektiva in tehnične službe 
- Uvrstitev novega SM 8001 – Zračenje 
- Spremembe deležev pri lokacijskih SM (Hrastnik, Trbovlje, Separacija). 

 
Sistem razporejanja stroškov dela zaposlenih na SM skupnega pomena 
 
Kot je bilo že povedano, se s ključi, predstavljeni v prejšnji točki, ne razporejajo stroški dela 
zbrani na SM skupnega pomena. Stroški dela se namreč na zapiranje in proizvodnjo 
razporejajo posebej za vsakega delavca na podlagi ocene (izračuna), koliko posameznik dela 
za potrebe proizvodnje in koliko za potrebe zapiranja. 
 
Ključi za razporejanje stroškov dela posameznih zaposlenih na SM skupnega pomena, ki so se 
uporabljali v letu 2011, so predstavljeni v naslednji preglednici, ki je sestavni del programa 
zapiranja za leto 2011 (Tabela 6.2) in je sprejet v okviru poslovnega načrta.  
 

Delovno mesto Kvalifikacijska 
struktura 
delavcev 

Ime in preimek Stalež na 
zapiranju 

ŠTABNE SLUŽBE       

 - Direktor VII Aleš Berger 50,0% 

 - Namestnik direktorja VII Franc Blaznek 50,0% 
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 - Poslovna sekretarka VI Ladislava 
Kramžar 

50,0% 

  V Janja Draksler 50,0% 

 - Svetovalec VII Bojan 
Klenovšek 

20,0% 

 - Notranji revizor VI Irena Medved 50,0% 

 - Poslovni sekretar sindikata 2 V Ervin Vidmar 50,0% 

SLUŽBA VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU       

 - Vodja službe za varstvo in zdravje pri delu VII Sašo Kosmač 50,0% 

 - Pomočnik vodje SVZD VI Janez Trbovc 50,0% 

  VII Marjan 
Juvančič 

20,0% 

  VI Jože Ivšek 50,0% 

 - Referent SVZD za požarno varnost V Teodor Forte 10,0% 

PREMOŽENJSKA SLUŽBA       

 - Vodja premoženjske službe VII Henrik Bajda 50,0% 

 - Geodetski referent V Nada Čamer 50,0% 

 - Premoženjsko gradbeni referent V Terezija Kotar 50,0% 

  V Majda Turnšek 50,0% 

TEHNIČNO PODROČJE       

 - Izvršni direktor za tehnično področje VII Matej Pavčnik 50,0% 

 - Pomočnik tehničnega direktorja za rudarstvo 
2 

VII Urban Berger 50,0% 

TEHNIČNE SLUŽBE in SKUPNI POMEN       

 - Poslovodja zračenja V Liljana Skaza 50,0% 

 - Organizator splošnih opravil 2 V Barbara 
Podlesnik 

50,0% 

  V Marjana 
Slapšak 

50,0% 

 - Voznik motornih vozil IV Darko Kunič 50,0% 

  IV Matej Jakopič 50,0% 

POVRŠINA IN MONITORING       

 - Pomočnik tehničnega direktorja za površino 
in 

      

   monitoring VII Igor Tomažič 50,0% 

 - Tehnični vodja površine VII Barbara 
Pavčnik 

50,0% 

 - Odgovorni vodja projekta VII Cvetka 
Popotnik Pršo 

50,0% 

 - Nadzornik rudarsko - gradbenih del 1 V Aleš Hočevar 50,0% 

 - Nadzornik rudarsko - gradbenih del 2 V Matjaž Šintler 50,0% 

 - Nadzornik površine V Ivan Kmetič 50,0% 

 - Samostojni jamomerec  V Mitja Breznikar 50,0% 

  VI Robert Dabič 50,0% 

 - Jamomerec V Ivan Černoša 50,0% 

 - Figurant IV Srečko Zelič 50,0% 

  V Marij Pirtovšek 50,0% 

  IV Srečko Markelj 50,0% 
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  IV Stanislav 
Lamovšek 

50,0% 

ODDELEK ZA PROJEKTIRANJE in RAZVOJ       

 - Odgovorni vodja projekta VII Tanja Kandolf-
Žekar 

50,0% 

  VII Sirše Milan 50,0% 

 - Odgovorni vodja projekta za varstvo okolja VIII Milena 
Čerenak-Satler 

50,0% 

 - Vodja projektne skupine VII Andrej Zdovc 50,0% 

  VII Samo 
Podmenik 

50,0% 

 - Vodja projektne skupine VII Maja Malovrh-
Repovž 

50,0% 

 - Samostojni projektant 2 VI Branka Bravec 50,0% 

  VII Vesna Vozel 50,0% 

 - Samostojni projektant 1 VI Vesna Baloh 50,0% 

  VI Aleš Laznik 50,0% 

 - Projektant VI Damjan 
Jazbinšek 

50,0% 

  V Jože Senica 50,0% 

 - Projektant-konstruktor V Jože Baš 50,0% 

  V Slavi Šintler 50,0% 

GOSPODARSKO PODROČJE       

 - Izvršni direktor za gospodarsko področje VII/2 Stanislav Sotlar 50,0% 

 - Pomočnik izvr.direktorja za gospodarsko 
področje 1 

VII/2 Irena Cestnik 50,0% 

KOMERCIALNI ODDELEK       

 - Vodja komercialnega oddelka VII/2 Aleksandra 
Juvan-Žunk 

50,0% 

 - Vodja nabave blaga VI Milena Lavrin-
Arh 

50,0% 

 - Vodja nabave storitev, gradenj in prodaje 
premoga 

VII Marjeta Lindič 50,0% 

 - Komercialist V Božidar 
Cerovšek 

50,0% 

 - Vodja skladišča  V Olga Koder 50,0% 

 - Skladiščnik 1 IV Davorin Kačič 0,0% 

  IV Joži Hriberšek 0,0% 

  III Vesel Šalja 50,0% 

ODDELEK ZA FINANCE, INFORMATIKO IN 
RAČUNOVODSTVO 

      

 - Pomočnik vodje oddelka za FRI 2 VI Mira Černe 50,0% 

 - Pomočnik vodje oddelka za FRI 1 VI Vanja Kosi 50,0% 

 - Pomočnik vodje oddelka za FRI  za 
informatiko 

VII Irina Pintar 50,0% 

 - Samostojni knjigovodja 3 V Jerica 
Češnovar 

50,0% 

  VI Marta Sotlar 50,0% 
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 - Samostojni knjigovodja 2 V Lilijana Kišek 50,0% 

  VI Jožica Brečko 50,0% 

 - Samostojni knjigovodja 1 V Vlasta Žibret 50,0% 

  V Sonja Nedič 50,0% 

 - Knjigovodja 4 V Duška Florindo 50,0% 

 - Knjigovodja 3 V Mojca Golob 50,0% 

  V Darja Natek 50,0% 

 - Knjigovodja 2 V Marinka 
Levičar 

50,0% 

  V Zdenka Škrbec 50,0% 

ODDELEK PLANA IN ANALIZ       

 - Analitik - planer 2 VI Marta Rebolj 50,0% 

 - Statistik  V Irena Vidic 50,0% 

SPLOŠNO PRAVNO KADROVSKI ODDELEK       

 - Vodja splošno pravno kadrovskega oddelka VII Vesna 
Dalmacija 

50,0% 

 - Samostojni pravni referent 1 VII Majda Jurše 50,0% 

 - Samostojni referent za izobraž.,organ.in 
vrednotenje 

VII Lidija Vnuk 50,0% 

 - Vodja kadrovske službe VI Jerneja Plazar 50,0% 

 - Socialni delavec 1 V Ana Pavčnik 50,0% 

 - Knjižničar in arhivar V Nada Plazar 50,0% 

 - Voznik-uprav.obramb.načrtov in upravnik IV Boris Zdovc 50,0% 

        

ODDELEK ZA PRESTRUKTURIRANJE IN 
KAKOVOST 

      

 - Vodja oddelka za prestrukturiranje in 
kakovost 

VII Ivanka 
Leskovar 

50,0% 

  VII Mihaela Žavbi 50,0% 

 - Vodja sistema kakovosti VII Desanka 
Omahne 

50,0% 

 
Sistem neposrednega zajemanja stroškov zapiranja v zapiralno podbilanco in sistem 
prevaljevanja stroškov iz proizvodne podbilance v zapiralno podbilanco  
 
V zvezi z ločenim evidentiranjem poslovanja RTH d.o.o. za proizvodnjo in prodajo premoga 
ter za zapiranje rudnika je potrebno opozoriti še na nekatere posebnosti v zvezi z 
računovodskim obravnavanjem posameznih vrst sredstev v zapiralni podbilanci. 
 
