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1  UVOD 

 
V obdobju januar - december 2010 so se izvajala dela na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav 
v SV Sloveniji v skladu s: 
 
 Programom ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v R. 

Sloveniji (nadalje Program); 
 1. Novelacijo programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 

ogljikovodikov v R. Sloveniji (nadalje 1. Novelacijo programa); 
 2. Novelacijo programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 

ogljikovodikov v R. Sloveniji (nadalje 2. Novelacija programa); 
 Začasnim načrtom ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2010 (nadalje Začasni 

načrt za leto 2010) in 
 Revidiranimi rudarskimi projekti za izvajanje del za vsaki posamezni projekt, 
 
 
po posameznih sklopih aktivnosti in sicer: 
 
 Rudarska dela (sklop aktivnosti A), 
 Gradbena dela (sklop aktivnosti B). 
 
V letu 2010 so bila opravljena dela za: 
 potrebne pripravljalne aktivnosti za sanacijo rudarskih objektov in naprav (izdelavo projektov, 

upravne postopke, nadzor nad izvajanjem del...), 
 predhodne meritve na vrtinah, 
 dokončno sanacijo 13 vrtin, 
 sanacijo cevovodov in 
 dela na monitoringu vpliva na okolje. 
 
 
 

2  FIZIČNI OBSEG OPRAVLJENIH DEL 

 
Vsa dela na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav so bila vodena in nadzorovana v skladu z 
Zakonom o rudarstvu (ZRud –UPB1/ (Ur.l.RS, št. 98/2004), Programom, 1. Novelacijo programa, 2. 
Novelacijo programa, Načrtom za leto 2010, Glavnim rudarskim projektom za izvajanje del pri sanaciji 
naftno-rudarskih objektov in naprav v SV Sloveniji (št. 07-99/KM-GRP) in revidiranimi Rudarskimi 
projekti za izvajanje del za vsak posamezni objekt. 
 
Izvedena dela v obdobju januar- december 2010 obsegajo: 
 
 Izdelavo projektne dokumentacije, vodenje potrebnih upravnih postopkov in nadzor pri izvedbi del. 
 Predhodne meritve na vrtinah: Bu-4, Pt-106, Pt-100, Mrt-1, ČV-1 in Pg-5 
 Sanacijo vrtin: Pt-50, Pt-53, Pt-99, Pt-100, Pt-106, Pan-1, ČV-1, Mrt-1, Lipa-1 

DL-1, Kog-1, Bu-4 in MS-1. 
 Sanacija cevovodov in 
 Monitoring vpliva na okolje. 
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2.1      VODENJE IN NADZOR, KOORDINACIJA, IZVEDBA UPRAVNIH POSTOPKOV 

 
Za vse objekte, ki so sanirana v letu 2010, je bila izdelana projektno dokumentacija, vodiliso se  ustrezni 
upravni postopki ter operativni nadzor izvajanja del. 
 
Za vsak posamezni objekt je bila izdelana in vodena naslednja dokumentacija: 
 
 Rudarski projekt za izvajanje del (RPZI); 
 Dnevna poročila o opravljenih delih; 
 Stroški izvedbe del. 
 Rudarski projekt izvedenih del (RPID). 
 
Skladno z Zrud so bili izdelani Rudarski projekti za izvajanje del (RPZI) za vsa dela na posameznih 
objektih. Projekti so bili revidirani skladno z 71. členom Zrud in izdana so bila dovoljenja za izvajanje del 
po 2. odstavku 50. člena Zrud. 
 
Projekte so izdelovali za to usposobljeni samostojni projektanti z večletnimi izkušnjami iz tega področja. 
 

2.2      PREDHODNE MERITVE NA VRTINAH 

 
Na vrtinah Bu-4, Pt-106, Pt-100, Mrt-1, ČV-1 so bila opravljena naslednja dela: 
 
- izdelava programov meritev; 
- merjenje tlakov na ustju vrtine; 
- ugotavljanje prehodnosti vrtine; 
- merjenje statičnih gradientov tlaka od površine do dna vrtine; 
- ugotavljanje vrste in količine slojnih fluidov v vrtini; 
- ugotavljanje splošnega stanja v vrtini in na ustju vrtine; 
- izdelavo poročil. 
 
