
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Številka. 361-2/2010-69 

Ljubljana, dne 01.09.2010 

 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gp.gs@gov.si 

ZADEVA: Predlog sklepa Vlade RS o sprejemu Poročila o izvajanju tehničnega in  

                 finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja RTH v letu 

                 2009 – predlog za obravnavo  

1. Predlog sklepov vlade: 

Za izvrševanje četrtega odstavka 8. člena Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS št. 26/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 43/10 in 49/10 – popr. ) in na podlagi 2. člena 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) je Vlada Republike Slovenije na….. seji 
dne…..sprejela sklep: 
Vlada Republike Slovenije sprejme Poročilo o izvajanju tehničnega in finančnega nadzora 
nad postopnim izvajanjem zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2009. 
 
Priloge:Poročilo nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik za leto 2009, 
IRGO Consulting d.o.o.,, Ljubljana,april 2010 
_ 
_ 
 
Prejemniki: 
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, 
Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana, 
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o, Trg revolucije 12, Trbovlje 
 

 

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

   -  mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo 
   -  mag. Janez Žebre, sekretar 

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora: 

/Navesti imena in funkcijo oziroma naziv/ 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

www.mg.gov.si, e: gp.mg@gov.si 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 
t: 01 400 36 00, f: 01 400 33 70 

REPUBLIKA SLOVENIJA 



3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: 

            DA  

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: 

/Navesti razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji med. pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku (169.člen Poslovnika Državnega zbora)/ 

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: 

/Navesti razloge/ 

5. Kratek povzetek gradiva 

Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev po letnem planu za leto 2009 je opravil 
IRGO Consulting d.o.o., družba, ki je bila na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje 
tehničnega in finančnega nadzora postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik v 
programskem obdobju 2005-2009. Družba je skupaj s podizvajalci opravila tehnični nadzor, 
finančni nadzor zapiranja in finančno revizijo zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik. 
Tehnični nadzor je bil usmerjen na jamska zapiralna dela, likvidacijo separacije premoga in 
prostorsko ter ekološko sanacijo površine. Finančni in tehnični nadzor sta opravila pregled 
štirih različic letnega plana v okviru decembrske(08) in junijske (09) izdaje. Finančni nadzor 
je opravil pregled pravilnosti mesečnih razporejanj stroškov in nadzor nad pravilnim 
izvajanjem javnih naročil s tem da je zasledoval bolj vsebinski vidik naročila kot vidik izvedbe 
postopka javnega naročanja. 
V okviru finančnega dela nadzora je bil opravljen nadzor nad porabo planiranih sredstev za 
kadrovsko socialni del programa, ki mora biti usklajen tudi s porabo po programu za razvojno 
prestrukturiranje zasavske regije na podlagi zakona o postopnem zapiranju rudnika, tako da 
ne prihaja do podvajanja sredstev za ta namen. Nadzorovane so bile aktivnosti povezane s 
prezaposlovanjem, samozaposlovanjem ter z drugimi oblikami tekočega razreševanja 
presežnih delavcev. 
Opravljena je bila revizija ločenega  računovodskega evidentiranja zapiralnih del in 
opravljeno revidiranje računovodskih izkazov za zapiralni del poslovanja družbe Rudnik 
Trbovlje-Hrastnik. Sistem prevaljevanja stroškov iz podbilance proizvodnje v podbilanco 
zapiranja vzpostavljen leta 2003 in dopolnjen leta 2007, je bil spremenjen v letu 2009 in sicer 
pri lokacijah stroškovnih mest (SM) zaradi odločitve o selitvi proizvodnje iz Jame Trbovlje v 
Jamo Ojstro. 
Izkaz poslovnega izida za zapiralni del poslovanja kaže, da je v letu 2009 v tem delu 
poslovanja nastala izguba v višini 1,34 mio €. Pretežni del te izgube predstavlja stroške 
nepokrite amortizacije,ki se ne pokrivajo iz proračuna, drugo pa odpade na nepokrite 
odpravnine za presežne delavce zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev pred koncem leta. 
 
Skupna ugotovitev revizorja je, da 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 vzpostavili v zvezi z ločenim spremljanjem pridobivanjem premoga in zapiranjem 
rudnika ter podajajo resnični in pošteno sliko poslovnega izida in stanja zapiralnega dela 
poslovanja družbe v letu 2009. 
 

6. Presoja posledic 

  

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR 
v tekočem in naslednjih treh letih 

 NE 

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije 

 NE 

c) administrativne posledice  NE 

č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij 

 NE 

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene 
vidike 

 NE 

e) na socialno področje  NE 



f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja: 
- na nacionalne dokumente razvojnega 

načrtovanja, 
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna 

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij 

 NE 

   

   

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR 

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/ 



 

I. Ocena finančnih posledic 

 Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov državnega 
proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov občinskih 
proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov državnega 
proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov občinskih 
proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za druga 
javna finančna sredstva 

    

II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih 
proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski: 

Šifra 
PP 

Ime proračunske 
postavke 

Ime proračunskega 
uporabnika 

Znesek za tekoče leto 
(t) 

Znesek za t+1

     
     
     

SKUPAJ:   

Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz naslednjih 
PP: 

Šifra 
PP 

Ime proračunske 
postavke 

Ime proračunskega 
uporabnika 

Znesek za tekoče leto 
(t) 

Znesek za t+1 

     
     
     

SKUPAJ:   

Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 
proračuna: 

Novi prihodki 
Znesek za tekoče leto 

(t) 
Znesek za t+1

   
   
   

SKUPAJ:   

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR 

/samo, če izbere NE pod točko 6a)/ 

Kratka obrazložitev: Poročilo daje pregled realizacije aktivnosti v odnosu do letnega plana in 



dokazuje spoštovanje pravil s področja rudarstva , finančnega poslovanja in revidiranja.  

8. Predstavitev sodelovanja javnosti 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja / DE 

/Če NE, navesti razlog za ne objavo:/ 

/Če DA: 
Datum objave: 01.09.2010 
V razpravo so bili vključeni:  

-  
Mnenja, predloge, pripombe so podali: 

-  
-  
-  

Upoštevani so bili: 
- v celoti 
- v pretežni meri 
- delno 
- niso bili upoštevani, poročilo je bilo dano…………….. 

Bistvena odprta vprašanja: 
-  
-  

__________________________________________________________________________ 
 
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o…….,kar je razvidno v 
predlogu predpisa./ 

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja 

/Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje: 
- Ministrstvu za finance 
- Službi Vlade za zakonodajo 
- …../ 

/Datum pošiljanja:/ 

/Gradivo je usklajeno: v celoti  

Bistvena odprta vprašanja: jih ni  
- … 
- …. 

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni 
usklajeno/ 

10. Gradivo je lektorirano            NE 

11. Zahteva predlagatelja za  

a) obravnavo neusklajenega gradiva  NE 

b) za nujnost obravnave  NE 

c)  obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA 

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti       NE 

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade      DA  

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne … 

 



 

Mag. Darja RADIĆ 

MINISTRICA 

 

 

PRILOGE: 

 Predlog sklepa 

 Obrazložitev 

Poročilo nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik za leto 2009 
(IRGO Consulting d.o.o., Ljubljana, april 2010 

Mnenje Ministrstva za finance št. 361-7/2010/3 z dne 27.8.2010 

Mnenje  Službe za zakonodajo št. 360-60/2010-AT z dne 30.8.2010. 

  

  



Za izvrševanje četrtega odstavka 8. člena Zakona o postopnem zapiranju rudnika 
Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS št. 26/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 43/10 in 49/10 – popr.) in na podlagi 2. člena 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) je 
Vlada Republike Slovenije na….. seji dne…..sprejela naslednji   
 

 

 

 

 

                                                                   S K L E P 

            : 

Vlada Republike Slovenije sprejme Poročilo o izvajanju tehničnega in finančnega 
nadzora nad postopnim izvajanjem zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2009. 
 
 
 
Številka: 
Ljubljana, dne 
 
       
 
 
 
                                                                                 Mag. Helena KAMNAR 
                                                                                   GENERALNA SEKRETARKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKLEP PREJMEJO: 
 

- Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana 
- Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana 
- Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje 

 



 
 
 
OBRAZLOŽITEV 
 
 
Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev po letnem planu za leto 2009 je opravil 
IRGO Consulting d.o.o., družba, ki je bila na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje 
tehničnega in finančnega nadzora postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik v 
programskem obdobju 2005-2009. Družba je skupaj s podizvajalci opravila tehnični nadzor, 
finančni nadzor zapiranja in finančno revizijo zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik. 

Tehnični nadzor je bil usmerjen na jamska zapiralna dela, likvidacijo separacije premoga in 
prostorsko ter ekološko sanacijo površine. Finančni in tehnični nadzor sta opravila pregled 
štirih različic letnega plana v okviru decembrske(08) in junijske (09) izdaje. Finančni nadzor 
je opravil pregled pravilnosti mesečnih razporejanj stroškov in nadzor nad pravilnim 
izvajanjem javnih naročil s tem da je zasledoval bolj vsebinski vidik naročila kot vidik izvedbe 
postopka javnega naročanja. 

V okviru finančnega dela nadzora je bil opravljen nadzor nad porabo planiranih sredstev za 
kadrovsko socialni del programa, ki mora biti usklajen tudi s porabo po programu za razvojno 
prestrukturiranje zasavske regije na podlagi zakona o postopnem zapiranju rudnika, tako da 
ne prihaja do podvajanja sredstev za ta namen. Nadzorovane so bile aktivnosti povezane s 
prezaposlovanjem, samozaposlovanjem ter z drugimi oblikami tekočega razreševanja 
presežnih delavcev. 

Opravljena je bila revizija ločenega  računovodskega evidentiranja zapiralnih del in 
opravljeno revidiranje računovodskih izkazov za zapiralni del poslovanja družbe Rudnik 
Trbovlje-Hrastnik. Sistem prevaljevanja stroškov iz podbilance proizvodnje v podbilanco 
zapiranja vzpostavljen leta 2003 in dopolnjen leta 2007, je bil spremenjen v letu 2009 in sicer 
pri lokacijah stroškovnih mest (SM) zaradi odločitve o selitvi proizvodnje iz Jame Trbovlje v 
Jamo Ojstro. 

Izkaz poslovnega izida za zapiralni del poslovanja kaže, da je v letu 2009 v tem delu 
poslovanja nastala izguba v višini 1,34 mio €. Pretežni del te izgube predstavlja stroške 
nepokrite amortizacije, ki se ne pokrivajo iz proračuna, drugo pa odpade na nepokrite 
odpravnine za presežne delavce zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev pred koncem leta. 