Zaloge materiala za potrebe zapiranja rudnika se skladiščijo ločeno, tako da je v podbilanci 
stanja za zapiralni del poslovanja vedno izkazana le vrednost zalog materiala, ki odpade na 
zapiranje. Kadar se nabavi le material za potrebe zapiranja, so tudi obveznosti do 
dobaviteljev izkazane v zapiralni podbilanci. Dopuščeno pa je, da se v posebnih primerih 
(predvsem pri rezervnih delih za vzdrževanje) za potrebe zapiranja uporabijo tudi zaloge, 
nabavljene za potrebe redne proizvodnje, ki so izkazana v proizvodni podbilanci.  
 
Za izvajanje zapiranja rudnika so potrebne tudi različne storitve. Kadar gre za uporabo 
storitev, ki se nanašajo neposredno na zapiranje rudnika, se obveznosti do dobaviteljev za 
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take storitve izkazujejo neposredno v podbilanci zapiranja rudnika. Obveznosti do 
dobaviteljev za storitve, ki zagotavljajo tako redno proizvodnjo kot zapiranje rudnika pa se 
izkazujejo v proizvodni podbilanci. 
 
Prav tako se v proizvodni podbilanci izkazujejo obveznosti iz  naslova plač tistih delavcev, ki 
opravljajo dela tako za redno proizvodnjo kot za zapiranje (medtem, ko se obveznosti iz 
naslova plač za delavce, ki so neposredno razporejeni na zapiranje, izkazujejo v zapiralni 
podbilanci). 
 
Z internimi mesečnimi obračuni stroškov zapiranja (ki se izračunajo na podlagi ključev za 
delitev stroškov na SM skupnega pomena in na podlagi delovnih nalogov zapiranja) se stroški 
zapiranja, zajeti v podbilanci proizvodnje, zaračunajo podbilanci zapiranja. Tako se v 
podbilanci  proizvodnje vsak mesec izkažejo interne terjatve do podbilance zapiranja za tista 
sredstva, ki jih je proizvodna podbilanca založila (porabila in plačala) za potrebe zapiranja (pri 
tem se posebej izkazujejo interne terjatve iz naslova prevaljenih amortizacijskih stroškov). V 
podbilanci zapiranja pa se iz tega naslova izkaže obveznost do podbilance proizvodnje 
(posebej obveznost iz naslova prevaljenih amortizacijskih stroškov). Obveznost iz naslova 
prevaljenih stroškov porabljenega materiala, storitev in stroškov dela se poravna s plačilom s 
posebnega transakcijskega računa na redni račun proizvodnje. Obveznost iz naslova 
prevaljene amortizacije pa se denarno ne poravnava (saj RTH d.o.o. stroškov zapiranja iz 
naslova amortizacije tudi ne zaračunava proračunu). 
 
Sistem prevaljevanja stroškov iz podbilance proizvodnje v podbilanco zapiranja je bil do leta  
2007 enosmeren, od tega leta dalje pa omogočeno tudi obračunavanje, zaračunavanje in 
evidentiranje stroškov del, ki jih zapiralna enota opravi za proizvodno enoto.  
 
V podbilanci zapiranja se izkazujejo tudi terjatve za začasno posojena sredstva proizvodni 
podbilanci in terjatve za zaračunane obresti za taka posojila oziroma obveznosti za 
izposojena sredstva proizvodnje ter obveznosti za obresti za taka posojila. Zaradi sezonskosti 
dela so se presežki denarnih sredstev iz zapiralne podbilance praviloma konec leta posojali 
proizvodni podbilanci, ki jih je vrača v prvih mesecih naslednjega leta, nato pa se je zapiralna 
podbilanca v tekočem letu spet zadolževala pri proizvodni podbilanci. 
 
Zaradi nejasnosti v pogledu nadaljevanja proizvodnje premoga za leti 2011 in 2012 je bila 
pogodba o financiranju zapiranja rudnika med RTH in MG sklenjena s časovnim zamikom, 
tako da RTH v prvih šestih mesecih  leta 2010 in 2011 ni prejemal sredstev iz proračuna, pač 
pa se je moral za financiranje izvajanja zapiralnih del zadolževati pri bankah. Kredite za 
financiranje zapiranja je najemal RTH d.o.o (proizvodna podbilanca), zapiralna podbilanca pa 
se je zadolževala pri proizvodnji. Po sklenitvi pogodbe med RTH in MG (praviloma sredi leta) 
je zapiralni del prejel plačilo iz proračuna za vse mesečne situacije za nazaj in tedaj je tudi 
vrnil izposojena sredstva proizvodnji (ta pa bankam). Konec leta je zapiralni del praviloma del 
sredstev prejetih iz proračuna v mesecu decembru (za plačilo oktobrske situacije) spet lahko 
začasno posodil proizvodnji.  
 
Če povzamemo bistvo celotnega sistema ločenega spremljanja stroškov proizvodnje in 
zapiranja, lahko ugotovimo, da je iz njega razvidno, da se le del stroškov zapiranja RTH 
neposredno knjigovodsko izkazuje v posebni podbilanci zapiranja, del stroškov zapiranja pa 
se izvirno knjiži najprej v okviru proizvodne podbilance in se šele nato s pomočjo sprejetih 
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ključev (za delitev stroškov zbranih na stroškovnih mestih) in posebnih zapiralnih delovnih 
nalogov (za zajemanje stroškov zapiralnih projektov) prenaša v zapiralno podbilanco.  
 
Prikazan način evidentiranja, obračunavanja stroškov in prihodkov proizvodnje in zapiranja 
ter ločenega izkazovanja sredstev in obveznosti v obeh podbilancah je podprt s posebej 
prilagojenim računalniškim programom. 
 
Obračunske situacije za izvršena zapirala dela 
  
V skladu s prej opisanim sistemom kontroliranja in potrjevanja dokumentov ter evidentiranja 
stroškov poslovanja RTH d.o.o., se stroški zapiranja rudnika ugotavljajo za vsak mesec 
posebej in se nato z mesečnimi situacijami zaračunajo državnemu proračunu, ki v skladu z 
ZPZRTH in v skladu v vsakoletnim programom zapiranja financira zapiranje rudnika. Te 
mesečne situacije najprej pregledajo nadzorniki zapiranja, nato pa jih potrdi pooblaščeni 
predstavnik RTH in pooblaščeni skrbnik na Ministrstvu za gospodarstvo, nakar se tako 
preverjene in potrjene situacije predložijo v plačilo proračunu. 
 
Mesečna obračunska situacija stroškov zapiranja ima naslednjo strukturo: 

I. Zapiralna dela v jamah, na površini in separaciji premoga (v lastni režiji) 
II. Poraba električne energije pri zapiralnih delih 
III. Nabava opreme za izvajanje zapiralnih del 
IV. Izdelava tehnične dokumentacije 
V. Sanacije površine, rušenja / rekonstrukcije objektov, rekultivacije, izgradnje / 

rekonstrukcije cest in ostale infrastrukture 
VI. Upravljanje premoženja in prostora 
VII. Kadrovsko socialni program 
VIII. Obresti za premostitveno financiranje  
IX. Glavnica kredita 

Znotraj prve kategorije stroškov oziroma kategorije zapiralnih del je obračunska situacija 
razčlenjena še na stroške t.i. fiksnih delovnih mest, na stroške aktivnosti zapiralnih del in na 
fiksna delovna mesta ŠS, TS, GFS in SKS. Slednje niso OE, temveč samo obračunske enote v 
okviru programa zapiranja. Vsaka kategorija je razčlenjena še po posameznih postavkah, ki 
so enako označene kot posamezni zapiralni delovni nalogi (DN ponora). Za vsako postavko I. 
kategorije pa je podano število realiziranih delavnikov, znesek stroškov dela, znesek ostalih 
stroškov in znesek vseh stroškov postavke. Situacije so mesečne in zbirne (kumulativne). 
Zbirne kumulativne situacije kažejo znesek vseh stroškov oziroma vlaganj v zvezi z 
zapiranjem rudnika v obdobju od začetka leta do konca posameznega meseca v letu in 
zneske po posameznih mesecih.  
 