Navedena dela so opravili z namenom pridobitve podatkov o dejanskem stanju v vrtini in na ustju vrtine, 
kar je osnova za izdelavo projektne dokumentacije. 
 
 

2.3      SANACIJA VRTIN 

 

 V skladu z Načrtom ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2010 so bila izvedena  
sanacijska dela na naslednjih vrtinah: Pt-50, Pt-53, Pt-99, Pt-100, Pt-106, Pan-1, ČV-1, Mrt-1, Lipa-
1, DL-1, Kog-1, Bu-4 in MS-1. 
 

 
Na navedenih vrtinah so bila opravijena pripravljalna gradbena dela in sicer ureditev dostopnih poti, 
čiščenje okolic vrtin in izkop ustja vrtin ter rudarska dela in zaključna gradbena dela. 
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2.3.1  Rudarska dela  

 

Na navedenih vrtinah so bila opravljena naslednja rudarska dela:  
 

  Vrtina Pt-50 

 
Na lokaciji vrtine je izveden izkop ustja vrtine. Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura s 
pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja vrtine za izvedbo sanacijskih del. Narejen je preizkus 
tesnosti ustja vrtine. Vrtina je prečiščena do globine (vrha odrezane kolone) 235,62 m. V vrtino je 
položen cementni čep v intervalu od 253,48 m do 148,56 m. Izveden je preizkus hermetičnosti 
cementnega čepa do tlaka 60 bar. Položen je zaključni cementni čep v intervalu od 148,56 m do 0,00 m. 
Na vrtini so bila opravljena zaključna gradbena dela.  
 
Dela na vrtini Pt-50 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-50. 
Št. projekta: RPZI: Pt-50; 02-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 
 

  Vrtina Pt-53 

 
Na vrtini so izvedena pripravljalna dela (izkop ustja vrtine). Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna 
garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja vrtine za izvedbo sanacijskih del. Pri 
prečiščevanju vrtine je prihajalo do večkratne zataknitve v vrtini. Vrtina je prečiščena do globine 451,38 
m. V vrtino je položen cementni čep v intervalu od 451,38 m do 358,73 m. Sledilo je ugotavljanje vrha 
cementnega čepa. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa do tlaka 60 bar. Položen je 
zaključni cementni čep v intervalu od 149,85 m do 0,00 m.  
 
Dela na vrtini Pt-53 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-53. 
Št. projekta: RPZI: Pt-53; 01-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 
 

 Vrtina Pt-99 

 
Na lokaciji vrtine je izveden izkop ustja vrtine. Preseljena je bila remontna garnitura s pripadajočo 
opremo. Sledila je ureditev ustja vrtine za izvedbo sanacijskih del. Narejen je preizkus tesnosti ustja 
vrtine. Vrtina je prečiščena do globine 1272,26 m. V vrtino so položeni cementni čepi v intervalu od 
1272,15 m do 1049,52 m in v intervalu od 451,38 m do 348,71 m. Sledilo je ugotavljanje vrha 
cementnega čepa. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa do tlaka 60 bar. Položen je 
zaključni cementni čep v intervalu od 151,49 m do 0,00 m. Na vrtini so bila opravljena zaključna 
gradbena dela in sicer kompletiranje, preizkušanje in montiranje nove opreme na ustju. 
  
Dela na vrtini Pt-99 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-99. 
Št. projekta: RPZI: Pt-99; 04-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 
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 Vrtina Pt-100 

 
Na vrtini so bila izvršena pripravljalna dela. Na lokacijo vrtine so bile položene AB plošče in izdelan je 
temelj za dvigalo. Preseljena je bila remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine in preizkus hermetičnosti za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 1722,62 
m. V vrtino so položeni cementni čepi v intervalu od 1722,62 m do 1385,95 m. Sledilo je ugotavljanje 
vrha cementnega čepa. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa do tlaka 100 barov. 
Položen je zaključni cementni čep v intervalu od 151,37 m do 0,00 m. Preizkušena je hermetičnost 
medprostora med proizvodno in uvodno kolono zaščitnih cevi (medprostor hermetičen do 100 barov). 
Na vrtini so bila opravljena zaključna gradbena dela in sicer kompletiranje, preizkušanje in montiranje 
nove opreme na ustju. 
 