 

Skupna ugotovitev revizorja je, da 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 vzpostavili v zvezi z ločenim spremljanjem pridobivanjem premoga in zapiranjem 
rudnika ter podajajo resnični in pošteno sliko poslovnega izida in stanja zapiralnega dela 
poslovanja družbe v letu 2009. 
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TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 2005-2009 

 pogodba MOP št.2511-04-911062 z dne 17.1.2005 
 
 
 
 
 

 

POROČILO NADZORA 

POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA 

TRBOVLJE HRASTNIK ZA LETO 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Št.: ic-164/10  
  
Ljubljana, 19.4.2010  
  
  
  
  

Vodja nadzora: Direktor: 
  

Bojan Jelen, univ.dipl.inž.rud. dr.Vojkan Jovičić, univ.dipl.inž.grad. 
 



10 
 

 

 
 
VSEBINA POROČILA: 
 
 
1. IZVAJALCI NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH IN AVTORJI 

POROČILA ................................................................................................................ 11 
2. UVODNA POJASNILA............................................................................................... 12 
3.  TEHNIČNI NADZOR ZAPIRALNIH DEL TER PROSTORSKE IN EKOLOŠKE 

SANACIJE POVRŠINE ............................................................................................. 13 
3.1.  ZAPIRALNA DELA V JAMAH TRBOVLJE, HRASTNIK IN OJSTRO .............. 13 
3.2 LIKVIDACIJA SEPARACIJE PREMOGA ........................................................ 16 
3.3 PROSTORSKA IN EKOLOŠKA SANACIJA POVRŠINE ................................ 16 

3.3.1 Tekoča vzdrževalna dela ............................................................................... 16 
3.3.2 Trajna sanacija površine nad rudarskimi deli in rekonstrukcije objektov ........ 17 

3.4 IZDELAVA PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ......................... 17 
3.5 POSTOPKI JAVNIH NAROČIL ....................................................................... 18 
3.6 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI, ODKUPI, ODŠKODNINE, 

SLUŽNOSTNE PRAVICE IN SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ ..... 18 
3.7 PREGLED MESEČNIH SITUACIJ .................................................................. 18 
3.8 PREGLED LETNIH PROGRAMOV ................................................................. 19 
3.9 SODELOVANJE Z DRŽAVNO UPRAVO IN RUDARSKO INŠPEKCIJO ........ 20 

4. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NAD 
IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKO 
SOCIALNEGA PROGRAMA RTH V LETU 2009 ...................................................... 21 
4.1 Pregled programov zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za leto 2009 ......... 21 
4.2 MESEČNI PREGLEDI PRAVILNOSTI RAZPOREJANJA STROŠKOV  

NA ZAPIRALNEM DELU RTH TER PREVERJANJE IN POTRJEVANJE 
MESEČNIH SITUACIJ .................................................................................... 22 

4.3 NADZOR NAD PRAVILNIM IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV ..................... 25 
5.  POROČILO IZVAJANJA NADZORA CENITEV NEPREMIČNIN ............................... 29 
6.  REVIZORJEVO POROČILO ZA ZAPIRALNI DEL POSLOVANJA RTH ZA 

LETO 2009 ................................................................................................................ 30 
 



11 
 

 

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. 
Operativni nadzor:  Janez Štancar, rud.teh. 
Sodelavci:  mag.Gregor Vesel, univ.dipl.inž.rud. 
   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 
 
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. 
 
 
 



13 
 

 

 
 

3.  TEHNIČNI NADZOR ZAPIRALNIH DEL TER PROSTORSKE IN EKOLOŠKE SANACIJE 
POVRŠINE 

 
V nadaljevanju podajamo obseg tehničnega nadzora postopnega zapiranja RTH. Poleg tehničnega dela 
so na poslovanje vplivale tudi druge okoliščine, kot sprejetje rebalansa RS, zamenjava poslovodstva RTH 
in ostalo. O tem ne poročamo. 
 
Prav tako ne poročamo posebej o zaključkih »projekta Barbatra« iz preteklih let. To je posebej opisano v 
poročilu finančnega dela poslovanja. 
 
 

3.1.  ZAPIRALNA DELA V JAMAH TRBOVLJE, HRASTNIK IN OJSTRO 

 
V jamah RTH smo v času od začetka januarja do konca decembra 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) 
- Dostava materiala (pozicija 1002) 
- 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) 

 
V letu 2009 se je zaključilo odkopavanje premoga v III.polju jame Trbovlje in se nadaljevalo v jami Ojstro. 
Posledično so se spremenile lokacije zapiralnih del skupnega pomena in so delno financirani iz programa 
zapiranja. V nadaljevanju opisujemo le dela ki so v celoti ali delno financirana iz programa zapiranja. 
 
Nadzor zapiralnih del se je izvajal le v delih jame, ki niso bila v tehnološkem ciklusu proizvodnje premoga. 
 
1001 - VDRŽBA 
 
Jama Trbovlje 
 
Vzdržba v jami Trbovlje je obsegala urejanje odvodnjevanja v objektih predvidenih za zapiranje, 
urejevanje prezračevanja jame, urejanje pohodnih poti in poti umika ter vzdrževanje cevovodov (za 
komprimiran zrak in odvodnjevalnih vodov) in delo v delavnicah zunaj (delavnica za remont jeklenega 
ločnega podporja, lesna delavnica) ter kontrolo protipožarnih sredstev (gasilni aparati).  
 
Jama Hrastnik in Ojstro 
 
Vzdrževalna dela so obsegala urejanje in vzdrževanje pohodnih poti, tirov in prezračevanja v jami 
Hrastnik, urejanje odvodnjevanja in ostala vzdrževalna dela. 
 
1002 - DOSTAVA MATERIALA 
 
Jama Trbovlje 
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Dostava materiala je obsegala dovoz in odvoz materiala in opreme potrebne pri izvajanju vseh zapiralnih 
delih  in vzdržbi jamskih objektov v jami Trbovlje (z obratnega prostora in z prostora separacije 
prenmoga), odvoz demontiranega materiala in opreme na površino in nakladanje in razkladanje materiala 
na površini ter delo strojnikov Jaška I pri prevozih opreme in materiala. 
 
Jama Hrastnik in Ojstro 
 
Dostava materiala je obsegala dovoz in odvoz materiala in opreme potrebne pri izvajanju vseh zapiralnih 
delih  in vzdržbi jamskih prostorov v jamah Hrastnik in Ojstro, odvoz demontiranega materiala in opreme 
na površino in nakladanje in razkladanje materiala na površini. 
 
1003 - VRTANJE 
 
Poleg spodaj naštetih konkretnih vrtalnih del so zaposleni izvajali meritve v inklinometrih in tistih 
piezometrih, ki nimajo vgrajene registrirne enote. 
 
Jama Trbovlje 

1. strukturne vrtine na območju Ribnika  
2. Plesko polje: izdelava drenažnih vrtin 
3. vgradnja inklinometrov v Hohkrautovi koloniji 
4. drenažne vrtine v Plesko polju jame Trbovlje – skupaj 530 m vrtin 

 
Jama Ojstro, Hrastnik in Dol 

1. Površina Leše: izvedba inklinometrov 
2. plaz Blate: sondažno vrtanje in vgradnja inklinometrov 
3. na območju Studenci je izvedeno pet inklinometrov  

 
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: 

- demontaža ventilatorskih postaj R4, Gvido (Trbovlje) in jašek B (Hratsnik) 
- montaža cevovoda za hidravlični zasip od vznožja vpadnika V1 (Zg.VII.polje) do jaška C in dalje v 

jamo Ojstro 
- montaža EVP od vznožja novega vpadnika površina -  zvezno obzorje v jamio Hrastnik do Javor 

vpadnika v jami Ojstro 
 

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, 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 telefonistov, dela v črpališču jame Hrastnik in 
Ojstro, delo v remizi obrata Trbovlje in podobno. 
 
Dejavnost svetlikarne je preneseno na hčerinsko družbo Foruna Pil d.o.o. Nadzor se je v tem primeru 
izvajal enako kot v primeru drugih zunanjih izvajalcev del in storitev. 
 
1007 - NADZORNO TEHNIČNO OSEBJE 
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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 : 

- zavarovanje razpok in nameščanju manjkajočih opozorilnih tabel, 
- izravnava depresij, 
- redna vzdrževalna dela na varovalnih ograjah, 
- redna vzdrževalna dela na odvodnjevalnih sistemih ter umirjevalno - usedalnih bazenih, 
- vzdrževalna dela rekultiviranih površin, 
- posek vej in grmovja, ter košnja ob industrijskih cestah in poteh, 
- čiščenje in gramoziranje industrijskih cest, 
- v zimskem času pa pluženje ter posip le teh, 
- čiščenje okolice obratnih prostorov, 
- vzdrževalna dela na objektih RTH. 

 
Dela so se izvajala deloma v lastni režiji, delno pa 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 izvajalcev so se nadzirali enako kot pri konkretnih pozicijah. 
 
3001 - SKUPNI PREVOZ 
 
Na poziciji Skupni prevoz (nekdaj pozicija DE separacije premoga) so bila opravljena naslednja dela: 

- popravila tirov, zamenjava pragov in tračnic, 
- popravilo kretnic, 
- čiščenje vodnih kanalov in pohodnih poti na območju prejšnjih dveh alinej, 
- pregled opuščenih jamskih prostorov na in ob skupnem prevozu 
- demontaža elektro in strojne opreme separacije premoga 
- prestavitev napajanja jame zaradi rušenja objekta stare separacije 
- rušenje kamnionske tehtnice 

 
 
KONKRETNA ZAPIRALNA DELA V JAMI TRBOVLJE 
 
1. Zapiranje zgornjega VII. polja jame Trbovlje: dela likvidacije podzemnih objektov so zaključena. 

Objekti so zapolnjeni z elektrofilterskim pepelom z deponije Prapretno. Likvidirana je ventilatorska 
postaja R4. odprta je ostala le neposredna povezava skozi vpadnik R2 do savskega obzorja. 
Skoznjo poteka cevovod za zapolnjevanje jame Ojstro. 

2. Likvidacija Polaj polja: z pnevmatičnim zasipom so se likvidirali objekti ob Polaj bunkerju na različnih 
etažah od k.230 do k.265. Polaj polje z centralnim vsipnikom je v drugi polovici 20.stoletja zagotovo 
objekt z najdaljšo življensko dobo. Temu ustrezno je število priključnih objektov. Sem sodijo 
pomožna skladišča razstreliva, jamske delavnice, RTP, vpadnmiške povezave med etažami, 
transportne in dostavne proge. Dela se nadaljujejo v letu 2010. 

3. Sanacija Savske proge: v bližini kompresorske postaje se je izvedla sanacija dela zvezne proge. 
Dela so obsegala reprofiliranje, zaščita z armiranim brizganim betonom, ureditvijo centralnega 
odvodnjevalnega kanala in tirovja. 

4. Likvidacija Terezija rova: ta objekt je bil opuščen ne pa likvidiran v prvi polovici devetdesetih let. Do 
tedaj je služil prezračevanju in kot bežna pot. Objekt je podgrajen z NF opeko in lociran delno v 
nizkem nadkritju v urbanem naselju Kolonuija 1.maja in Neža. Dela so se nadaljevala iz leta 2008. 
Obsegala so čiščenje glavnega in stranskega rova proti Neži, vgradnja drenažnega sistema in 
zapolnjevanje z gramoznim zasipom. Konec novembra so se dela zaradi nizkih temperatur in 
nedobave agregatrov prekinila. 