Zaradi spremljanja in nadziranja stroškov zapiranja ter zaradi njihovega zajemanja v mesečne 
obračunske situacije je treba vse stroške dosledno knjižiti po obračunskih enotah (01- 
Proizvodnja, 02 – Zapiranje) in po stroškovnih mestih ter delovnih nalogih. Prav tako je treba 
po delovnih nalogih evidentirati tudi vrednosti iz prejetih računov za nabavo osnovnih 
sredstev, ki se ne knjižijo kot stroški, temveč kot povečanje  nabavne vrednosti osnovnih 
sredstev podjetja.  
 
Dodatne kontrole pravilnosti razporejanja stroškov s strani pooblaščenih nadzornikov 
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Poleg občasnega revizijskega preverjanja ustreznosti oziroma pravilnosti obračunskega 
sistema ločenega spremljanja proizvodnje in prodaje premoga ter zapiranja rudnika, ki se 
odvija znotraj ene pravne osebe, pa se pravilnost delovanja vzpostavljenega sistema  
zagotavlja tudi s sprotnim nadzorom mesečnih obračunskih situacij, ki jih izvaja finančni 
nadzor nad stroški zapiranja. Z rednimi vsakomesečnimi kontrolami izbranih vzorcev 
računov, ki so podlaga za sestavitev mesečne situacije, se tako še sproti presoja vsebinska 
ustreznost razporeditve posamezne vrste stroška na zapiranje. Če se s temi kontrolami 
ugotovi, da se posamezni račun, v skladu s sprejetimi načeli, ne more vključiti v stroške 
zapiranja rudnika, finančni nadzorniki zahtevajo njegovo izločitev. 
 



 

Poročilo nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik  48 

 

POJASNILA POMEMBNEJŠIH POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ZA ZAPIRALNI DEL 
POSLOVANJA  
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
Čisti prihodki iz prodaje (1.522 EUR) 
 
Zapiralni del poslovanja RTH d.o.o. dosega le izjemoma kakšne prihodke s prodajo, saj se 
ukvarja z zapiranjem rudnika in ne s prodajo proizvodov ali storitev rudnika. Prihodki, ki so 
izkazani v tej postavki, izvirajo iz najemnin za oddajo kontejnerja (ki je bil financiran iz 
sredstev zapiranja) hčertinski družbi Fortuna – Pil d.o.o. (1.064 EUR). Nekaj prihodkov pa je 
bilo doseženih s prodajo lesne mase, pridobljene ob izvajanju sanacije površine rudnika. 
 
Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi prihodki (11.835.217 EUR) 
 
a) Subvencije iz proračuna za zapiranje (10.795.341 EUR) 
 
V tej postavki izkaza poslovnega izida so izkazani prihodki zaračunani proračunu za kritje 
stroškov zapiranja rudnika na podlagi ZPZRTH in Pogodbe o financiranju programa 
postopnega zapiranja rudnika Trbovlje - Hrastnik za leto 2011, sklenjene med Republiko 
Slovenijo, Ministrstvom za gospodarstvo ter RTH d.o.o. za leto 2011 ter dodatkom št. 1 k tej 
pogodbi. Za izvršena zapiralna dela je družba RTH d.o.o. z mesečnimi obračunskimi 
situacijami zaračunala proračunu skupaj 11.045.244 EUR za kritje stroškov zapiranja in za 
nabavo osnovnih sredstev, potrebnih za potrebe zapiranja. V teh situacijah je bilo vključenih 
za 10.795.341 EUR subvencij za kritje stroškov zapiranja (kar je bilo v podbilanci zapiranja 
izkazano kot prihodek) in za 249.903 EUR investicijskih transferov, potrebnih za nakup 
osnovnih sredstev za potrebe zapiranja (kar je bilo v podbilanci zapiranja izkazano kot 
dolgoročna pasivna časovna razmejitev). V letu 2011 RTH d.o.o. iz proračuna ni prejel 
nobenih nepovratnih sredstev za odplačilo preostanka kredita iz leta 2001. 
 
Podrobnejši vpogled v to postavko Izkaza poslovnega izida oziroma v strukturo posameznih 
situacij je razviden iz spodnje tabele. 
                                                                                                                                  v EUR 

Zap. št. 
situacije 

Proračun Nabava OS za 
zapiranje 

Kritje stroškov 
zapiranja 

Za odplačilo 
kredita 

1 1.089.986,86 3.136,50 1.086.850,36 0,00 

2 727.282,01 0,00 727282,01 0,00 

3 785.847,13 0,00 785.847,13 0,00 

4 917.716,28 265,20 917.451,08 0,00 

5 885.731,33 0,00 885.731,33 0,00 

6 967.901,58 7.581,81 960.319,77 0,00 

7 985.222,67 51.387,30 933.835,37 0,00 

8 892.675,89 48.230,79 844.445,10 0,00 

9 1.121.805,84 54.608,16 1.067.197,68 0,00 

10 1.423.068,17 84.693,84 1.338.374,33 0,00 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 1.248.006,60 0,00 1.248.006,60 0,00 

SKUPAJ 11.045.244,36 249.903,60 10.795.340,76 0,00 
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V izkazu poslovnega izida je celoten znesek prihodka iz naslova subvencij države za kritje 
stroškov zapiranja rudnika (10.795.341 EUR) razdeljen na del za kritje neposrednih stroškov 
zapiranja rudnika, izkazanih neposredno v zapiralni podbilanci (5.344.821 EUR) ter na del za 
kritje prevaljenih stroškov zapiranja rudnika, izkazanih v proizvodni podbilanci in prevaljenih 
v zapiralno podbilanco (5.450.519 EUR).   
 
Še enkrat naj izpostavimo, da med prihodki v izkazu poslovnega izida za zapiranje rudnika 
niso zajeti zneski, ki predstavljajo investicijske transferje iz proračuna za financiranje nabave 
osnovnih sredstev (249.903 EUR).    
 
V zvezi s subvencijami za kritje stroškov zapiralnih del je treba tudi pojasniti, da RTH z 
mesečnimi obračuni opravljenih del proračunu zaračuna nekoliko manj, kot znašajo dejanski 
stroški zapiranja rudnika. Majhen del stroškov zapiranja je namreč RTH pokril iz prihodkov iz 
naslova nagrad za invalide nad kvoto oziroma iz prihodkov iz naslova neplačila prispevkov za 
invalide po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji, kar je pojasnjeno v spodnjih dveh postavkah. 
 
b) Prihodki od odprave dolgoročnih PČR ter prihodki iz nagrad za invalide nad kvoto 
(997.956 EUR) 
 
V tej postavki so zajeti prihodki iz odprave (črpanja) dolgoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev, ki so bile oblikovane iz naslova dotacij za osnovna sredstva za pokrivanje stroškov 
amortizacije (973.053 EUR) in prihodki iz odprave dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, 
oblikovanih ob neplačilu prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (17.047 EUR) 
oziroma iz prejema sredstev nagrad delodajalcu, ki izpolnjuje posebne pogoje po zakonu o 
zaposlitveni rehabilitaciji invalidov (7.855 EUR).  
 
c) Prevrednotovalni poslovni prihodki (8.119 EUR) 
 
Med prevrednotovalnimi prihodki so vključeni prihodki nastali pri prodaji osnovnih sredstev 
po večjih vrednostih od njihove knjigovodske vrednosti. 
 
č) Interni prihodki (33.802 EUR) 
 
V tej postavki so zajeti prihodki, ki jih je podbilanca zapiranja dosegla z izvajanjem del 
(nadzora) za proizvodnjo.  
 
Na koncu tega dela poročila je treba še povedati, da RTH d.o.o. v  letu 2011 ni prodal nobene 
hčerinske družbe niti kakšnih drugih naložb, da bi s s sredstvi iz take prodaje lahko financiral 
izvajanje zapiranja rudnika. Zavedati pa se je treba, da bi RTH d.o.o. s takimi prodajami le 
pridobil denarna sredstva za financiranje izvajanja zapiranja, kot prihodek pa bi se v takih 
primerih izkazal le presežek prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo.  
 