 
Dela na vrtini Pt-100 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-100. 
Št. projekta: RPZI: Pt-100; 09-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 
 

  Vrtina Pt-106 

 
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del. Iz vrtine je izvlečena proizvodna oprema. Sledilo je prečiščevanje 
vrtine. Prečiščevanje je bilo oteženo zaradi občasnega zatikanja orodja. Vrtina je bila prečiščena do 
globine 1611,25 m. V vrtino je položen cementni čep v intervalu od 1611,25 m do 1502,45 m. Sledilo je  
ugotavljanje vrha cementnega čepa. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa do tlaka 100 
bar. Položen je zaključni cementni čep v intervalu od 151,28 m do 0,00 m. Na vrtini so bila opravljena 
zaključna gradbena dela in sicer kompletiranje, preizkušanje in montiranje nove opreme na ustju. 
 
Dela na vrtini Pt-106 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-106. 
Št. projekta: RPZI: Pt-106; 03-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 

 Vrtina Pan-1 

 

Na vrtini so bila izvedena pripravljalna dela (izkop ustja vrtine). Na lokacijo vrtine so bile položene AB 
plošče in izdelan je temelj za dvigalo. Preseljena je bila remontna garnitura s pripadajočo opremo. 
Sledila je ureditev ustja vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 1626,49 
m. Pri prečiščevanju vrtine se je večkrat pojavljal plin H2S in CO2. V vrtino so položeni cementni čepi v 
intervalu od 1626,49 m do 1524,84 m, v intervalu od 701,64 m do 602,37 m. Sledilo je ugotavljanje vrha 
cementnega čepa. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa. Položen je zaključni cementni 
čep v intervalu od 149,54 m do 0,00 m. 
 
Dela na vrtini Pan-1 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pan-1. 
Št. projekta: RPZI: Pan-1; 07-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 
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  Vrtina ČV-1 

 
Na vrtini so bila izvršena pripravljalna gradbena dela –čiščenje okolice vrtine, ravnanje terena in strojno 
ročni izkop jaška vrtine. Na lokacijo vrtine so bile položene AB plošče in izdelan je temelj za dvigalo. 
Preseljena je bila remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja vrtine za izvedbo 
sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 1952,47 m. V vrtino so položeni cementni čepi v 
intervalu od 1951,87 m do 1845,38 m in v intervalu od 702,23 m do 601,89 m. Sledilo je ugotavljanje 
vrha cementnega čepa. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa do tlaka 100 barov. 
Položen je zaključni cementni čep v intervalu od 149,62 m do 0,00 m. Bila so izvedena zaključna 
gradbena dela. 
 
Dela na vrtini ČV-1 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine ČV-1. 
Št. projekta: RPZI: ČV-1; 05-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 
 
 Vrtina Mrt-1 
 
Na vrtini so bila izvršena pripravljalna dela. Na lokacijo vrtine so bile položene AB plošče in izdelan je 
temelj za dvigalo. Preseljena je bila remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 1621,08 m. V vrtino so položeni 
cementni čepi v intervalu od 1621,51 m do 1419,79 m in v intervalu od 1002,41 m do 901,81 m. Sledilo 
je ugotavljanje vrha cementnega čepa. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa do tlaka 
100 barov. Nato je izveden preizkus hermetičnosti medprostora med proizvodno in tehnično kolono ter 
izvedena cementacija od 0,00 m do 588,07 m. Položen je zaključni cementni čep v intervalu od 152,47 
m do 0,00 m ter izvedena je bila demontaža ustja vrtine. Na vrtini so bila opravljena zaključna gradbena 
dela in sicer: zakoličenje vrtine, strojno razbijanje AB temeljev in jaška vrtine z odvozom le teh na trajno 
deponijo, izkop gramoznega materiala v povprečni debelini 30 cm in odvoz na deponijo, dobava, prevoz 
in nasip humusne zemlje ter fino planiranje zgornjega sloja in sejanje trave. 
 