 
 
KONKRETNA ZAPIRALNA DELA V JAMI OJSTRO, HRASTNIK IN DOL 
 
Jama Hrastnik: 
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1. Likvidacija VII.obzorja jame Hrastnik: dela likvidacije so bila zaključena v preteklih letih. Zaradi proste 
globine jaška Hrastnik 2 se z obzorja izvaja le črpanje vode na zvezno obzorje. 

2. Likvidacija IV.obzorja jame Hrastnik: dela so se nadaljevala iz leta 2008. obsegala so demontažo 
elektro in strojnih instalacij, demontažo talne in viseče transportne opreme, ureditev dreniranja, 
separatno prezračevanje, oskrba z električno energijo in komprovodom, lučani in pihani zasip 
objektov na obzorju in medhorizontne povezave z kamnitim agregatom z deponije na separaciji 
premoga Trbovlje. Dela so v letu 2009 zaključena. 

3. Likvidacija III.obzorja jame Hrastnik: v letu 2009 se je pričela likvidacija tega obzorja. Začelo se je z 
ureditvijo prezračevanja, oskrbo z el.energijo in komprimiranim zrakom, ter nadaljevalo z 
zasipavanjem z kamnitim agregatom kot prej na IV.obzorju. 

4. Likvidacija jaška B: demontaža elektro in strojne opreme, rušitev objekta ventilatorske postaje, 
rušenje armiranobetonske konstrukcije bunkerja, zasipavanje z površine 

 
Jama Ojstro: 
5. Pripravljalna dela likvidacije jaška Ojstro: ureditev pristopa z proge na zveznem obzorju, ureditev 

transportnih poti iz III.obzorja do Javor vpadnika 
6. Prestavitev črpalič: obnova črpalk, črpališča in cevovodov na k.120, demontaža cevovodov med k.55 

in k.90, ureditev čepanja iz proste globine jaška Hrastnik 2, ureditev črpanja vode do zveznega 
obzorja 

7. zapolnjevanje z elektrofilterskim pepelom: objektov poševnih povezav med k.90 in zveznim obzorjem 
z priključnimi objekti, izvedba čepov in pregrad, umik elektrostrojne opreme 

 
Jama Dol: 
8. rušenje Krištandolskega jaška in objektov na površini: rušenje zunanjih objektov na površini nad 

jamo Dol in zapolnjevanje krištandolskega jaška. 
 
 

3.2 LIKVIDACIJA SEPARACIJE PREMOGA 

 
V tem letu so se izvajala naslednja dela demontaže in rušenja objektov: 

1. Rušenje objekta stare separacije: objekt je bil grajen iz armirane opečne konstrukcije. Rušitvena 
dela so potekala z sočasnim odstranjevanjem jeklenih konstrukcij in rušenja opečnih zidov. 

2. Rušenje dela upravne zgradbe: del upravne zgradbe, vezan na staro separacijo se je rurušil 
sočasno 

3. Rušenje opornih zidov: rušenje dela opornih zidov pod objektom stare separacije 
 
Dela na vseh treh pozicijah se nadaljujejo v letu 2010. 
 
 

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 delavci RTH bodisi sami ali skupaj s storitvami zunanjih izvajalcev z 
gradbeno mehanizacijo.  
 
Izvajala so se naslednja dela: 

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



17 
 

 

- 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, ...) 

 

3.3.2 Trajna sanacija površine nad rudarskimi deli in rekonstrukcije objektov 

 
Izvajale oziroma izvedle so se naslednje aktivnosti: 

1. Zaledna cesta za obratnimi prostori Trbovlje: izvedba zaledne ceste za potrebe nadomestnih 
parkirišč in interventnega dostopa, izvedene so bile tudi podporne konstrukcije  

2. Regulacija odvodnjevalnega kanala Studenci: ureditev odvodnjevanja od platoja nad jamo Ojstro 
do reguliranega dela nad potokom Boben. Dela so se nadaljevala iz leta 2008, zaključila pa v tem 
letu. 

3. Cesta Terezija rov – Gvido: zaključen je pododsek med križiščem z cesto Frančiška – Gvido in 
Nasipi do nekdanjega ribnika in saniranega zemeljskega plazu (pilotna stena). 

4. Regulacija AMD - IPOZ - Trboveljščica: izvedba regulacije od bivšega PK Neža in površine nad 
AB poljem jame Trbovlje do Lobnikarja. 

5. Sanacija razpok na Žrebljevem hribu: izvedena je rekultivacija v letu 2008 izvedenih gradbenih 
del 

6. Cesta Opekarna – Nasipi: zaključek del, katerih glavnina je bila izvedena v letu 2008 
7. Sanacija PK Vode: izvedba pripravljalnih del na dostopnih poteh in zaščita pred padajočim 

kamenjem 
8. Ureditev portala Pasetti rova: izdelava portalne konstrukcije pred leti saniranega Pasetti rova 
9. Rušenje transformatorske postaje Dol: izvedena rušitvena dela 
10. Ureditev odvodnjevanja Ojstro – odsek mimo banke: izdelan je prvi pododsek zbirnega kolektorja; 

drugi bo izdelan v letu 2010 
11. Rušenje dotrajanega rud.stan.objekta na Resnici: izvedena so rušitvena dela 

 
 

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 z 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. 
 
Tehnični nadzor je posebej pregledal projektno in tehnično dokumentacijo, po kateri so se pričeli postopki 
javnih naročil, oziroma se izvajajo dela. 
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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 izvedenih javnih naročil je podan v poročilu finančnega nadzora. 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 javnihnaročil do razjasnitve ali spremembe. 
 
Omeniti moramo, da se je del nakupov in dobav izvajal tudi z neposrednim naročanje (naročilnice). Za ta 
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 stroški izvedbe celotnega projekta (npr. stroški 
rekonstrukcije neke ceste so sestavljeni iz stroškov izdelave projektne 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. V primeru, ko nismo mogli nedvoumno potrditi nemembnost teh del, stroškov nismo 
uvrstili v mesečne situacije. 
 
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. 
 
Konkretne in finančno večje aktivnosti so bile izvedene v sklopu sanacije površine. Te so podane v 
poročilu nadzornika nepremičnin v točki 5 letnega poročila. 
 
 

3.7 PREGLED MESEČNIH SITUACIJ 
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Pregled mesečnih situacij je bil izvajan v dveh korakih in sicer: 
1. tekoča spremljava in kontrola knjiženja v podatkovne baze informacijskega sistema RTH 
2. pregled računov ob izdelavi mesečne situacije skupaj z 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 primeru nejasnosti smo poleg vpogleda v izdane fakture dobaviteljev pridobili ustrezna pojasnila s 
strani strokovnih služb RTH. 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. 
 
Posebna pozornost je bila posvečena fizični kontroli 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 z 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 za naprej. 
 
 

3.8 PREGLED LETNIH PROGRAMOV 

 
RTH je pripravil, tehnični nadzor pa pregledal in podal mnenja k letnim programom postopnega zapiranja 
za leto 2009. Izdelani in predani so bili naslednji izvodi letnega programa: 
 

1. Prva izdaja, december 2008 
2. prva izdaja z dopolnjenim KSP, marec 2009 
3. Druga izdaja, junij 2009 
4. druga izdaja z rebalansom, september 2009 

 
Tehnični nadzor je skupaj s partnerji v nadzoru podajal pisna poročila o pregledu ter jih posredoval 
naročniku Ministrstvu za gospodarstvo ter RTH-ju. 
 
Ključna ugotovitev tehničnega nadzora pri pregledu vsakoletnih programov je tako kot vsa pretekla leta 
vse večje razhajanje v primerjavi s srednjeročnim programom. Kot po pravilu se povečujejo odstopanja v 
delu programa vezano na prostorsko in ekološko sanacijo površine, medtem ko v programu zapiranja jam 
niso odstopanja tako velika. Pogrešamo hitrejše sanacije starih vhodov v jame. 
 
Tehnični nadzor je skupaj z finančnim nadzorom svetoval poslovodstvu RTH, da se izdela rebalans 
srednjeročnega programa, s katerim bi se uskladila odstopanja letnih programov.  
 
Tehnični nadzor je pri pregledu dela programa vezano na KSP redno ugotavljal in opozarjal na 
neenakomerno razreševanje delavecv. S tem mislimo na relativno intenzivno razreševanje na tehničnem 
delu zaposlenih, čemur ne sledi obseg razreševanja v administrativnih in drugih netehničnih službah. 
 
 
SREDNJEROČNI PROGRAM 
 
Izvajal se je nadzor nad pripravo srednjeročnega programa 2010 – 2015. ta je bil izdelan šele jeseni in 
novembra posredovan resornem ministrstvu. Vzrok za kasnitev je bila v nedorečenenm podaljšanju 
proizvodnje premoga. 
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3.9 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 z predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za 
enegijo in Republiškim rudarskim inšpektoratom, ter 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. 
Tomaž Hribar, rud.teh. 
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4. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NAD IZVAJANJEM JAVNIH 
RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA RTH V LETU 
2009 

 
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). Naša naloga je 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, sodelovanje pri preverjanju mesečno izstavljenih situacij ter izdelovanje  
mesečnih  poročil o pregledu le teh. Na podlagi določil razpisa in pogodbe, sklenjene z naročnikom, 
izvajamo 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). 
 
 

4.1 Pregled programov zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za leto 2009 

 
RTH je pripravil dve različni izdaji Programa zapiranja za leto 2009. Pristojne smo seznanili z  osnovno 
ugotovitvijo, ki smo jo sicer podali že ob pregledu 1. izdaje Programa zapiranja RTH za leto 2009, da iz 
programa ni mogoče ugotoviti, v kolikšnem deležu bodo dela, predvidena s Srednjeročnim programom 
zapiranja RTH za obdobje 2005-2009, ob zaključku leta 2009 dejansko opravljena, čeprav je v uvodu 
programa zapisano, da ta letni program (za leto 2009) predstavlja dinamični izsek revidiranega programa 
postopnega zapiranja RTH II. faza.  
Razlike med vrednostjo po drugi in prvi izdaji programa ter primerjavo s srednjeročnim  programom 
(2005-2009) smo prikazali s Primerjalno preglednico stroškov in izdatkov zapiranja RTH za leto 2009. 
Skupni stroški in izdatki zapiranja ter viri financiranja pri obeh izdajah  programa ostajajo enaki, razlike pa 
so le med posameznimi postavkami programa. 
 