Stroški porabljenega materiala (1.050.328 EUR) 
 
Material za potrebe zapiranja rudnika se naroča in skladišči posebej. Poraba tega materiala 
se knjiži neposredno v zapiralni podbilanci. Skupen znesek neposrednih stroškov 
porabljenega materiala za potrebe zapiranja je v letu 2011 znašal 537.107 EUR. Poleg tega 
materiala, ki služi samo zapiranju,  pa se za potrebe zapiranja porablja tudi material, ki se 
vodi v proizvodni podbilanci. Stroški porabe tega materiala za potrebe zapiranja se 
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ugotavljajo na podlagi zapiralnih delovnih nalogov in na podlagi ključev za stroške materiala 
na stroškovnih mestih skupnega pomena. Tako ugotovljeni stroški porabljenega materiala se 
iz podbilance proizvodnje prenašajo v podbilanco zapiranja. Skupni znesek prevaljenih 
stroškov materiala je znašal 513.221 EUR (od tega na podlagi ključev 30.601 EUR in 482.620 
EUR na podlagi zapiralnih delovnih nalogov). Največji znesek prevaljenih stroškov pripada 
stroškom električne energije (466.627 EUR).  
 
Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov materiala za leto 2011 po posameznih vrstah 
materiala in primerjava z letom 2010 je razvidna iz spodnje tabele. 
 

Konto

Neposredni 

stroški 

2011

Prevaljeni 

stroški 

2011

Skupaj 

stroški 

2011

Skupaj 

stroški 

2010

Indeks 

11/ 10

Razlika 

11-10

4000 0 0 0 0 0 0

4001 0 0 0 0 0 0

40010 0 0 0 49.941 0 -49.941

40011 STROŠKI MATERIALA-ELEKTRO     MATERIAL 33.111 61 33.172 38.185 87 -5.013

40012 179.022 1.131 180.153 243.999 74 -63.846

40013 24.531 0 24.531 26.855 91 -2.324

4002 2.301 0 2.301 1.659 139 642

4003 66.250 0 66.250 67.200 99 -950

4006 47.648 17 47.665 73.284 65 -25.619

4007 36.225 8.616 44.841 58.115 77 -13.274

4010 16.711 523 17.234 22.654 76 -5.420

4020 0 466.627 466.627 397.637 117 68.990

4022 62 22.643 22.705 53.183 43 -30.477

4030 100.110 0 100.110 74.236 135 25.874

4040 21.654 417 22.071 37.141 59 -15.070

4041 3.932 992 4.924 6.162 80 -1.238

4050 0 0 0 49 0 -49

4060 5.548 8.869 14.417 18.856 76 -4.439

4061 0 2.982 2.982 3.751 80 -769

4070 0 342 342 277 123 65

40 STROŠKI MATERIALA 537.107 513.221 1.050.328 1.173.185 -122.857  
 
Stroški storitev (2.951.032 EUR) 
 
V tej postavki izkaza poslovnega izida so zajeti zneski iz prejetih računov za storitve, ki so 
neposredno ali posredno povezani z zapiranjem rudnika. V skladu s sistemom razporejanja 
stroškov so se neposredni stroški storitev zajemali neposredno na zapiralna stroškovna 
mesta in na zapiralne delovne naloge v okviru obračunske enote 02 – Zapiranje. Znesek teh 
neposrednih stroškov storitev zapiranja za leto 2011 znaša 1.383.747 EUR. 
 
Stroški storitev, ki so potrebne tako za zapiranje kot za proizvodnjo, pa se izvirno knjižijo v 
okviru obračunske enote 01 – Proizvodnja in se nato v skladu s ključi za SM skupnega 
pomena ali pa v skladu s podatki o vrsti delovnega naloga, prevaljujejo v zapiralno 
podbilanco. Znesek tako prevaljenih stroškov zapiralnih storitev za leto 2011 znaša 1.567.285 
EUR (od tega 1.237.661 EUR na podlagi ključev in 329.624 EUR na podlagi delovnih nalogov). 
  
Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov storitev za leto 2011 po posameznih vrstah 
storitev in primerjavo z letom 2010 kaže naslednja tabela. 
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Konto Naziv konta
Neposredni 

stroški 

2011

Prevaljeni 

stroški 

2011

Skupaj 

stroški 

2011

Skupaj 

stroški 

2010

Indeks 

11/ 10

Razlika 

11-10

4100 0 0 0 0 0 0

4101 896 21.465 22.361 14.671 152 7.690

4102 23.501 183.661 207.162 228.217 91 -21.055

4103 0 21.250 21.250 33.488 63 -12.238

4104 1.997 4.748 6.745 12.241 55 -5.497

4105 0 0 0 33.564 0 -33.564

4106 21.220 38.418 59.637 56.549 105 3.088

4108 0 0 0 0 0 0

4110 1.692 0 1.692 0 0 1.692

4111 22.031 9.784 31.814 63.044 50 -31.229

4112 2.800 15.852 18.651 23.371 80 -4.720

4121 0 0 0 0 0 0

4130 0 837 837 3.414 25 -2.577

4140 0 100 100 380 26 -279

4141 0 535 535 880 61 -345

4142 0 169 169 691 24 -523

4143 0 202 202 150 135 52

41430 0 390 390 0 0 390

4144 0 0 0 0 0 0

4145 0 1.219 1.219 854 143 365

4146 0 3.346 3.346 4.099 82 -753

4147 3.126 10.778 13.904 14.844 94 -940

4148 0 2.028 2.028 246 825 1.783

4151 2.355 44 2.398 7.753 31 -5.354

4152 0 81.322 81.322 90.415 90 -9.093

41600 0 6.698 6.698 32.766 20 -26.067

41601 3.883 34.129 38.011 28.052 136 9.960

41602 163.632 20.568 184.200 268.911 68 -84.711

4161 4.086 7.503 11.589 12.947 90 -1.358

4162 0 2.998 2.998 3.809 79 -810

4163 2.722 0 2.722 3.506 78 -784

4164 0 0 0 0 0 0

4173 0 16.204 16.204 11.964 135 4.240

41800 0 16.794 16.794 22.503 75 -5.710

41810 0 26.405 26.405 20.989 126 5.416

41820 0 1.022 1.022 2.095 49 -1.073

41830 2.180 1.894 4.074 2.403 170 1.672

418300 324 593 917 768 119 150

41890 0 10.721 10.721 9.756 110 965

4190 1.069.791 119.624 1.189.416 1.256.553 95 -67.137

41900 0 5.364 5.364 470 1.142 4.895

4191 0 164.901 164.901 187.365 88 -22.464

4192 0 123.367 123.367 152.764 81 -29.397

4193 0 44.139 44.139 50.011 88 -5.873

41940 801 52.352 53.153 65.328 81 -12.175

41941 0 193.813 193.813 202.263 96 -8.450

4195 0 308.128 308.128 242.219 127 65.909

4196 0 0 0 0 0 0

4197 610 1.445 2.055 1.596 129 458

4199 11.318 12.476 23.794 18.797 127 4.997

41990 44.784 0 44.784 36.150 124 8.634

41 STROŠKI STORITEV 1.383.747 1.567.285 2.951.032 3.222.854 -271.822  
Med storitvami predstavljajo največji delež stroškov vsako leto storitve urejanja površine 
rudnika (konto 4190). Neposredni stroški na tem kontu (1.069.791 EUR) predstavljajo kar 
77% vseh neposrednih stroškov storitev. Celotni stroški storitev urejanja površine rudnika v 
letu 2011 (1.189.416 EUR) so manjši od teh stroškov za leto 2010 (1.256.553 EUR) in za več 
kot polovico manjši kot leta 2009 (2.544.679 EUR), kar je odraz vse manših sredstev, ki jih 
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RTH za potrebe zapiranja prejema iz proračuna. Med prevaljenimi stroški storitev pa 
predstavljajo največje zneske stroški računalniških storitev, stroški revizije projektov 
zapiranja, stroški ogrevanja, varovanja in čiščenja skupnih prostorov.   
 
Stroški neposrednih storitev so se v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšali, predvsem 
zaradi manjšega obsega del na površini rudnika.  
 