Dela na vrtini Mrt-1 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Mrt-1. 
Št. projekta: RPZI: Mrt-1; 11-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 
 
 Vrtina Lipa-1 
 
Na vrtini so bila izvršena pripravljalna dela. Na lokacijo vrtine so bile položene AB plošče in izdelan je bil 
temelj za dvigalo. Preseljena je bila remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 1603,71 m. V vrtino so položeni 
cementni čepi v intervalu 1632,05 m do 1531,47 m v intervalu od 701,46 m do 601,00 m. Sledilo je 
ugotavljanje vrha cementnega čepa. Izveden je bil tudi preizkus hermetičnosti cementnega čepa do 
tlaka 100 barov. Položen je zaključni cementni čep v intervalu od 149,76 m do 0,00 m. Na vrtini so bila 
opravljena zaključna gradbena dela in sicer: zakoličenje vrtine, strojno razbijanje AB temeljev in jaška 
vrtine z odvozom le teh na trajno deponijo, izkop gramoznega materiala v povprečni debelini 30 cm in 
odvoz na deponijo, dobava, prevoz in nasip humusne zemlje ter fino planiranje zgornjega sloja in 
sejanje trave. 
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Dela na vrtini Lipa-1 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Lipa-1. 
Št. projekta: RPZI: Lipa-1; 10-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 

 Vrtina DL-1 

 
Na vrtini so bila izvedena pripravljalna dela (izkop ustja vrtine). Na lokacijo vrtine so bile položene AB 
plošče. Preseljena je bila remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja vrtine za 
izvedbo sanacijskih del. Izveden je preizkus tesnosti vrtine. Vrtina je bila prečiščena do globine 802,45 
m. V vrtino je položen cementni čep v intervalu od 802,43 m do 685,34 m. Sledilo je ugotavljanje vrha 
cementnega čepa. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa do tlaka 60 bar. Položen je 
zaključni cementni čep v intervalu od 150,67 m do 0,00 m. 
 
Dela na vrtini DL-1 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine DL-1. 
Št. projekta: RPZI: DL-1; 06-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 

 Vrtina Kog-1 

 
Na lokaciji vrtine so bila izvršena pripravljalna dela (čiščenje okolice vrtine in ravnanje terena in izkop 
jaška vrtine). Na lokacijo vrtine so bile položene AB plošče in izdelan je temelj za dvigalo. Preseljena je 
bila remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja vrtine in preizkus hermetičnosti 
za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 1180,42 m. V vrtino je položeni cementni 
čepi v intervalu od 1180,42 m do 1104,73 m. Bila so izvedena zaključna gradbena dela. 
 
Dela na vrtini Kog-1 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Kog-1. 
Št. projekta: RPZI: Kog-1; 08-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 
 

 Vrtina Bu-4 

 
Izvršena so pripravljalna gradbena dela –čiščenje okolice vrtine, ravnanje terena, popravilo dostopne 
poti, strojno ročni izkop jaška vrtine in prevoz odpadnega materiala na primerno deponijo. Izvršeno je 
merjenje statičnih in dinamičnih gradientov tlaka in temperature. Sledilo je izpihovanje vrtine – iztok 
nafte in plina. Izvedena je ureditev ustja vrtine za izvajanje sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do 
globine 1837,58 m. Vgrajena je oprema za cementacijo. Bila so izvedena zaključna gradbena dela. 
 

Dela na vrtini Bu-4 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Bu-4. 
Št. projekta: RPZI: Bu-4; 12-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud. 
 