Večino sredstev, namenjenih zapiranju RTH, se porablja za kritje stroškov dela pri zapiranju jam, dela na 
ekološki in prostorski sanaciji površine pa zaostajajo glede na dinamiko teh del, predvideno s 
srednjeročnim programom. Zaradi bojazni, da srednjeročni program v delu, ki se nanaša na prostorsko in 
ekološko sanacijo površine, ne bo realiziran, smo ponovno predlagali izdelavo ocene uresničevanja 
srednjeročnega programa. V marcu je RTH izdelal Analizo izvajanja programa postopnega zapiranja RTH 
za obdobje 2005-2008, iz katere je razvidno, da bistveni del zaostanka za planiranimi sredstvi predstavlja 
področje Ekološko prostorske sanacije površine, kadrovsko socialnega programa in finančnih odhodkov 
za obresti, medtem ko so stroški del v lastni režiji nekoliko prekoračeni.  
 
Druga izdaja programa zapiranja za leto 2009 je tako določala enako skupno višino stroškov kot prva 
izdaja programa za leto 2009. Tako ostajajo celotna vrednost programa in viri financiranja po višini 
nespremenjeni. Nekaj sprememb je v dinamiki izvedbe in v strukturi stroškov. Nekoliko je bilo v drugi 
izdaji programa predvideno zmanjšanje  stroškov zapiranja jam, ekološke in prostorske sanacije površine 
ter stroškov kadrovsko socialnega dela programa, ta znesek (305.058,52 EUR)pa je bi bil namenjen 
odplačili glavnice kredita. 
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Tabela. 1: Razlika med drugo in prva izdajo Programa zapiranja RTH za leto 2009 

 
v EUR

Program zapiranja Program zapiranja Razlika Sred.program zap. Razlika

POSTAVKA PROGRAMA RTH za leto 2009 RTH za leto 2009 (3) = (1) - (2) za 2009 brez DDV (5) = (2) - (4)

1.izdaja 2.izdaja (2005-2009)

1 2 3 4 5

 A) ZAPIRANJE JAM

Tabela 7.1. Stroški fiksnih delovnih mest in zapiralnih del : 7.910.147,39 7.910.147,39 0,00 5.669.421,50 2.240.725,89

 - stroški dela 5.237.748,00 5.237.748,00 0,00 4.144.764,00 1.092.984,00

 - ostali stroški 2.672.399,39 2.672.399,39 0,00 1.524.657,50 1.147.741,89

Tabela 7.2. Stroški fiksnih delovnih mest v ŠS, TS, GFS in SKS : 2.988.763,00 2.988.763,00 0,00 1.328.653,67 1.660.109,33

 - stroški dela 1.908.954,00 1.908.954,00 0,00 971.312,00 937.642,00

 - ostali stroški 1.079.809,00 1.079.809,00 0,00 357.341,67 722.467,33

Tabela 7.3. Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami ( konto 431 851.370,00 703.550,00 147.820,00 834.585,00 -131.035,00

Stroški najema mehanizacije, nakupa zasipnega materiala, … 0,00 0,00 0,00 312.969,17 -312.969,17

Tabela 7.4. Stroški električne energije za zapiralna dela 735.909,00 677.032,00 58.877,00 184.304,17 492.727,83

Tabela 7.5. Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna dela 97.000,00 97.000,00 0,00 34.774,17 62.225,83

Stroški raziskovalnega vrtanja in izvajanja monitoringa 0,00 0,00 0,00 121.710,00 -121.710,00

 S K U P A J   A 12.583.189,39 12.376.492,39 206.697,00 8.486.417,68 3.890.074,71

 B) EKOLOŠKA IN PROSTORSKA SANACIJA POVRŠINE

Tabela 8.1. Stroški sanacije površine 502.000,00 232.000,00 270.000,00 1.060.618,33 -828.618,33

Tabela 8.2. Stroški rušenja/rekonstrukcij objektov in nadomestnih gradenj na pov 540.000,00 470.000,00 70.000,00 295.582,50 174.417,50

Tabela 8.3. Stroški rekultivacije površine 79.000,00 39.107,00 39.893,00 295.582,50 -256.475,50

Tabela 8.4. Stroški izgradnje/rekonstrukcij cest in ostale infrastrukture 1.834.000,00 2.313.000,00 -479.000,00 2.260.335,00 52.665,00

Tabela 8.5. Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrževanje površine ( konto 4 315.827,00 248.605,00 67.222,00 173.871,67 74.733,33

Tabela 8.6. Stroški izdelave dokumentacije ( površina ) 533.679,52 433.738,00 99.941,52 226.033,33 207.704,67

Tabela 8.7. Stroški upravljanja premoženja in prostora : 195.993,09 172.993,09 23.000,00 799.810,83 -626.817,74

 -upravljanje 175.993,09 152.993,09 23.000,00

 -odkupi zemljišč (konto 431) 20.000,00 20.000,00 0,00

 S K U P A J   B 4.000.499,61 3.909.443,09 91.056,52 5.111.834,16 -1.202.391,07

 C) KADROVSKO SOCIALNI DEL 2.828.275,00 2.820.970,00 7.305,00 2.707.394,00 113.576,00

D) FINANČNI ODHODKI ZA ODPLAČILO GLAVNICE IN OBRESTI KREDI 3.322.996,00 3.628.054,52 -305.058,52 2.323.005,00 1.305.049,52

0,00

 S K U P A J   A + B + C + D 22.734.960,00 22.734.960,00 0,00 18.628.650,84 4.106.309,16

 E) VIRI FINANCIRANJA

Investicijski transferi (konto 431) 1.187.197,00 972.155,00 215.042,00 1.008.456,67 -36.301,67

Proračunska sredstva 20.334.960,00 20.334.960,00 0,00 18.628.650,84 1.706.309,16

Lastni viri (prejemki od prodaje hčerinskih družb) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00  
 
 

4.2 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 za mesečne situacije. Preverjali smo 
upravičenost stroškov in pravilnost zajemanja le teh med stroške zapiranja. Na podlagi pregledanih 
pogodb smo pri pregledanih računih preverjali, ali se postavke na prejetih računih ujemajo s pogodbenimi 
določili.   
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Tabela 2: Primerjava med realizacijo in programom zapiranja za leto 2009 – 2. izdaja v EUR 

 

POSTAVKA PROGRAMA
PROGRAM  

2009 brez DDV
REALIZACIJA 
2009 brez DDV

Indeks 
(R/P)

Razlika      
(real.- prog.)

I Zapiralna dela v jamah, na povr.separaciji 10.898.910,73 10.758.328,53 98,7 -140.582,20
II Poraba električne energije za zapiral.dela 567.365,00 567.640,67 100,0 275,67
III. Nabava opreme za izvajanje zapiralnih del 952.155,00 843.435,80 88,6 -108.719,20
IV. Izdelava tehnične dokumentacije 403.752,13 242.315,93 60,0 -161.436,20
V. Sanacije površine, rušenja, rekonstr.cest 2.484.196,14 2.261.425,01 91,0 -222.771,13
VI. Gospodar. z gozdovi, izpl. odkupov, odškod. 172.993,09 82.075,82 47,4 -90.917,27
VII. Kadrovsko socialni program 1.699.090,00 2.470.994,61 145,4 771.904,61
VIII. Obresti za premost.financiranje 130.000,00 132.576,03 102,0 2.576,03

Odplačilo glavnice kredita 1.526.497,91 1.526.497,91 100,0 0,00
S K U P A J stroški leta 2009 18.834.960,00 18.885.290,31 100,3 50.330,31

IX. Subvencije 17.862.805,00 17.987.817,64 100,7 125.012,64
X. Transferi 972.155,00 844.142,36 86,8 -128.012,64

Skupaj proračunsko financiranje 18.834.960,00 18.831.960,00 100,0 -3.000,00
XI. Skupaj drugi - lastni viri RTH 0,00 53.330,31 - 53.330,31
XII. S K U P A J 18.834.960,00 18.885.290,31 100,3 50.330,31  

 
Realizacija stroškov zapiranja v glavnem sledi stroškom, ki so opredeljeni v 2. izdaji Programa zapiranja 
RTH v letu 2009. Kot že vsa leta opažamo, je do večjega odstopanja realizacije od programa za leto 2009 
je prišlo na področju sanacije površine, rušenju, rekonstrukcije oz. izgradnji cest in ostale infrastrukture 
ter gospodarjenja z gozdovi, izplačila odkupov, odškodninskih zahtevkov, služnostnih pravic in 
spremembah  namembnosti zemljišč. Po našem mnenju še vedno grozi nevarnost, da dela na površini, ki 
so bila določena s srednjeročnim programom zapiranja RTH v obdobju 2005 – 2009, ne bodo izvedena. 
Zato smo večkrat predlagali izdelavo ocene možnosti realizacije srednjeročnega programa, do česar pa 
še ni prišlo. 
 
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 bila 
določena v Poslovnem načrtu družbe za leto 2009. Merila za delitev stroškov so navedena in opisana v 
Revizorjevem poročilu za zapiralni del poslovanja RTH za leto 2009, zato jih na tem mestu ne navajamo.  
 
Kot že predhodna leta se je v izogib zavračanju potrditev mesečnih situacij pri nadzoru nadaljevala 
izoblikovana praksa, da smo opravljali preglede izbrane dokumentacije kot podlago za izstavitev 
vsakokratne situacije pred vsako potrditvijo situacije. Ugotovljene nepravilnosti so bile upoštevane že 
pred izdajo vsakokratne situacije tako, da nepriznani stroški v situacijah niso bili zajeti. To pomeni, da 
smo prejete račune RTH za zapiralne aktivnosti, za katere smo menili, da bi lahko povzročili nenamensko 
rabo proračunskih sredstev, sproti izločali iz situacij, v posameznih primerih pa smo za račune, ki so bili 
sicer evidentirani kot strošek zapiranja, predlagali, da se evidentirajo kot stroški skupnega pomena in se 
kot taki delijo po vnaprej določenih ključih za razporejanje skupnih stroškov.  
 
Mesečno smo kontrolirali tudi obračune in izplačila plač. 
 
Po izločitvi ugotovljenih napak so bile izstavljene naslednje mesečne situacije, ki so prikazane v Tabeli 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 

 
 
 
 

Tabela 3: Pregled izplačil po izstavljenih situacijah za leto 2009 v EUR 

v EUR
vrednost viri sredstev

mesec opravljenih del proračunski lastni
januar 1.434.428,20 1.434.428,20 0,00
februar 1.249.048,02 1.244.610,87 4.437,15
marec 2.986.409,22 2.968.930,73 17.478,49
april 1.328.101,16 1.323.294,68 4.806,48
maj 1.355.758,41 1.349.860,48 5.897,93
junij 1.592.508,30 1.592.482,30 26,00
julij 1.279.873,54 1.276.491,73 3.381,81
avgust 1.337.411,69 1.337.224,68 187,01
september 2.050.246,30 2.047.613,78 2.632,52
oktober 1.389.329,84 1.388.018,87 1.310,97
november 1.628.628,15 1.620.997,08 7.631,07
december 1.253.547,48 1.248.006,60 5.540,88
skupaj 18.885.290,31 18.831.960,00 53.330,31  

 
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.    
 