Stroški dela  (6.824.553 EUR) 
 
V tej postavki so zajeti stroški dela, ki se nanašajo na zapiranje rudnika. Za delavce, ki so v 
letnem programu zapiranja rudnika opredeljeni kot delavci zapiranja, se obračun plače izvaja 
povsem ločeno, tako da so bili njihovi obračunani stroški dela izkazani neposredno v 
podbilanci zapiranja. Za delavce na SM skupnega pomena, ki prav tako delajo tudi za potrebe 
zapiranja, pa se obračun plače izvrši v okviru proizvodnje dejavnosti in se v skladu s vsako 
leto določenim deležem razporedi na zapiranje. V tej postavki Izkaza poslovnega izida so 
zajeti tudi stroški dela v višini 28.758 EUR, ki so jih zapiralni delavci izvršili za potrebe 
proizvodnje (in ki niso zajeti v spodnji tabeli, ker so bili za te stroške priznani interni prihodki 
zapiranja). 
 
Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov dela za zapiranje rudnika, razčlenjen na stroške 
plač, stroške delodajalčevih prispevkov in davkov na plače ter na druge stroške dela za leto 
2011 kaže tabela na naslednji strani. 

Konto Naziv konta
Neposredni 

stroški 2011

Prevaljeni 

stroški 2011

Skupaj 

stroški 2011

Skupaj 

stroški 2010

Indeks 

11/ 10

Razlika 11-

10

4700 1.232.140 1.873.046 3.105.186 3.602.652 86 -497.466

4710 246.889 339.837 586.726 637.008 92 -50.282

472000 68.363 104.574 172.937 202.979 85 -30.042

47300 78.946 101.600 180.545 232.296 78 -51.751

47301 78.183 112.701 190.884 233.793 82 -42.910

473010 0 0 0 0 0 0

47302 3.304 2.732 6.036 8.047 75 -2.012

47303 7.811 11.354 19.165 18.689 103 476

473040 58.736 65.247 123.983 129.145 96 -5.162

47310 4.063 0 4.063 0 0 4.063

47311 93.449 0 93.449 36.567 256 56.882

47312 774.930 0 774.930 670.486 116 104.445

47314 37.612 0 37.612 37.500 100 113

47315 94.164 22.951 117.115 172.140 68 -55.025

47330 0 0 0 394 0 -394

47340 4.552 1.499 6.050 10.444 58 -4.394

47350 344.266 0 344.266 68.853 500 275.413

47351 68.853 0 68.853 22.951 300 45.902

4740 107.711 161.015 268.727 308.560 87 -39.834

4745 153.171 212.317 365.489 458.117 80 -92.628

47450 133.822 151.061 284.883 283.655 100 1.228

47451 23.678 0 23.678 16.118 147 7.561

4746 11.662 0 11.662 16.522 71 -4.860

47460 0 0 0 0 0 0

47462 9.554 0 9.554 13.535 71 -3.981

47490 1 0 1 15 8 -14

4750 0 0 0 0 0 0

47 STROŠKI DELA 3.635.862 3.159.934 6.795.795 7.180.467 -384.671  
 
Stroški dela v letu 2011 (6.824.553 EUR) so se v primerjavi z letom 2010 (7.447.918 EUR) 
zmanjšali za 8%, kar je na eni strani posledica zmanjševanja števila zaposlenih v RTH kot 
celoti in na zapiranju, na drugi strani pa na to vplivajo stroški izvedbe pasivnih in aktivnih 
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oblik kadrovsko socialnega programa. Le-ti so izkazani na analitičnih kontih od 47311 do 
47315 in kontih 47350, 47351, 4746 ter 47462. Kot je razvidno iz preglednice, so v primerjavi 
s preteklim letom zneski na kontih 47311, 47312, 47314  ter 47350 in 47351 večji na kontih 
47315, 4746 in 47462 pa manjši. Največje odstopanje glede na leto 2010 je pri 
prezaposlitvah delavcev (analitični konto 47350), kjer so se stroški premij za prezaposlitve 
povečali glede na leto 2010 za 275.413 EUR. Glavni razlog za tako veliko razliko je v številu 
aktivnih prezaposlitev (v letu 2011 je bilo takih prezaposlitev 15, v letu 2010 pa le 3. Pri vseh 
ostalih postavkah stroškov dela pa je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 prišlo do 
zmanjšanja stroškov, tako da je tudi skupni znesek stroškov dela v letu 2011 manjši kot v letu 
2010. Razlog za to je seveda predvsem v tem, da se je število zaposlenih v RTH kot celoti v 
letu 2011 zmanjšalo za 67 oseb (tako da je RTH konec leta 2011 zaposloval 369 oseb za 
nedoločen čas in eno osebo za določen čas). 
 
Odpisi vrednosti  (1.956.032 EUR) 
 
V okviru te računovodske kategorije se izkazujejo stroški obračunane amortizacije in 
prevrednotovalni odhodki iz naslova osnovnih in obratnih sredstev. 
 
Stroški amortizacije (1.943.790)   
 
Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov amortizacije po posameznih vrstah osnovnih 
sredstev in po virih financiranja teh sredstev je najbolje razviden iz spodnje preglednice. 
 

 
 
Stroški obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki se izkazujejo neposredno v zapiralni 
podbilanci, znašajo skupaj 1.410.231 EUR. Del tega zneska (970.400 EUR) se nanaša na 
osnovna sredstva, nabavljena iz proračunskih sredstev, del (439.831 EUR) pa na osnovna 
sredstva, financirana iz lastnih sredstev RTH d.o.o. Stroški amortizacije osnovnih sredstev, ki 
se izkazujejo v proizvajalni podbilanci, vendar se uporabljajo tudi za zapiranje (prevaljena 
amortizacija), znašajo 533.560 EUR. 
 
Strošek amortizacije na zapiranju se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 povečal  za 
dobrih 220.000 EUR zaradi prenosa sredstev iz proizvodnge dela v zapiralni del rudnika.  
 
Pri obravnavanju stroška amortizacije v zapiralni podbilanci se je potrebno zavedati, da se 
amortizacija za osnovna sredstva, ki se uporabljajo za potrebe zapiranja, obračunava le zato, 
da se v knjigah RTH d.o.o. izkazuje pravilna neodpisana vrednost osnovnih sredstev. Višina 
obračunane amortizacije sicer pomembno vpliva na izkazani poslovni izid zapiranja, vendar ti 
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stroški ne povzročajo denarnih tokov, saj se ne pokrivajo iz sredstev proračuna, ker glede na 
zaprtje rudnika tudi ni potrebe po reprodukciji teh sredstev. 
 
 
 
 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 
 
Poleg amortizacije so v tej postavki Izkaza poslovnega izida zajeti še prevrednotovalni 
poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (12.076 EUR) in 
prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (165 EUR). 
   
Drugi poslovni odhodki (177.529 EUR) 
 
V okviru te kategorije ni večjih zneskov neposrednih stroškov. Največji znesek med 
prevaljenimi stroški predstavljajo stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(174.561 EUR). 
 

 
 
Finančni prihodki iz danih posojil (2.108 EUR)  
 
Plačilni promet v zvezi z zapiranjem rudnika se že od leta 2002 odvija prek posebnega 
transakcijskega računa. V vseh preteklih letih je prihajalo do tega, da so se ob koncu leta 
začasno prosta sredstva iz zapiralnega dela poslovanja posojala proizvodni podbilanci, 
medtem ko je med letom praviloma proizvodnja posojala sredstva zapiranju. Posojena 
sredstva med podbilancama se obrestujejo po običajnih obrestnih merah, ki veljajo za 
kredite, najete pri domačih bankah. Finančni prihodki iz posojih, izkazani v tej postavki se 
nanašajo na posojilo proizvodni podbilanci, dano sredi decembra 2011. 
 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (79.772 EUR) 
 
V tej postavki izkaza poslovnega izida so zajete obresti od koriščenja kreditov, ki jih koristi 
zapiranje, najema pa jih proizvodna podbilanca (49.247 EUR) ter obresti od dolgoročnega 
kredita, ki je bil najet v letu 2001, ker tedaj v proračunu ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev 
za financiranje zapiranja rudnika v skladu s programom za to leto (30.525 EUR).  
 