 Vrtina MS-1 
 
Na vrtini so bila izvršena pripravljalna dela. Na lokaciji vrtine so bile položene AB plošče in izdelan je 
temelj za remontno dvigalo. Preseljena je bila remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je 
ureditev ustja vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 325,52 m (kanal 
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vrtine je porušen). V vrtino so položeni cementni čep v intervalu od 323,58 m do 231,56 m. Sledilo je 
ugotavljanje vrha cementnega čepa. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa do tlaka 60 
barov. Nato je izveden preizkus hermetičnosti medprostora med uvodno in tehnično kolono. Izvedena je 
cementacija od 0,00 m do 21,50 m. Položeni je zaključni cementni čep v intervalu od 149,37 m do 0,00 
m (v dveh fazah).  
 
Dela na vrtini MS-1  so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine MS-1. 
Št. projekta: RPZI: MS-1; 13-10/MK. 
Projekt je izdelal: samostojni projektant Marijan Kraljič, univ. dipl. inž. rud.. 
 
2.3.2 Zaključna dela na vrtinah 
 
Po izvedbi sanacijskih del v posamezni vrtini so sledila zaključna dela na ustjih vrtin in v okolici vrtin kot 
sledi: 
 

 Demontaža in odstranitev remontnega ali vrtalnega postroja in pripadajoče opreme iz delovišča; 

 Sanacija ustja vrtine, rezanje uvodne, tehnične in proizvodne kolone zaščitnih cevi 1,5 m do 2,5 
m pod površino terena, vgradnja slepic na proizvodno, tehnično in uvodno kolono zaščitnih cevi; 

 Površinska sanacija in rekultivacija terena okrog vrtine, odstranitev betonskih jaškov, gramoza, 
navoz humusne zemlje, ravnanje terena in sejanje trave. 

 
Po dokončni sanaciji vsake posamezne vrtine je bil izdelan rudarski projekt izvedenih del (RPID), v 
katerem so podani vsi relevantni podatki o izvedbi del na posamezni vrtini, tehnično stanje v vrtini in na 
ustju vrtine po izvedbi sanacijskih del.  
 
2.4 SANACIJA CEVOVODOV  
 
 
Sanacija cevovodov se je izvajala na naslednji način: Trasiranje cevovodov, izkop cevovodov in ročno 
prevrtavanje cevovoda zaradi ugotovitve vsebine cevovoda, odstranjevanje preostalega fluida iz 
cevovoda in izpiranje cevovoda z vodo ter razmaščevalcem. Potekala je cementacija na povezovalnih 
cevovodih med vrtino D-1 in dehidracijo ter cementacija povezovalnih cevovodov med CPP-Zp-4 in 
sledil je zasip vseh jaškov. 
 
V letu 2010 so bili cevovodi sanirani v skupni dolžini 4.990 m. 
 

 D-13 – Dehidracija  
 D-11 – Dehidracija  
 CPP – Pg-8  
 D-1 – Dehidracija  
 CPP – Zp-4.  
 Pt-106 – CPP- 
 

 

 
2.5        MONITORING VPLIVA NA OKOLJE 
 
 
V skladu s 6. točko odločbe inšpektorja, št. 06143-2/2006-2 z dne 24.01.2007 se je izvajal poostreni 
nadzor nad stanjem obstoječe izplačne jame na vrtini Mrt-1, Pg-1 in Kog-3. Pregledi na vrtini Mrt-1 so 
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bili izvršeni dne 12.01.2010, 09.02.2010, 01.03.2010, 14.04.2010, 10.05.2010, 10.06.2010, 07.07.2010, 
12.08.2010, 02.09.2010, 14.10.2010, 04.11.2010 in 06.12.2010. Pregledi na vrtini Kog-3 so bili izvršeni 
dne 12.01.2010, 09.02.2010, 01.03.2010, 14.04.2010, 10.05.2010, 08.06.2010, 07.07.2010, 
11.08.2010, 01.09.2010, 01.10.2010, 02.11.2010 in 06.12.2010. Pregledi na vrtini Pg. 1 so bili izvršeni 
dne 12.01.2010, 09.02.2010, 23.03.2010, 08.04.2010, 04.05.2010, 10.06.2010, 08.07.2010, 
03.08.2010, 01.09.2010, 11.10.2010, 04.11.2010 in 06.12.2010. Pri pregledih se je ugotavljala količina 
vode oz. izplake, nasipa izplačne jame ter stanje varovalne ograje. Pri pregledih ni bilo ugotovljeno 
nobenih bistvenih sprememb v izplačni jami. 
 