 

a. PREGLED  STROŠKOV OBRESTI  ZA PREMOSTITVENO FINANCIRANJE ZAPIRANJA 
 
Skupni znesek obresti iz naslova dolgoročnih in kratkoročnih posojil za premostitveno financiranje 
postopnega zapiranja RTH za leto 2009 znaša 132.576,02 EUR in je  skoraj enak načrtovanemu znesku 
za obresti za leto 2009 v višini 130.000,00 EUR.  V letu 2009 je bil delno odplačan dolgoročni kredit v 
višini 1.526.497,91 EUR, najet po pogodbi številka 502668 pri Banki Volksbank d.d., kateri  na dan 
31.12.2009 znaša 2.357.360,55 EUR. Banka je odobrila posojilojemalcu moratorij na odplačilo 
preostanka glavnice od 01.09.2009 do 31.12.2009, v letu 2010 pa bo moral RTH vračati glavnico v 12 
enakih zaporednih mesečnih obrokih v višini 196.485,65 EUR, tako da prvi obrok zapade v plačilo dne 
31.01.2010 in zadnji 31.12.2010. Obrestna mera za  posojilo znaša od 01.09.2009 dalje 3-mesečni 
EURIBOR + 3,00% letno.  
 
 

b. 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 prikazujemo prilive in 
odlive s tega računa in s kontrolo tudi vplivamo, da ne prihaja 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. Tako po našem mnenju ne prihaja do nepravilnosti. 
 
 
 

c. PREGLED OBRAČUNOV PLAČ 
 
Po ustaljeni praksi, ki se je izoblikovala, mesečno naključno izberemo nekaj plačilnih list delavcev 
zapiralnega dela RTH in pregledamo njihove obračune ter upravičenost izplačil oziroma skladnost z 
zakoni, 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. 
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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.  
Izraziteje kot kdaj prej se je proti koncu leta 2009 pokazalo povečanje plač delavcem, ki so bili uvrščeni 
na seznam presežnih delavcev za leto 2010, preko stimulativnega dela plač. To je kasneje vplivalo na 
večje zneske obračunanih in izplačanih odpravnin, o čemer smo opozorili poslovodstvo in revizorja. 

 

 

4.3 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) (UL 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.  
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Tabela 4: Izdani sklepi o pričetku postopka oddaje javnega naročila za potrebe zapiranja v   letu 2009  

ŠTEVILKA SKLEPA PREDMET

PLANIRANA 
VREDNOST BREZ 
DDV 

IZBRANA 
VREDNOST 
BREZ DDV IZBRANI DOBAVITELJ VRSTA POSTOPKA

ZAP-01/09 Urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH 120.000,00 do plana Sekopt d.o.o. odprti
ZAP-02/09 vodna izpirna črpalka Triplex 200 34.000,00 29.925,00 Geomarch 29.člen

ZAP-03/09 vrtalna glava garniture LY DB 140 45.500,00 46.000,00 Geomarch 29.člen

ZAP-04/09 Lokomotiva VDL Scharf - pogonski del 390.000,00 382.000,00 Industria promet 29.člen
ZAP-05/09 oprema za kompresorsko postajo 15.000,00 9.540,00 Terraimpex Zagorje zbir.ponudb
ZAP-06/09 dodatna oprema za Pumex 50.000,00 48.999,89 Geomarch 29.člen

ZAP-07/09
san.površine nad jamo Dol - obm. Od izvira pri Jesihu do 
potoka Bela (sanac.labil.površin) 150.000,00 Zbir.pon.po predh.objavi

ZAP-08/09 nabava akumulatorske celice za lokomotivo Siemens 9.000,00 5.512,50 Merkur d.d. 29.člen

ZAP-09/09
pripr. Dokum. Za prid. okoljev. Dovoljenj za pred.in vnos 
produktov v tla (el.pepela in dr.prim.mat.) 17.000,00 17.100,00 PKG Šprinzer Mirko Zbriranje ponudb

ZAP-10/09

sanacija okolice in dokončna ureditve vhodov v jamo 
Trbovlje - Pasetti rov 17.000,00 9.662,76 Anmax Zbriranje ponudb

ZAP-11/09 nabava pnev.udarnega kladiva z Atex in pnev.kladiva 10.000,00 2.430,00 Omnikom zb.ponudb s predh.objavo
ZAP-12/09 nabava pnevmatskega dvigala 6.000,00 5.221,15 Siming 29.člen
ZAP-13/09 nabava motorne žage in kompresorja 2.000,00 1.407,35 Merkur d.d. zb.ponudb s predh.objavo

ZAP-14/09 nabava električnega ročnega orodja 2.200,00 856,71 Merkur d.d. zb.ponudb s predh.objavo
ZAP-15/09 nabava govorilnih naprav 5.250,00 6.270,00 Tevel Zbriranje ponudb
ZAP-16/09 nabava opreme za kompr.postajo - elektro 7.500,00 8.502,00 Tevel Zbriranje ponudb

ZAP-17/09 PZI odvodnjavanje AMD IPOZ oporni zid 10.000,00 12.913,00 IBT NGT Zbriranje ponudb

ZAP-18/09 gozdarske storitve 29.500,00 15.840,00 Žaga Trbovlje Zbriranje ponudb

ZAP-19/09 geodetske storitve 65.000,00
20.740,00, 
11.700,00 GEO2, IBE zb.ponudb s predh.objavo

ZAP-20/09 RP sanacija površine nad jamo Dol 2. faza 25.000,00 24.500,00 IRGO Zbriranje ponudb

ZAP-21/09 dodatna oprema za hidr.zasip 70.000,00 16.248,00 Siming zb.ponudb s predh.objavo

ZAP-22/09 bencinski agregat in prenosni varilni aparat 3.000,00 1.640,80 Merkur d.d., Mercator izven določil

ZAP-23/09 elektro instrumenti 6.290,00 6.399,58 Imexa izven določil
ZAP-24/09

ZAP-25/09 PGD komunalna ureditev Resnica 27.400,00 35.400,00 Ozzing Zbriranje ponudb

ZAP-26/09 jamomerska oprema 25.000,00 24.339,49 Geoservis Zbriranje ponudb

ZAP-27/09 oprema za črpališče 120.000,00 120.000,00 Croatia pumpe nova 29.člen

ZAP-28/09

san.površine nad jamo Dol - obm. Od izvira pri Jesihu do 
potoka Bela (sanac.labil.površin) 150.000,00 73.210,91 AGM Nemec zb.ponudb s predh.objavo

ZAP-29/09 nadzor in svetovanje na gradbeno tehničnem področju 36.000,00 do plana Spekter Zbriranje ponudb
ZAP-30/09  RP sanacija opuščenega kamnoloma Vode 35.000,00 33.600,00 IRGO Zbriranje ponudb

ZAP-31/09

REKONSTRUKCIJA SPODNJEGA KANALIZIRANEGA 
DELA STRUGE HUDOURNIKA IZ OBMOČJA OJSTREGA 
(DESNI KRAK MIMO BANKE) 1.074.088,58 481.293,49 GD Hrastnik odprti

ZAP-32/09

Izvleček iz PGD REKONSTRUKCIJA SPODNJEGA 
KANALIZIRANEGA DELA STRUGE HUDOURNIKA IZ 
OBMOČJA OJSTREGA (DESNI KRAK MIMO BANKE) 5.000,00 5.000,00 Ozzing izven določil

ZAP-33/09 dokončanje odvodnjavanja Ojstro - levi krak 28.000,00 24.162,00 Hidrotehnik Zbriranje ponudb

ZAP-34/09 osebni računalniki, tiskalniki, prenosni rač, skener 22.500,00 16.670,00 RSH zb.ponudb s predh.objavo

ZAP-35/09 rušenje stare separacije 450.000,00 79.060,97 Sekopt d.o.o. odprti

ZAP-36/09 oprema za črpališče 1 12.000,00 11.850,00 RGD E zbiranje ponudb

ZAP-37/09 strežnik s pripradajočo opremo 4.000,00 4.846,86 RSH izven določil

ZAP-38/09 nakup in nadgradnja programske opreme 15.000,00 13.992,00 RSH zbiranje ponudb
ZAP-39/09 nadgradnja osebnih računalnikov 800,00 794,80 RSH izven določil
ZAP-40/09 elektro instrumenti za kontrolo plinov 18.000,00 12.749,85 Draeger 29.člen
ZAP-41/09 dodatna oprema za meritve jamske klime 12.000,00 11.230,65 TEVEL 29.člen

ZAP-42/09 hidrološki monitoring jame Trbovlje 25.000,00 24.500,00 IRGO zbiranje ponudb

ZAP-43/09 poltovorno vozilo 30.000,00 24.918,91 Malgaj zbiranje ponudb

ZAP-44/09 voibro plošča teptalna 2.500,00 1.908,00 TERRA JCB izven določil

ZAP-45/09 pisarniški telefoni digitalni 1.380,00 175,00 EVJ Elektroprom izven določil

ZAP-46/09
urejanje površine v pridob.prost.RTH (ureditev kabelske 
kanalizacije za javno razsvetljavo in video nadzor RT 12.763,00 12.763,00 AGM Nemec izven določil

ZAP-47/09

PZI obnova obstoječega kanaliz.omrežja na območju uprave 
RTH 8.500,00 7.900,00 Spekter projekt izven določil

ZAP-48/09 obnova upravne stavbe RTH (adaptacija sanitarij) 68.170,00 zb.ponudb s predh.objavo

ZAP-49/09

urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH 
(vzdrževanje in asfaltiranje industrijskih cest) 70.000,00 do plana CPL Ljubljana zbiranje ponudb

ZAP-50/09 ureditev hudournika Jesih do reguliranega potoka Bela 70.000,00 39.737,94 IBT PIN zb.ponudb s predh.objavo

ZAP-51/09

izgradnja povezave med parkiriščem in cesto Nasipi - 
odprava pomanjkljivosti po zapisniku 13.000,00 pogajanja brez objave  

 
 

4.4 POROČILO O IZVAJANJU KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA V LETU  2009 

 

Bistveni element tega nadzora je nadzor nad porabo planiranih sredstev za kadrovsko-socialni program, 
ki mora biti usklajen tudi s porabo po programu za razvojno prestrukturiranje zasavske regije na podlagi 
zakona tako, da ne  prihaja do podvajanja sredstev za te namene. 
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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. 

 
Že v januarju 2007 smo pregledali predlog razpisne dokumentacije za objavo javnega razpisa za 
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev 
družbe RTH za programsko obdobje 2008-2009. Po sklepu Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi 
znaša premija za prezaposlitev ali samozaposlitev  22.951,09 EUR. 
Kot instrument zavarovanja je  bil upoštevan naš predlog, da 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. 
Podlaga za spremljanje  stroškov KSP je bila 2. izdaja Programa zapiranja RTH v letu 2009, v katerem so 
stroški za KSP ocenjeni na 2.820.900 EUR in so za 7.305,00 EUR manjši kot je bilo načrtovano po 1. 
izdaji tega programa.  Predvideno zmanjšanje števila zaposlenih je bilo za 133. Po upoštevanju naših 
pripomb smo na ta del programa dali pozitivno mnenje. 
 