Drugi odhodki (95.100 EUR) 
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Največji znesek med drugimi odhodki (62.543 EUR) se nanaša na odhodke iz naslova 
odškodnin lastnikom garaž, ki so jih zaposleni delavci v RTH d.o.o. zgradili na zemljišču v lasti 
RTH in jih je bilo treba zaradi izvajanja sanacijskih del na površini porušiti.  
 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (-1.285.568 EUR) 
 
Za izgubo v podbilanci zapiranja RTH d.o.o. sta dva glavna  razloga. 
  
Prvi (sistemski razlog) razlog je nepokriti strošek amortizacije tistih osnovnih sredstev na 
zapiranju, ki so bila prenesena v zapiralno podbilanco iz proizvodne podbilance. Za ta 
osnovna sredstva je treba po predpisih še naprej obračunavati amortizacijo, čeprav se te 
amortizacije ne sme vključevati v mesečne situacije zapiralnih del in jo zaračunavati 
proračunu (saj ni več potrebe po reprodukcij teh osnovnih sredstev, ker bo rudnik zaprt). 
Znesek amortizacije teh osnovnih sredstev, ki ni bil pokrit s prihodki, je v letu 2011 znašal 
430.278 EUR. Preostali strošek amortizacije (979.953 EUR) pa se nanaša na osnovna 
sredstva, nabavljena iz proračunskih sredstev. Ta strošek amortizacije pa je bil obračunsko 
pokrit s prihodki iz naslova črpanja rezervacij, oblikovanih ob prejemu investicijskih 
transferov.  
 
Drugi vse bolj pomemben  razlog za izgubo na zapiranju pa je v tem, da se zadnja leta vse 
bolj zmanjšuje obseg proračunskega financiranja zapiranja rudnika in da temu zmanjšanju ni 
bil povsem prilagojen obseg zapiralnih del, ki se še vedno skuša v čim večji meri izpeljati v 
skladu z vsakoletnim programom zapiranja.  
 
V zvezi z izkazovanjem poslovnega izida za zapiranje rudnika oziroma financiranje zapiranja 
rudnika RTH pa je treba še enkrat poudariti, da se financiranje zapiranja rudnika v skladu 
zakonom lahko izvaja tudi iz lastnih virov RTH. Ti viri se lahko pridobijo s prodajo 
nepremičnin, finančnih naložb ali drugih sredstev RTH, vendar je treba pri tem vedeti, da 
pridobitev takih likvidnih sredstev, iz katerih se financira zapiranje, predstavlja le 
preoblikovanje ene oblike sredstev v drugo in se ne izkaže kot prihodek, s katerim se krijejo 
stroški zapiranja, zato to ne vpliva na izkazano (obračunsko) izgubo na zapiranju.  
 
 
PODBILANCA STANJA   
 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (16.818 EUR) 
 
V tej postavki so zajeta le neopredmetena sredstva in sicer dolgoročne premoženjske 
pravice, to je licence za nabavljene računalniške programe, ki se nanašajo na zapiranje. V 
letu 2011 je družba RTH za potrebe zapiranja nabavila za 8.389 EUR nove programske 
opreme. Amortizacija (popravki vrednosti) neopredmetenih sredstev za leto 2011 je znašala 
17.728 EUR, neodpisana vrednost na dan 31.12.2011 pa 16.818 EUR .    
 
Med neopredmetenimi sredstvi v bilanci stanja za zapiralni del poslovanja izkazuje družba le 
tista sredstva, ki so bila financirana iz proračuna. 
 
Opredmetena osnovna sredstva (3.882.844 EUR) 
 
Zemljišča (157.976 EUR)   
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V podbilanci stanja zapiranja izkazuje RTH vrednost tistih zemljišč, na katerih nastaja 
rudarska škoda in jih mora po predpisih o rudarjenju sanirati. V posebnih primerih mora RTH 
zaradi izvedbe sanacije površine ali ureditve tovarniških cest kakšno zemljišče ali del 
zemljišča od fizičnih oseb tudi odkupiti. V letu 2011so bili s tem namenom izvršeni štirje 
odkupi zemljišč (Hercog, Repovž - Vnuk, Reka – Laško, Domex) in ter povečanje zemljišča po 
menjalni pogodbi z Občino Trbovlje in Hrovat Nado; povečanje vrednosti zemljišč iz teh 
poslov je znašalo 54.620 EUR, zmanjšanje pa 27.033 EUR. 
 
Gradbeni objekti (1.786.285 EUR)  
 
V okviru te kategorije se v podbilanci zapiranja izkazujejo gradbeni objekti (montažne hale, 
kontejnerji, ipd.), ki so bili financirani iz proračunskih sredstev in gradbeni objekti (stavbe, 
jaški, tirnice, kabli, inštalacije in druga vgrajena oprema), ki so bili preneseni v podbilanco 
zapiranja iz proizvodne podbilance, zato ker se je na določenem področju rudnika prenehalo 
pridobivati premog in je treba take objekte zapreti. 
 
Novih vlaganj v gradbene objekte zapiranja, ki bi bili financirani iz proračuna, v letu 2011 ni 
bilo. Pač pa so se gradbeni objekti v zapiralni podbilanci povečali zaradi prenosov iz 
proizvodne podbilance.  
 
Prenosi objektov iz enote proizvodnja v enoto zapiranje se izvajajo v glede na to, kje se izvaja 
pridobivanje premoga in kateri objekti niso več potrebni za to pridobivanje. Odločitev o tem, 
kdaj je treba posamezen objekt (npr. jašek s pripadajočo opremo, obzorje, črpališče ipd.) 
prenesti iz proizvodnje na zapiranje, sprejme posebna komisija, oblikovana iz tehničnih 
kadrov RTH.  
 
V letu 2011 je do takega prenosa prišlo s 1. avgusta, ko se je iz lokacije v Trbovljah v Hrastnik 
preselila elektro in strojna služba. Nabavna vrednost gradbenih objektov na zapiranju se je 
zaradi teh prenosov (spremembe njihovega namena) povečala za 259.198 EUR, popravek 
vrednosti pa za 179.689 EUR.  
 
Po obračunu amortizacije za gradbene objekte za leto 2011 je znašala neodpisana vrednost 
vseh gradbenih objektovna zapiranju konec leta 1.786.285 EUR.   
 
Proizvajalne naprave in stroji (1.930.210 EUR)    
 
V poslovnih knjigah za zapiralni del poslovanja izkazuje družba RTH d.o.o. konec leta 2011 za 
1.930.210 EUR neodpisane vrednosti te opreme. Večji del tega zneska se nanaša na opremo, 
nabavljeno iz proračuna, manjši del pa na opremo, ki je bila nabavljena iz lastnih sredstev 
RTH d.o.o. in je bila v prejšnjih letih in v letu 2011 prenesena v zapiralno podbilanco, ker se 
uporablja izključno oziroma predvsem za potrebe zapiranja.  
 
V letu 2011 se je na podlagi zapisnika posebne tehnične komisije nekaj opreme preneslo iz 
proizvodnega v zapiralni del poslovanja na dan 1. avgusta 2011. Tedaj so bile na zapiranje 
prenesene naslednje vrednosti opreme: 

Konto  Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

0400 Proizvajalne naprave in 925.999 857.912 
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stroji 

0404 Druge naprave in stroji 8.502 4.445 

0405 Nadomestni deli 270.296 203.891 

 
Dolgoročne finančne naložbe (2.717 EUR) 
 
Družba RTH d.o.o. je leta 2001 vložila v Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. (ob 
njegovi dokapitalizaciji) vložila 1 mio SIT. Ustanovitelji te družbe so bila poleg šestih občin 
zasavske regije še nekatera podjetja iz te regije. Osnovni namen tega centra je bil, da 
sodeluje in omogoča izvajanje prestrukturiranja v tej regiji, kar pomeni, da naj bi njegovo 
delovanje zagotavljalo tudi boljše možnosti za prestrukturiranje RTH d.o.o.  
 
Zaloge materiala (126.360 EUR) 
 
Nabava materiala za potrebe zapiranja rudnika se izvaja posebej in tudi zaloge materiala in 
drobnega inventarja se skladiščijo v posebnem skladišču. 
 
Vrednost materiala v zalogi se je konec leta 2011 v primerjavi z letom 2010 povečala za 
dobrih 40.000 EUR, vendar je še vedno pod vrednostjo zalog iz leta 2008, ko je znašala 
194.230 EUR. Največje vrednosti materiala na zalogi predstavlja elektro material in 
metalurgijski material. 
 