3       OPRAVLJENA DELA PO SKLOPIH 

 
Vsa izvedena dela na sanaciji rudarskih objektov in naprav za leto 2010 delimo na dve skupini oziroma 
sklope aktivnosti in sicer: 
 
 Rudarska dela ( sklop aktivnosti A); 
 Gradbena dela (sklop aktivnosti B). 
 
Specialna rudarska dela (slop aktivnosti C) za izvedbo katerih smo v preteklih letih najemali tuje 
izvajalce (zaradi uporabe specialne opreme) v letu 2010 nismo opravili, oziroma smo ih opravili z lastno 
opremo v sklopu rudarskih del (sklop aktivnosti A). 
 

3.1 RUDARSKA DELA (SKLOP AKTIVNOSTI A) 

 
Rudarska dela so zajemala največji del aktivnosti na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav in 
sicer: 
 Izdelavo tehnične dokumentacije, upravne postopke, vodenje in nadzor; 
 Meritve v vrtinah in na ustjih vrtin za ugotavljanje dejanskega stanja posameznih vrtin; 
 Sanacijska dela na vrtinah, opravljena z običajno rudarsko opremo (vrtalno ali remontno garnituro; 

črpalnim agregatom, površinsko rudarsko opremo…); 
 Sanacijska dela na cevovodih (pripravljalna dela, demontaža in odstranjevanje opreme). 
 
Opravljena rudarska dela na posameznih objektih so podrobno opisana v poglavju 2. 
 

3.2 GRADBENA DELA (SKLOP AKTIVNOSTI B) 

 
Gradbena dela so obsegala pripravljalna gradbena dela in zaključna gradbena dela. 
 
 Čiščenje okolice vrtine (odstranitev grmičevja in dreves) in ureditev dovozne poti; 
 Postavitev AB plošč na dovozno pot; 
 Izgradnjo temeljev za remontni postroj; 
 Izgradnjo jaškov vrtin; 
 Preselitev vrtalno-remontnega postrojenje in pripadajoče opreme na delovišče vrtine; 
 Montažo vrtalno-remontnega postrojenja in pripadajoče opreme na delovišče; 
 Ureditev površin okrog vrtin; 
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Zaključna gradbena dela so zajemala: 
 
 Odstranitev vseh betonskih blokov in gramoznega tampona z delovišča; 
 Zasutje vseh jaškov z zemljo, ravnanje terena; 
 Ureditev celotne degradirane površine; 
 Zasaditev površine s travo. 
 
Za izvedbo gradbenih del je bila posebej izdelana potrebna dokumentacija. Na tej osnovi je bil opravljen 
javni razpis, skladno z ZJNVETPS (Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev ) in nato izbran najugodnejši izvajalec. Kot najugodnejši ponudnik 
za izvedbo gradbenih del je bil izbran LEGARTIS, gradbeno podjetje d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava. 
 
Po dokončanih izvedenih delih na vrtinah so vsa delovišča bila urejena do stopnje, ki ustreza prvotnemu 
stanju posameznih lokacij in zemljišč. 
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4       STROŠKI IZVEDBE DEL 

4.1 SKUPNI STROŠKI IZVEDBE DEL 

 
Skupni stroški izvedbe del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav za leto 2010 so podani v 
Tabeli 1: 
 
Tabela 1: Skupni stroški izvedenih del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav za leto 
2010 
 