Zaradi rebalansa državnega proračuna, v katerem je bilo predvideno zmanjšanje sredstev za Program 
zapiranja za leto 2009 so zaradi večine aktivnosti na področju zapiranja in sanacije površin, ki so bile že v 
teku,  predvideli z internim rebalansom letnega plana za leto 2009 zmanjšanje stroškov prav na področju 
KSP, kjer so ocenjene stroške zmanjšali iz 2.820.900 EUR na 1.699.090 EUR. Kljub zmanjšanju porabe 
pa je načrtovan i obseg fizične realizacije programa ostal enak.  
 
V obdobju januar-december 2009 se je število zaposlenih za nedoločen čas zmanjšalo, kot je že 
omenjeno za 133 delavcev, kar je enako, kot je bilo predvideno z letnim planom. Dodatno pa je bil 
zaposlen namestnik direktorja. Število zaposlenih  za nedoločen čas po kadrovski evidenci je tako na dan 
31.12.2009 znašalo 488 delavcev.  
 
 
Razčlenitev stroškov  kadrovsko socialnega programa za leto 2009 je prikazana v spodnji tabeli. 
 
Tabela 5: Stroški KSP v primerjavi z letnim planom v EUR za leto 2009 
 

Zap. 
štev. Postopek DN Realizacija Planirano

Indeks 
realizacije 

(letni plan=100)
1 SKUPAJ PREDHODNI POSTOPKI 19.510,34 55.000,00 35,47           

Stroški storitev XP01 3.032,37 5.000,00 60,65           
Stroški prekvalifikacij in izobraževanj XP02 10.919,96 20.000,00 54,60           
Stroški DDP ( zavar.doba s povečanjem) XP03 5.558,01 30.000,00 18,53           

2 PASIVNE OBLIKE 2.895.160,99 2.674.165,00 108,26         
3 AKTIVNE OBLIKE 91.804,36 91.805,00 100,00         

prezaposlitve/sammozapislitve 91.804,36 91.805,00 100,00         
4 SKUPAJ (1+2+3) 3.006.475,69 2.820.970,00 106,58          

 
Kot je razvidno iz Tabele 5, je bila poraba sredstev za izvedbo KSP  pri predhodnih postopkih dosežena 
le 35,47 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 
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izobraževanjem zaposlenih za pridobitev višje stopnje izobrazbe ali za usposabljanje za druge poklice 
(XP02), v (XP03) pa so uvrščeni postopki v zvezi s pridobivanjem odločb ZPIZ za naknadno priznanje 
zavarovalne dobe s povečanjem. Večina razrešitev presežnih delavcev je bilo realizirana 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 2.895.160,99 EUR in so za 8 indeksnih 
točk višji od planiranih sredstev. S pasivnimi oblikami je bilo razrešenih 121 presežnih delavcev, z 
aktivnimi oblikami pa so bili razrešeni 4 delavci.  Stroški za aktivne razrešitve so znašali 91.805,00 EUR 
in so enaki planiram za leto 2009.  
 
 
 
Tabela 6:  Aktivne oblike-seznam prejemnikov premij za prezaposlitve in samozaposlitve v letu 2009 
 
Številka 
pogodbe 

Prezaposlitve in 
samozaposlitve         

Davčna 
št. 

prejemnik
a 

Datum 
transakcij

e 

Bruto znesek  
pomoči 

1-P/09 FORTUNA -PIL  d.o.o. SI9792646
9 

14.5.2009 22.951,09 

2-P/09  AGM NEMEC d.o.o. SI4151227
8 

14.5.2009 22.951,09 

3-P/09  DANENUNA s.p. 4151278 14.9.2007 22.951,09 
4-1/S/09 SENALES s.p. 67889425 14.9.2007 22.951,09 
Skupaj 91.804,36 

  
P…prezaposlitev  
S…samozaposlitev  

 
V letu 2009 se je število zaposlenih zmanjšalo za 133 delavcev, kar je enako načrtovanemu zmanjšanju z 
letnim planom. Na novo pa je bil zaposlen namestnik direktorja. Stanje zaposlenih konec leta 2009 tako 
znaša 488.   
 
 
 
 
V Sevnici 15.04.2010 
 

Nova finra d.o.o. 
Branko Ogorevc 
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5.  POROČILO IZVAJANJA NADZORA CENITEV NEPREMIČNIN 

 
Družba RTH je v letu 2009 realizirala spremembe nepremičninskih pravic do nekaj nepremičninskih 
posesti. Večinoma so bile izdelane ustrezne ocene vrednosti, nekaj, po vrednosti izrazito majhnih poslov, 
je bilo vodeno brez cenitev.  
 
V oktobru 2009 sem pregledal prejete ocene vrednosti za zemljišča, ki so bila namenjena v zamenjavo z 
Občino Trbovlje:  parc. št. 354/18, 742/3; 337/66, 1760/9, 904/9, 862/44, 814/11,  k.o. Trbovlje (RTH) ter 
parc. št. 1442/21 (Občina Trbovlje). Naročnik je bila občina Trbovlje. Cenitev za parcelo številka 1442/21 
ni ustrezala standardom in drugim predpisom, zato sem, s strani občine Trbovlje, predlagan postopek 
menjave na osnovi predloženih cenitev, zavrnil. 
 
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). 
Sodelovanje pri nadzoru splošne nepremičninske problematike:  
 
Podrobneje je bilo analizirano naročilo storitev po pogodbi z izvajalcem IGEA d.o.o., št. 38/2008-ZAP 
(podpora projektu izvajanja, upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami, na osnovi ponudbe št. 
34/2008). Na tem projektu so znašali stroški storitev po pogodbi s podjetjem IGEA d.o.o. v višini okoli 
283.000 EUR (+DDV). Skupni rezultat nadzora na tej pogodbi je bil, da so bili priznani stroški iz te 
pogodbe manjši za okoli polovico. Obširnejša poročila o tej nalogi so bila dana posebej v mesečnih 
poročilih o aktivnostih (priloga). 
 
Bil sem prisoten na koordinacijskih sestankih v letu 2009. 
 
 
Jožef Murko, Ljubljana 
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z dovoljenjem  
za delo vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo 
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POOBLASTILO ZA REVIDIRANJE 
 
Družba Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o. (v nadaljnjem besedilu RTH d.o.o.) je bila ustanovljena konec 
leta 1994 in je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 1/27145/00. 
Njen ustanovitelj je Republika Slovenija.  
 
Po sprejemu Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije (Ur. list RS, št. 61/00) so se v RTH d.o.o. začele izvajati zapiralne aktivnosti, ki se v največjem delu 
financirajo iz proračunskih sredstev. V četrtem odstavku 8. člena tega zakona je določeno, da bo nadzor 
nad izvajanjem programa zapiranja rudnika in namensko porabo 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 II. faza (2005-2009) je bila na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 108-109 z dne 8.10.2004, 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 LM Veritas d.o.o. Pogodba o izvajanju finančnega nadzora med IRGO Consulting d.o.o. in LM 
Veritas d.o.o. je bila sklenjena 31.1.2005, Aneks k tej pogodb, s katerim je revidiranje prevzela oddeljena 
revizijska družba BM VERITAS REVIZIJA d.o.o. pa dne 2.10.2009. S to pogodbo je bilo predvideno, da 
bo podizvajalec opravil revizijo ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih del. Po določbi drugega 
odstavka 8. člena ZPZRTH-UPB2 (Uradni list RS, št. 26/05) je namreč RTH d.o.o. dolžan zagotoviti 
ločene računovodske izkaze za pridobivanje premoga za energetske namene in za izvajanje zapiralnih 
del po programu.  
 
V okviru revizije ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih del je bilo izvršeno tudi revidiranje 
računovodskih izkazov za zapiralni del poslovanja družbe RTH d.o.o. za leto 2009. To revizijo smo izvršili 
v skladu z Zakonom o revidiranju (Ur. list RS, št. 65/08) in mednarodnimi revizijskimi standardi, pri 
preverjanju pravilnosti računovodskih postavk pa smo upoštevali določila slovenskih računovodskih 
standardov – SRS (2006). 
 
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, vodja oddelka 
za finance, računovodstvo in informatikov 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 2009 
 v EUR 

  leto 2009 leto 2008 
1. Čisti prihodki od prodaje 1.610 6.776
4.   Drugi poslovni prihodki – s prevrednotovalnimi posl. prihodki  18.561.258 19.225.079
 a) subvencije iz proračuna za zapiranje 16.461.320 16.102.942
    - del za neposredne stroške zapiranja   11.327.209 11.098.965
    - del za prevaljene stroške zapiranja 5.134.111 5.003.977
 b) prihodki od porabe in odprave rezervacij in dolg. PČR, nagrade 

inval. 
1.076.563 1.055.932

 c) prevrednotovalni poslovni prihodki 193 78
 č) interni prihodki 1.023.182 2.046.119
 POSLOVNI PRIHODKI (1 do 4) 18.562.868 19.211.847
5. Stroški blaga, materiala in storitev 6.363.964 7.143.705

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in mat. ter stroški por. mat.  1.735.888 2.015.742
 - del za neposredne stroške zapiranja 1.096.536 1.264.522
 - del za prevaljene stroške 639.352 751.220

b) Stroški storitev 4.628.076 5.127.963
 - del za neposredne stroške zapiranja 3.132.967 3.289.138
 - del za prevaljene stroške 1.495.109 1.838.825

6.  Stroški dela  11.351.963 10.342.131
 - del za neposredne stroške zapiranja 8.523.223 8.119.754
 - del za prevaljene stroške 2.828.740 2.222.377

a) Stroški plač 5.751.735 5.639.674
b) Stroški socialnih zavarovanj 1.807.449 1.704.078

 - stroški pokojninskih zavarovanj  1.343.627 1.274.654
 - drugi stroški socialnih zavarovanj 463.822 429.424

c) Drugi stroški dela  3.792.780 2.998.379
7. Odpisi vrednosti  1.854.226 2.192.969
 a) Stroški neposredne amortizacije   1.616.862 1.836.052

  b) Stroški prevaljene amortizacije 234.090 269.463
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 3.274 87.454

8. Drugi poslovni odhodki  171.619 195.807
 - del za neposredne stroške zapiranja 2.524 4.252
 - del za prevaljene stroške 169.095 191.555

9. Finančni prihodki iz deležev 40 16
č) Finančni prihodki iz drugih naložb  40 16

10. Finančni prihodki iz danih posojil  7.417 20.008
c) Interni prihodki od obresti 7.417 20.008

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  182 377
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 182 377

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 132.597 325.966
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 132.597 325.966