Poraba zalog se obračunava po FIFO metodi. Zaloge so bile konec leta popisane in pri tem 
niso bili ugotovljeni pomembni presežki ali primanjkljaji.  
 
Kratkoročne poslovne terjatve (1.950.922 EUR) 
 
V letu 2011 so se kratkoročne poslovne terjatve družbe povečale za skoraj 700.000 EUR. 
Glavnina zneska v tej postavki se nanaša na terjatev do države, to je na neplačano situacijo 
mesec november in december 2011 v višini 1.248.006 EUR. Drugi največji znesek (ki je tudi 
povzročil povečanje vrednosti te postavke) pa se nanaša na terjatev za interno posojilo 
proizvodnji. Kot že rečeno, je RTH sredi decembra 2011 na račun zapiranja prejel plačilo 
situacije za mesec oktober, ki je bilo tako posojeno proizvodnji. Do konca leta pa je bilo 
polovico teh sredstev že vrnjenih in porabljenih, tako da je v podbilanci stanja na dan 
31.12.2011 izkazano še za 668.000 EUR tega posojila, ki je zajeto v okviru te postavke. Manjši 
zneski te postavke pa se nanašajo na terjatve za vhodni DDV in terjatve za refundacije 
bolniških ter invalidnin. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (982.570 EUR) 
 
Skoroja celoten znesek te postavke (982.428 EUR) se nanaša na pripoznane prihodke v letu 
2001 na račun prejetega dolgoročnega kredita iz katerega so bili tedaj pokriti stroški 
zapiranja. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (kratkoročno nezaračunani prihodki) so bile izkazane 
v letu 2001, ko družba RTH d.o.o. še ni prejemala subvencij za zapiranje iz proračuna in je 
morala zato stroške zapiranja rudnika pokrivati iz sredstev najetega kredita. Ob črpanju 
(porabi) kredita je namreč družba vzporedno z evidentiranjem obveznosti za prejeti kredit, 
izkazala še t.i. kratkoročno nezaračunane prihodke. S temi prihodki so bili v letu 2001 pokriti 
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stroški zapiranja rudnika. Pri takem načinu knjiženja uporabe sredstev iz kredita se je družba 
opirala na poroštvo države oziroma na predpostavko, da bo kredit ob zapadlosti nepovratno 
odplačala država (če se ne bi mogla opreti na to predpostavko, tedaj ne bi smela izkazati 
kratkoročno nezaračunanih prihodkov in bi pač v letu 2001 izkazala za 2,1 mlrd SIT izgube).  
 
V preteklih letih je prišlo večkrat do odplačila tega kredita s sredstvi pridobljenimi iz novega 
kredita pri novem posojilodajalcu. Tako se je prvotni kredit, najet pri NLB, odplačal s 
kreditom najetim pri Volksbank, ki je bil v konec leta 2010 spet odplačan z najemom novega 
kredita pri NLB. Kredit ni več zavarovan s poroštvom države, temveč le z menicami. 
  
Še vedno naj bi se ta začetni kredit odplačal iz namensko zagotovljenih sredstev za odplačilo 
kredita. Tako je tudi v letu 2010 RTH d.o.o. prejel iz proračuna nepovratna sredstva za 
odplačilo tega kredita v skupni višini 1.375.399,55 EUR sredstev, iz katerih je v letu 2010 
odplačal sedem obrokov posojila Volksbank.  
 
V letu 2011 RTH d.o.o. ni prejel iz proračuna nobenih sredstev za odplačilo tega kredita in 
konec leta 2011 iz naslova tega začetnega kredita na kontu razmejitev še vedno izkazuje 
982.428 EUR. Če bo RTH d.o.o. v letu 2012 za odplačilo tega preostalega zneska začetnega 
kredita prejel od proračuna nepovratna sredstva, bodo s tem dokončno odpravljene te  
razmejitve, ki so nastale na začetku zapiranja rudnika. Če pa bo RTH d.o.o. preostali kredit 
odplačal iz lastnih virov (prodaja hčerinskih družb, prodaja delnic ipd.), potem bo treba za 
tako odplačan znesek v letu 2012 izkazati izgubo na zapiranju.   
 
Kapital (21.783 EUR)  
 
V zvezi z izkazovanjem kapitala v tej postavki je uvodoma potrebnih nekaj pojasnil. Ko je bil 
zaradi ločenega financiranja dejavnosti zapiranja rudnika konec leta 2002 odprt poseben 
transakcijski račun in se je v letu 2003 (poleg izkaza uspeha) začela za dejavnost zapiranja 
rudnika sestavljati še posebna podbilanca stanja, so se v tej podbilanci stanja kot viri 
sredstev izkazovale le kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in obveznost za dolgoročni 
kredit iz leta 2001. Ker iz podbilance proizvodnje v podbilanco zapiranja tedaj niso bila 
prenesena osnovna sredstva, tudi ni bilo potrebe po prenosu trajnih virov (dela kapitala). V 
tej zapiralni podbilanci so se tako kot trajni viri izkazovali le dobički in izgube, ki so nastajali 
pri zapiranju. Zaradi izgub v zapiralni podbilanci se je v njej vse do konca leta 2006 izkazoval 
tudi negativni kapital. Ob prenosu osnovnih sredstev iz proizvodnega dela v zapiralni del 
bilance pa so bili v letu 2007 v podbilanco zapiranja preneseni tudi trajni lastni viri za tako 
prenesena osnovna sredstva, zato se je kapital v tej pobilanci tedaj povečal za 4.817.334,12 
EUR, obenem pa zmanjšal za 1.120.322,12 EUR (za pokritje izgub iz preteklih let). V letu 2008 
se je kapital v zapiralni podbilanci, zaradi izgube pri zapiranju zmanjšal za 1.321.283 EUR, 
zaradi prenosa opreme iz proizvodne v zapiralno podbilanco pa povečal za 1.377 EUR, tako 
da znaša konec leta 2008 še 1.524.956 EUR. Ob prenosu proizvodnje iz Jame Trbovlje v Jamo 
Ojstro je v letu 2009 spet prišlo do tega, da so se hkrati s prenosom osnovnih sredstev iz 
zapiralne podbilance v proizvodno podbilanco prenesli tudi trajni viri tako prenesenih 
osnovnih sredstev (kapital v zapiralni podbilanci se je zmanjšal za 2.813.753 EUR), zato je 
spet prišlo do izkazovanja negativnega kapitala v zapiralni podbilanci. Do obratnih gibanj pa 
je prišlo v letu 2010, ko so bila (zlasti zaradi zapiranja Jaška 2 Hrastnik) iz proizvodne v 
zapiralno podbilanco prenesena osnovna sredstva večje vrednosti (objekti in oprema). Hkrati 
s prenosom teh osnovnih sredstev (povečanje aktive) je bilo treba za neodpisano vrednost v 
zapiralni podbilanci kapital povečati za 2.221.622 EUR. Zaradi predvidene prodaje finančne 
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naložbe v hčerinsko podjetje Rudar Senovo in uporabe kupnine za financiranje zapiranja 
rudnika, je bila konec leta 2010 v zapiralno podbilanco prenesena tudi finančna naložba v to 
družbo v višini 2.596.674 EUR in se je za ta znesek povečal tudi kapital na zapiranju. Zaradi 
izgube na zapiranju v letu 2010 pa se je kapital zmanjšal za 1.102.427 EUR. S prenosom 
osnovnih sredstev iz podbilance proizvodnje v podbilanco zapiranja se je v letu 2011 kapital v 
tej podbilanci povečal za neodpisano vredniost teh sredstev (220.644 EUR), zaradi izgube v 
letu 2011 pa zmanjšal za 1.285.568 EUR. 
 
Ob vsem tem je treba seveda povedati, da je postavka kapital v zapiralni podbilanci le 
knjigovodsko tehnična kategorija, ki nima nobene analitične vrednosti, ker je kapital 
smiselno opazovati in analizirati le z vidika podjetja kot celote. 
 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  (1.968.815 EUR) 
 
V okviru te postavke izkazuje RTH prejete investicijske transfere za nabavo osnovnih sredstev 
za potrebe zapiranja rudnika. V letu 2011 je RTH prejel iz proračuna le za  249.903  EUR 
investicijskih transferov za nabavo osnovnih sredstev za potrebe zapiranja. 
 