Opravljena dela Sanirani objekti in naprave Načrt 2010      Stroški izvedbe 

2010

Indeks           

4/3

1 2 3 4 5
1. Vodenje in nadzor, koordinacija del, 51.240,00 66.563,83 130

    izvedba upravnih  postopkov

2. Predhodne meritve na vrtinah 26.710,00 28.973,63 108

3. Sanacija vrtin Pt-50, Pt-53, Pt-99, Pt-100, 1.042.013,00 1.063.649,60 102

   (rudarska in gradbena dela) Pt-106, Pan-1, ČV-1, Mrt-1,

Lipa-1, DL-1, Kog-, Bu-4, MS-1

4. Sanacija cevovodov in ostalih objektov 43.215,00 49.652,11 115

5. Monitoring vpliva na okolje 28.939,00 1.566,58 5

SKUPAJ 1.192.117,00 1.210.405,75 102

 
 
Po pogodbi o financiranju izvedbe »Načrta ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2010« 
so bila Nafti-Geoterm d.o.o. za leto 2010 dodeljena sredstva v višini 1.165.697,00 EUR. Dela so bila 
opravljena v višini 1.210.405,75 EUR. V primerjavi z Načrtom ekološke sanacije rudarskih objektov in 
naprav za leto 2010 so bila opravljena dela 102 odstotno. 
 

4.2. STROŠKI IZVEDBE DEL PO POSAMEZNIH OBJEKTIH 

 

Od skupno nastalih stroškov sanacije rudarskih objektov in naprav najvišji stroški nastajajo pri sanaciji 
vrtin. 
 
Načrtovani stroški v načrtu za leto 2010 in dejanski stroški po posameznih vrtinah so podani v tabeli 2 
in grafično prikazani na Graf 1. 
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Tabela 2: Načrtovani in dejansko nastali stroški na sanaciji posameznih vrtin v letu 2010 
 

 
 
 
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da so skupni stroški sanacije vrtin v načrtovanih okvirih. 
 
 
Nekoliko višji stroški od načrtovanih so nastali na sledečih vrtinah: 

 Pt-99 zaradi večjega obsega del (prečiščevanje vrtine). 

 Lipa-1zaradi večjega obsega rudarskih del (prečiščevanje vrtine in polaganje cementnih čepov). 

 Kog-1zaradi večjega obsega rudarskih del (prečiščevanje vrtine in strojno razbijanje AB 
temeljev ter jaška vrtine). 

 Bu-4 zaradi večjega obsega rudarskih del in večkratne pojave plina in nafte 

 MS-1zaradi večjega obsega rudarskih del (prečiščevanje vrtine). 
 
Nekoliko nižji stroški od načrtovanih so doseženi na vrtinah:Pt-50, Pan-1, Mrt-1 in ČV-1 zaradi 
manjšega obsega del na gradbeni sanaciji delovišča. 
 
 
 

v EUR

VRTINA   Predvideni stroški v             

Načrtu za leto 2010        

Dejansko nastali stroški                         Indeks     

3/2

1 2 3 4

Pt-50 66.471,00 49.571,98 75

Pt-53 40.684,00 39.279,61 97

Pt-99 69.707,00 72.729,93 104

Pt-100 66.471,00 68.386,02 103

Pt-106 58.047,00 66.734,99 115

Pan-1 102.789,00 97.511,28 95

ČV-1 116.402,00 114.195,65 98

Mrt-1 141.624,00 128.151,35 90

Lipa-1 102.892,00 118.790,22 115

DL-1 53.732,00 55.489,72 103

Kog-1 47.362,00 63.888,51 135

Bu-4 110.135,00 119.891,50 109

MS-1 65.697,00 69.028,84 105

SKUPAJ 976.316,00 1.063.649,60 109



 

 

13 

 

Graf 1: Načrtovani in dejanski stroški ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav 
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4.3 STROŠKI IZVEDBE DEL PO POSAMEZNIH SKLOPIH AKTIVNOSTI 

 
Stroški izvedbe del po posameznih sklopih aktivnosti in sicer: 
 
 Rudarska dela (sklop aktivnosti A); 
 Gradbena dela (sklop aktivnosti B). 
 