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 0 0

15. Drugi prihodki 16.735 8.047
16. Drugi odhodki 53.238 361.000
17. Davek iz dobička   0 0
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  -1.340.365 -1.321.283
* 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 31.12.2009 
 

v EUR 
  leto 2009 leto 2008 

 SREDSTVA 7.551.981 14.518.707
A. Dolgoročna sredstva 3.481.343 7.070.729
 I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas. razm. 25.018 26.186
  1. Dolgoročne premoženjske pravice  25.018 26.186
 II. Opredmetena osnovna sredstva 3.452.148 7.040.366
  1. Zemljišča in zgradbe 414.981 2.828.514
   a) Zemljišča  122.586 121.879
   b) Zgradbe  292.395 2.706.635
  2.  Proizvajalne naprave in stroji  3.035.522 4.202.730
  3. Druge naprave in oprema 1.645 9.122

III. Naložbene nepremičnine 0 0
 IV. Dolgoročne finančne naložbe 4.177 4.177
B. Kratkoročna sredstva  1.712.392 3.561.984

I. Sredstva za prodajo 0 0
II. Zaloge 65.688 194.230
1. Material 65.688 194.230

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.646.014 3.366.732
1. Kratkkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 137 0
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 30 1.966
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.645.847 3.364.766

 V. Denarna sredstva  690 1.022
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   2.358.246 3.885.994
   
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 7.551.981 14.518.707
A. Kapital -2.629.162 1.524.956
 I. Vpoklicani kapital 1.693.915 4.507.668
 V. Preneseni čisti poslovni izid  -2.982.712 -1.661.429
 VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta  -1.340.365 -1.321.283
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.250.244 3.418.958
C. Dolgoročne obveznosti  0 0
   I. Dolgoročne finančne obveznosti  0 0
   2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank  0 0
Č. Kratkoročne obveznosti 6.930.899 9.574.793
   II. Kratkoročne finančne obveznosti  2.357.828 4.579.494
   2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 2.357.828 4.579.494
   III. Kratkoročne poslovne obveznosti   4.573.071 4.995.299
   1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 36.381 33.451
   2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   905.179 2.108.075
   5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  3.631.511 2.853.773
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0
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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 2009 

 
v EUR 

  leto 2009 leto 2008 

A.  DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU    

a)  Prejemki pri poslovanju  20.889.054 22.044.109
1.  prejemki od prodaje proizvodov in storitev 3.761 6.164
2.  subvencija  17.987.818 17.974.114
3.  prejemki iz proračuna-investicijski transferi  844.142 820.309
4.  drugi prejemki pri poslovanju  2.053.333 3.243.522
b)   Izdatki pri poslovanju  -19.436.573 -17.969.373
1.  izdatki za nakupe materiala in storitev  -11.294.752 -10.097.602
2.  izdatki za plače in delež zap. v dobičku  -3.882.397 -4.477.380
3.  izdatki za dajatve vseh vrst -1.707.947 -1.686.266
4.  drugi izdatki pri poslovanju -2.551.477 -1.708.125
c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju  1.452.481 4.074.736
B.   DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU    
a)  Prejemki pri naložbenju  5.027.686 4.450.162
1.  prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku  13.485 15.404
3.  prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 201 258
6.  prejemki od odtujitve krat. fin. naložb  5.014.000 4.434.500
b)  Izdatki pri naložbenju  -4.112.038 -6.375.782
1.  izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0
2.  izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -904.538 -1.269.783
4.  izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb  -3.207.500 -5.105.999
c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju  915.648 -1.925.620
C.   DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU    
a)  Prejemki pri financiranju  10.021.500 8.921.000
3.  prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti   10.021.500 8.921.000
b)   Izdatki pri financiranju  -12.389.961 -11.069.634
1.  izdatki za dane obresti  -146.795 -331.582
3.  izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -2.221.666 -1.526.498
4.  izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti   -10.021.500 -9.211.554
c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju  -2.368.461 -2.148.634
Č.  Končno stanje denarnih sredstev  690 1.022
x  Denarni izid v obdobju (A.c+B.c+C.c.)  -332 482
y  Začetno stanje denarnih sredstev  1.022 540

*(Izkaz denarnega toka vključuje tudi denarne tokove  med OE Proizvodnja in OE Zapiranje) 
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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) 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 temeljna načela oziroma povzetek glavnih pravil ločenega izkazovanja rednega poslovanja 
(proizvodnje premoga) in zapiranja rudnika. 
 
Obračunske enote za ločeno računovodsko spremljanje proizvodnje premoga in zapiranja rudnika 
 
Celotno poslovanje RTH d.o.o. je bilo tudi v letu 2009 z računovodskega in informacijskega vidika 
razdeljeno na obračunsko enoto 01 – Proizvodnja in na obračunsko enoto 02 - Zapiranje. Kljub takšni 
obračunski ločitvi na dva dela pa podjetje z organizacijskega vidika fizično ni bilo v celoti razdeljeno na 
enote, v katerih bi se opravljala le proizvodnja in enote, v katerih bi se izvajalo le zapiranje. Nekatere 
organizacijske enote v okviru proizvodnje opravljajo namreč tudi zapiralna dela, in razumljivo je, da se 
tudi Gospodarskega in Tehničnega področja izvajajo poslovne funkcije tako za potrebe redne proizvodnje 
kot za potrebe zapiranja. 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 (v primeru potrebe) izvajajo dela 
tudi za proizvodnjo. Temu ustrezno je bil prilagojen tudi obračunski sistem.   
 
Stroškovna mesta za ločeno spremljanje proizvodnje premoga in zapiranje rudnika  
 
V organizacijski strukturi družbe RTH d.o.o., ki je veljala konec leta 2009, je bilo na ravni celotnega 
podjetja vzpostavljenih skupaj 56 stroškovnih mest, in sicer 6 zapiralnih stroškovnih mest (kjer se je 
izvajalo le zapiranje rudnika), 17 proizvodnih stroškovnih mest in 33 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).   
 
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). V okviru 
enote 02 – Zapiranje so se v letu 2009 evidentirali tudi stroški, ki so nastajali v zvezi z opravljanjem del za 
potrebe proizvodnje, ki so se nato na podlagi obračunov takih proizvodnih delovnih nalogov prenesli v 
obračunsko enoto 01 - Proizvodnja (kjer so se po enakem principu prevaljenih stroškov knjižili le na 
kontih razreda 5).   
 
V letu 2009 so se v okviru obračunske enote 02 – Zapiranje uporabljala naslednja zapiralna stroškovna 
mesta: 
SM 9001 – Rudarska dela 
SM 9003 – Vrtanje 
SM 9004 – Elektro služba 
SM 9005 – Strojna služba 
SM 9006 – Površina - zapiranje 
SM 9100 – Zapiranje 
 
Na teh stroškovnih mestih so se evidentirali stroški zapiralnih del in del, ki so jih delavci razporejeni na 
OE 02 – Zapiranje izvajali za potrebe OE 01 - Proizvodnja. Slednji so bili pripoznani kot interni prihodki 
OE 02 in niso bili vključeni v situacije.  
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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 
pooblaščene osebe družbe RTH d.o.o. 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 (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, kar pomeni, da se nanaša na nek projekt 
zapiranja), 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 torej 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. Prevaljen strošek pa se nato v 
podbilanci zapiranja na podlagi dodatnih oznak (atributov), 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 oziroma začasni 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 bi bilo moč obravnavati kot nekakšen splošni (globalni) ključ 
za delitev stroškov na proizvodnjo in na zapiranje na ravni celotnega podjetja, vendar je izvedba 
razporeditve stroškov v RTH bolj natančna. Konkretni ključi za razporejanje stroškov na ravni posameznih 
SM skupnega pomena, se namreč 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 
razporajajo po drugačnih merilih kot vsi drugi stroški zbrani na SM skupnega pomena, in sicer: 
stroški dela zaposlenega na SM skupnega pomena se razporejajo na podlagi ocene, koliko taka 
posamezna oseba dela na proizvodnji in koliko na zapiranju, 
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vsi drugi stroški na SM skupnega pomena pa se razporajajo na podlagi posebnih meril opisanih v 
nadaljevanju. 
 
V začasnem poslovnem načrtu za leto 2009, ki je bil sestavljen v začetku leta, se je izhajalo iz naslednjih 
podatkov o številu in strukturi zaposlenih ter o višini in strukturi prihodka RTHd.o.o. 
 

 Število 
zaposlenih 

delež 

Predviden stalež zaposlenih v proizvodnji 330 59 % 
Predviden stalež zaposlenih na zapiranju 226 41 % 

SKUPAJ 556 100% 
 
Razmerje med staležem predvidenih za delo na proizvodnji in staležem predvidenim za delo na zapiranju 
(59 : 41) 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 173,0 281,0 454,0 38%

Poslovodstvo, svetovalci, štabne službe 7,5 6,5 14,0 54%
Tehnično področje 23,0 23,0 46,0 50%

Gospodarsko področje 22,5 19,5 42,0 54%
SKUPAJ 226,0 330,0 556 41%

 
Tudi deleži v tej tabeli še niso neposredna podlaga za določitev deležev za razporeditev stroškov na 
proizvodnjo in zapiranje za vsako SM skupnega pomena. 
 

 Vrednost Delež 
Planirani prihodki od prodaje  18.021.300 47%

Planirane subvencije in invest. Transferi 20.334.960 53%
SKUPAJ  38.356.260 100%

 
Razmerje med planiranimi prihodki iz proizvodnje premoga in prihodki iz zapiranja pa je podlaga za 
razdelitev stroškov na enem SM skupnega pomena in sicer na SM 1800 – Upravno prodajna režija. 
 
Navedeni podatki so bili določeni v začasnem poslovnem načrtu v začetku leta 2009 in so se do konca 
leta nato nekoliko spremenili (na dan 1.4.2009 – ob odločitvi za prenos proizvodnje iz Jame Trbovlje v 
Jamo Ojstro) in na dan 1.11.2009 – ob začetku odkopavanja premoga v Jami Ojstro). 
 
V letu 2009 je bilo na ravni podjetja RTH d.o.o. kot celote računovodsko aktivnih 56 stroškovnih mest, ki 
jih je po vsebini mogoče razdeliti takole: 
 

- 6 SM je bilo namenjenih zapiranju (zapiralna SM) 
- 33 SM je bilo namenjenih zapiranju in proizvodnji (SM skupnega pomena) 

17 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 v okviru Gospodarsko računskega sektorja, Splošno - kadrovskega sektorja 
in Štabnih služb, 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.  
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SM skupnega pomena in ključi za delitev stroškov  na dan 1.1.2009. 
 