Ta postavka bilance stanja pa se je v letu 2011 zmanjšala za obračunano amortizacijo za 
osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, nabavljena za potrebe zapiranja in za 
nadomestitev knjigovodske vrednosti izločenih neuporabnih osnovnih sredstev (970.400 
EUR) ter tudi za porabo sredstev oblikovanih iz naslova neplačanih prispevkov za invalide.  
 
Kratkoročne obveznosti (5.014.081 EUR) 
 
Kratkoročne obveznosti se delijo na kratkoročne finančne obveznosti in na kratkoročne 
poslovne obveznosti.  
 
Kratkoročne finančne obveznosti (982.428 EUR) 
V tej postavki podbilance zapiranja je izkazana obveznost za kredit, ki ga je RTH najel pri NLB 
d.d., in ga je bil dolžan vrniti najkasneje do 27.12.2011. RTH tega kredita ni vrnil pač pa je 
najel pri isti banki nov kredit z rokom vračila 27.12.2012. Obrestna mera za kredit je 
spremenljiva in enaka seštevku EURIBOR za enomesečne depozite in marže, in je znašala ob 
podpisu pogodbe 4,24% letno. Marža je nespremenljiva in znaša 3,1% letno.  
 
 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti (4.031.653 EUR) 
Kratkoročne poslovne obveznosti se delijo na obveznosti do družb v skupini (4.200 EUR), na 
obveznosti do dobaviteljev (586.775 EUR) in na druge kratkoročne poslovne obveznosti 
(3.440.677 EUR), ki se nanašajo na obveznosti iz naslova plač, prispevkov, povračil stroškov 
ipd. do zaposlencev, na obveznosti do državnih institucij in obveznost do proizvodne 
podbilance iz naslova neplačane prevaljene amortizacije.  
 
Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev (586.775 EUR), ki se nanašajo na zapiranje 
rudnika, je bilo konec leta 2011 največ odprtih obveznosti do domačih dobaviteljev za 
obratna sredstva. Največji zneski obveznosti so se nanašali na naslednje družbe: PROTOTIP 
CC d.o.o. (91.804 EUR), AGM Nemec d.o.o. (53.318 EUR), IBT- PIN d.o.o.(36.794 EUR), FORTE 
TEODOR (22.951 EUR), SINT d.o.o. (22.951 EUR), SINET d.o.o. (22.951 EUR), RTH-SOLAR 
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d.o.o. (22.951 EUR), R-RSD d.o.o. (22.951 EUR). Zadnjih pet zneskov predstavlja obveznost za 
plačilo premije za prezaposlitev presežnih delavcev. 
 
Družba RTH ne izkazuje zapadlih obveznosti do dobaviteljev. 
 
Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi obveznosti (3.440.677 EUR) so zajete kratkoročne 
obveznosti do zaposlencev (503.808 EUR), kratkoročne obveznosti do državnih in drugih 
institucij (36.122 EUR) in ostale kratkoročne obveznosti (2.900.746 EUR).Obveznosti iz 
postavke ostale kratkoročne obveznosti pa se nanašajo na: 
- obveznost prevaljenih stroškov amortizacije do konca leta 2011 v višini 2.477.506 EUR, 
- obveznost za interno zaračunane stroške zapiranja za mesec december v višini 423.240 

EUR (prevaljeni stroški, ki jih zapiralni podbilanci zaračuna proizvodna podbilanca). 
 
IZKAZ DENARNEGA TOKA 
 
Izkaz denarnega toka družbe RTH d.o.o. za zapiralni del poslovanja za leto 2010 je sestavljen 
po neposredni metodi (I. različica) in prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev, 
izračunane na podlagi plačil in izplačil denarnih sredstev za zapiralni del poslovanja (promet 
na posebnem TRR za zapiralni del). Denarni tokovi predstavljajo neposredna povečanja in 
zmanjšanja denarnih sredstev in ne vsebujejo nedenarnih transakcij. V prejemkih in izdatkih 
so poleg zunanjih prometov vključeni tudi interni prometi oziroma denarni tokovi povezani s 
proizvodnim delom. 
 
Denarni tokovi iz poslovanja pri zapiranju rudnika so v letu 2011 postali negativni. Prebitek 
prejemkov pri poslovanju, ki je v letu 2010 znašal 690.412 EUR, se je v letu 2011 prevesil v 
prebitek izdatkov, ki znaša 52.879 EUR. Prejemki iz subvencij so se namreč  zmanjšali za 2,6 
mio EUR, tako da je denarni tok iz poslovanja, kljub zmanjšanju izdatkov za plače (za 1 mio 
EUR) in drugih izdatkov pri poslovanju (za 1 mio EUR) ter manjšemu povečanju izdatkov za 
material in storitve (za 0,2 mio EUR, postal negativen.  
 
Obratna situacija pa je pri naložbenju, kjer se je negativni denarni tok iz leta 2010 (-279.717 
EUR) prevesil v pozitivnega (1.346.053 EUR). Glavni razlog za to je v tem, da je zapiralna 
podbilanca v letu 2011 prejela plačilo iz naslova prodaje hčerinske družbe Rudar Senovo 
d.o.o. 
 
Prebitek izdatkov pri financiranju pa se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 še povečal. 
Prejemki iz naslova povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti (najetih posojil) so se v letu 
2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšali za 4 mio EUR, v primerjavi z letom 2010 so se sicer 
zmanjšali tudi izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti (za 1,5 mio EUR), 
izdatkov za odplačilo dolgoročnega kredita iz leta 2001, ki so v letu 2010 znašali 2,4 mio EUR, 
pa v letu 2011 ni bilo. 
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Upravi in nadzornemu svetu družbe    
RTH d.o.o.  
Trg revolucije 12 
1420  TRBOVLJE  
 
 
 
POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
 
 
Revidirali smo priložene računovodske izkaze za zapiralni del poslovanja družbe RTH d.o.o., ki 
vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2011, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih 
tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge 
pojasnjevalne informacije. Računovodske izkaze za zapiralni del poslovanja je pripravilo 
poslovodstvo na podlagi določb 8. člena Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – 
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (v nadaljevanju: ZPZRTH). 
 
Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze 
 
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v 
skladu z določbami ZPZRTH in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo 
poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo 
pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. 
 
Revizorjeva odgovornost 
 
Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi naše revizije. 
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo 
od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev 
sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.  
 
Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih 
v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi 
ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali 
napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s 
pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe za zapiranje 
rudnika, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o 
uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti 
uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva 
kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve teh računovodskih izkazov.  
 
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše 
revizijsko mnenje. 
 
Mnenje 
 
Po našem mnenju so računovodski izkazi za zapiralni del poslovanja družbe RTH d.o.o. 
sestavljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili, ki so jih v družbi na 
podlagi 8. člena ZPZRTH vzpostavili v zvezi z ločenim spremljanjem pridobivanja premoga in 
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zapiranjem rudnika ter podajajo resnično in pošteno sliko poslovnega izida in stanja 
zapiralnega dela poslovanja družbe RTH d.o.o. v letu, ki se je končalo dne 31.12.2011. 
 
Računovodske podlage  
 
Ne da bi prilagodili naše mnenje opozarjamo na pojasnila k izkazovanju poslovnega izida za 
zapiralni del poslovanja, podana v komentarju poročila, ki opisujejo računovodske podlage za 
izkazovanje stroškov amortizacije in ugotavljanje poslovnega izida v razmerah postopnega 
zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik, kot tudi na posebnosti izkazovanja poslovnega izida 
zapiranja, kadar se zapiranje financira iz lastnih sredstev RTH. Prav tako izpostavljamo 
posebnosti v zvezi z izkazovanjem nepovratnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna za 
odplačilo v letu 2001 najetega dolgoročnega kredita za kritje stroškov zapiranja. 
Računovodski izkazi za zapiranje rudnika predstavljajo le del poslovanja družbe RTH d.o.o. in 
so sestavljeni na podlagi zahteve 8. člena ZPZRTH.  
 
 
Ljubljana, 3. april 2012                 mag. Marko Lozej 
                                                         pooblaščeni revizor 
 
 
 
 

 