Tabela 4: Stroški izvedbe rudarskih del (Sklop aktivnosti A) 
 

  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št. STROŠKI IZVEDBE

V LETU 2010

1 2

1. Vodenje in nadzor, koordinacija del,  66.563,83

izvedba upravnih postopkov

2. Predhodne meritve na vrtinah 28.973,63

3. Sanacija vrtin

Pt-50 45.832,38

Pt-53 39.279,61

Pt-99 72.367,13

Pt-100 63.666,62

Pt-106 59.815,00

Pan-1 97.511,28

ČV-1 104.323,55

Mrt-1 112.273,60

Lipa-1 110.457,42

DL-1 55.489,72

Kog-1 51.628,63

Bu-4 110.177,90

MS-1 69.028,84

Skupaj vrtine 991.851,68

4. Sanacija cevovodov in ostalih rud.obj. 47.215,11

5. Monitoring vpliva na okolje 1.566,58

SKUPAJ 1-5 1.136.170,83

OBJEKTI/VRTINE
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Tabela 5 : Stroški izvedbe gradbenih del (sklop aktivnosti B) 
 
                                       V EUR 

 
 
 
 

      del

Zap.       

št.

Vrsta del (sklop aktivnosti) Načrt 2010 Stroški izvedbe 

2010         

Indeks  

4/3

1 2 3 4 5

1. RUDARSKA DELA (sklop aktivnosti A) 1.039.797,00 1.136.170,83 109

2. GRADBENA DELA  (sklop aktivnosti B) 152.320,00 74.234,92 49

SKUPAJ 1.192.117,00 1.210.405,75 102

Tabela 5: Stroški izvedbe del po posameznih sklopih aktivnosti in skupni stroški izvedbe 

v EUR
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1 2

3. SANACIJA VRTIN

Pt-50 3.739,60

Pt-99 362,80

Pt-100 4.719,40

Pt-106 6.919,99

ČV-1 9.872,10

Mrt-1 15.877,75

Lipa-1 8.332,80

Kog-1 12.259,88

Bu-4 9.713,60

Skupaj vrtine 71.797,92

4. Sanacija cevovodov in ostalih rud.obj. 2.437,00

5. Monitoring vpliva na okolje 0,00

SKUPAJ 1-5 74.234,92

Opravljene aktivnosti Stroški izvedenih del v letu 2010
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5       VIRI SREDSTEV 

 

 

Sredstva za realizacijo programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav v letu 2010 so bila 
zagotovljena iz virov, kot je prikazano v tabeli 6. 
 
 
Tabela 7: Viri sredstev  
 

v EUR

Zap.    

št.

Sredstva Načrt 2010 Sredstva v letu 2010 Indeks         

4/3

1 2 3 4 5

1. Sredstva iz proračuna R.Slovenije 1.165.697,00 1.165.697,00 100

2. Lastna sredstva Nafta-Geoterm 26.420,00 44.708,75 170

SKUPAJ 1.192.117,00 1.210.405,75 101

VIRI SREDSTEV

 
 
 

6       ČASOVNI POTEK DEL 

 

Časovni potek opravljenih aktivnosti na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav za leto 2010 je 
grafično prikazano na Grafu 2. 
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1. IZDEL. PROG.SAN., VOD.

2. PREDHODNE MERITVE

3. SANACIJA VRTIN 
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Graf 2. Časovni potek aktivnosti na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2010
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7      ZAKLJUČEK 

 

Od predvidenega programa ekološke sanacije v letu 2010, je v celoti izveden obseg del. Izvajalec del je 
izvedel dela v višini 1.210.405,75 EUR (indeks 101-TABELA 7).. 
 
Dela iz programa “NAČRTA EKOLOŠKE SANACIJE RUDARSKIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA LETO 
2010,” ki jih je izvajalo podjetje NAFTA GEOTERM so bila izvedena kvalitetno in v roku. 
 

 
        Izdelal: 

 

        Dr. Željko Vukelić. u.d.i.r. 
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