Šifra Naziv SM DN % stroškov 
zapiranja 

1800 UPRAVNO PRODAJNA REŽIJA X4000 53 
1801 TEHNIČNO PODROČJE X4002 50 
1802 PROJEKTIRANJE IN RAZVOJ X4002 48 
1803 PRODAJA HČERINSKIH DRUŽB X4000 100 
1804 PRODAJA DRUŽBE RUDAR SENOVO X4000 100 
1805 DRUŽBA M&P – STROŠKI STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA X4000 100 
1806 ELEKTRO STROJNA SLUŽBA X4002 50 
1808 GOSPODARSKO PODROČJE X4003 50 
1809 KOMERCIALNI ODDELEK X4003 50 
1812 ODDELEK ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN INFORMATIKO X4003 50 
1814 ODDELEK PLANA IN ANALIZ X4003 50 
1815 JAMOMERSKA SKUPINA X4002 50 
1816 SPLOŠNO  PRAVNO KADROVSKI SEKTOR X4003 50 
1821 ODDELEK ZA PRESTRUKTURIRANJE IN KAKOVOST X4003 75 
1822 SLUŽBA INFORMATIKE X4003 51 
1827 SLUŽBA VARSTVA IN ZDRAVJAPRI DELU X4001 48 
1829 TEHNIČNE SLUŽBE IN SKUPNI POMEN X4002 45 
1830 POVRŠINA IN MONITORING X4002 50 
1832 PREMOŽENJSKA SKUPINA X4002 50 
1833 SLUŽBA FINANC IN RAČUNOVODSTVA  X4003 50 
1850 POSLOVODSTVO, SVETOVALCI, NOTRANJI REVIZOR X4001 50 
1851 SINDIKAT RTH X4001 50 
4011 LOKACIJA HRASTNIK X1000 97 
4012 LOKACIJA TRBOVLJE X1000 38 
4017 LOKACIJA SEPARACIJA X1000 80 
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 
8005 NADZOR – STROJNA SLUŽBA X4000 50 

 
SM skupnega pomena so bila z vidika vsebine stroškov, ki se nanje knjižijo, v letu 2009 razdeljena na pet 
sklopov: 
 
V prvi sklop sodijo t.i. SM organizacijske enote. Na teh SM se zbirajo stroški, ki nastanejo kot  posledica 
delovanja take organizacijske enote (stroški dela zaposlenih na tej enoti, stroški porabljenega materiala, 
elektike, 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 sodijo naslednja SM skupnega pomena: 
 

SM  Št. 
 zaposl. 

Št.  
zaposl. na 
zapiranju 

Delež 
stroškov 
zapiranja 

1801 TEHNIČNO PODROČJE 2 1,00 0,50 
1802 PROJEKTIRANJE IN RAZVOJ 15 7,25 0,48 
1809 KOMERCIALNI ODDELEK 10 5,00 0,50 
1814 ODDELEK PLANA IN ANALIZ 3 1,50 0,50 
1815 JAMOMERSKA SKUPINA 9 4,50 0,50 
1816 SPLOŠNO PRAVNO KADROVSKI ODDELEK 8 4,00 0,50 
1821 ODDELEK ZA PRESTRUKTURIRANJE IN 4 3,00 0,75 
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KAKOVOST 
1832 PREMOŽENJSKA SKUPINA 3 1,50 0,50 
1833 SLUŽBA FINANC IN RAČUNOVODSTVA 15 7,50 0,50 
1850 POSLOVODSTVO, SVET. NOT. REVIZOR 7 3,50 0,50 
1851 SINDIKAT RTH 2 1,00 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). Tako so bili v 
začetku leta 2009, ko je proizvodnja premoga potekala v jami Trbovlje, za ta SM lokacij določeni naslednji 
ključi za stroške zapiranja: 
SM 4011 – HRASTNIK (97% ) 
SM 4012 – TRBOVLJE (38%) 
SM 4017 – SEPARACIJA (80%) 

 
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 v začetku leta 2009 določeni naslednji ključi za stroške zapiranja: 
SM 1800 – Upravno prodajna režija (53%) 
SM 1803 – Prodaja hčerinskih družb (100%) 
SM 1804 – Prodaja družbe Rudar Senovo (100%) 
SM 1805 – Družba M&P - Stroški statusnega preoblikovanja (100%) 
SM 1806 – Elektro strojna služba (50%) 
SM 1808 – Gospodarsko področje (50%) 
SM 1812 – Oddelek za finance, računovodstvo in informatiko (50%) 
SM 1822 – Služba informatike (51%) 
SM 1827 – Služba varstva in zdravja pri delu (48%) 
SM 1829 – Tehnične službe in skupni pomen (45%) 
SM 1830 – Površina in monitoring (50%) 
 
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 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 2009 
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 na katero so razporejeni nadzorniki - na teh SM (v letu 2009 je  bilo vzpostavljeno le SM 
8005 – Nadzor strojna služba), se knjižijo le stroški, ki nastajajo v povezavi z izvajanjem nadzora nad 
strojniki, ki opravljajo storitve vzdrževanja za potrebe proizvodnje in zapiranja. Na to SM se knjižijo samo 
stroški v povezavi z zaposlenimi, ki so nanj razporejeni. Delež stroškov, ki odpade na zapiranje, je 
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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 2009 
 
S 1.4.2009 je prišlo zaradi različnih zunanjih in notranjih okoliščin (predvsem zaradi znižanja proračunskih 
sredstev za leto 2009 od prvotno predvidenih 18.021.300 EUR na 17.337.000 EUR in zaradi odločitve o 
selitvi proizvodnje iz  Jame Trbovlje v Jamo Ojstro) do sprememb poslovnega načrta za leto 2009 in s 
tem tudi do sprememb nekaterih parametrov za razporejanje stroškov med proizvodnjo in zapiranjem. 
Najpomembnejše spremembe so bile izvršene pri lokacijskih SM. 
 
Ker so se zaradi selitve opreme in priprav za proizvodnjo premoga v Jami Ojstro ponovno začeli deloma 
uporabljati objekti v Hrastniku, se je delež stroškov zapiranja pri SM 4011 - Hrastnik znižal od 97% na 
51%, pri SM 4012 – Trbovlje pa povečal od 38% na 50%. Iz istih razlogov se je znižal tudi delež stroškov 
zapiranja na SM 4017 – Separacija in sicer od 80% na 53%.  
 
Ko se je s 1.11.2009 dejansko začelo spet kopati premog v Jami Ojstro, je ponovno prišlo do korekcije 
deležev razporejanja stroškov pri teh lokacijskih SM. Na SM - 4011 Hrastnik se je delež stroškov 
zapiranja znižal od 51 na 49%, na SM 4012 - Trbovlje pa povečal od 50 na 72%, na SM 4017 - 
Separacija pa se je znižal od 53 na 47%. 
 
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 2009, so predstavljeni v naslednji preglednici, ki je sestavni del programa zapiranja za 
posamezno leto (Tabela 6.2) in je sprejet v okviru poslovnega načrta.  
 

SM Sifra Ključ Priimek Ime 
1801 032298 0,5 KOSMAČ SAŠO 
1801 031926 0,5 BAJDA HENRIK 
1802 033414 0,5 ŠINTLER SLAVICA 
1802 031842 0,5 BRAVEC BRANKA 
1802 033310 0,5 MALOVRH-REPOVŽ MAJA 
1802 030203 0,5 PODMENIK SAMO 
1802 034181 0,5 KANDOLF-ŽEKAR TANJA 
1802 033290 0,5 JAZBINŠEK DAMJAN 
1802 033902 0,5 BALOH VESNA 
1802 030740 0,5 LOZINŠEK KSENIJA 
1802 030138 0,5 VOZEL VESNA 
1802 031644 0,5 ZDOVC ANDREJ 
1802 033989 0,5 ČERENAK-SATLER MILENA 
1802 032831 0,5 BAŠ JOŽE 
1802 034121 0,5 LAZNIK ALEŠ 
1802 032475 0,5 BERGER URBAN 
1802 032613 0,25 SIRŠE MILAN 
1806 029109 0,5 HAM MILO 
1806 032624 0,5 TAHIROVIČ JERNEJ 
1806 033964 0,5 ŠPAJZER BORIS 
1808 034119 0,5 JANČIČ DAVID 
1809 026171 0,5 SELAK IVAN 
1809 034652 0,5 JUVAN ŽUNK ALEKSANDRA 
1809 030365 0,5 BRODER MILAN 
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1809 028046 0,5 HRIBERŠEK JOŽICA 
1809 032661 0,5 LAVRIN-ARH MILENA 
1809 029963 0,5 LINDIČ MARJETA 
1809 030302 0,5 ŠALJA VESEL 
1809 033463 0,5 KAČIČ DAVORIN 
1809 033756 0,5 KODER OLGA 
1809 028603 0,5 CEROVŠEK BOŽIDAR 
1814 029437 0,5 VIDIC IRENA 
1814 027281 0,5 DOLINAR MILOŠ 
1814 030773 0,5 REBOLJ MARTA 
1815 028011 0,5 MUHVIČ VLADIMIR 
1815 000310 0,5 ČERNOŠA IVAN 
1815 000215 0,5 PIRTOVŠEK MARIJ 
1815 025619 0,5 KONEČNIK IRENA 
1815 034176 0,5 ZELIČ SREČKO 
1815 030677 0,5 MARKELJ SREČKO 
1815 032610 0,5 DABIČ ROBERT 
1815 034344 0,5 BREZNIKAR MITJA 
1815 034088 0,5 ROGLIČ MARJAN 
1821 031682 0,5 ŽAVBI MIHAELA 
1821 030821 1 CESTNIK IRENA 
1821 032716 0,5 OMAHNE DESANKA 
1821 027577 1 LESKOVAR IVANKA 
1822 033415 0,5 PINTAR IRINA 
1827 032752 0,5 FORTE TEODOR 
1827 033376 0,5 JUVANČIČ MARJAN 
1827 030000 0,5 TRBOVC JANEZ 
1827 029001 0,5 MADŽAREVIČ MILIVOJE 
1827 032209 0,5 BERGER ALEŠ 
1827 033438 0,5 IVŠEK JOŽE 
1829 029421 0,5 IBRAKIČ HAJRUDIN 
1829 028680 0,5 PODLESNIK BARBARA 
1829 025819 0,5 DOBOVIČNIK FERDO 
1829 033734 0,5 KUNIČ DARKO 
1829 033631 0,5 JAKOPIČ MATEJ 
1829 028620 0,25 ŽELEZNIK MARTINA 
1829 033718 0,5 JOŠT MARJAN 
1829 033395 0,5 SKAZA LILJANA 
1830 030344 0,5 TOMAŽIČ IGOR 
1830 033800 0,5 PAVČNIK BARBARA 
1830 024713 0,5 BALAŽIC DRAGO 
1830 030463 0,5 TURNŠEK MAJDA 
1830 033560 0,5 KMETIČ IVAN 
1830 034639 0,5 HOČEVAR ALEŠ 
1830 033985 0,5 POPOTNIK-PRŠO CVETKA 
1816 030546 0,5 PLAZAR NADA 
1816 034192 0,5 PLAZAR JERNEJA 
1816 001954 0,5 LEGVART METKA 
1816 030462 0,5 PAVČNIK ANA 
1816 033551 0,5 DALMACIJA-MITIČ VESNA 
1816 028705 0,5 JURŠE MAJDA 
1816 030465 0,5 ZDOVC BORIS 
1816 033552 0,5 VNUK LIDIJA 
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1832 033972 0,5 SLAPŠAK MARJANA 
1832 029654 0,5 KOTAR TEREZIJA 
1832 033323 0,5 ČAMER NADA 
1812 034031 0,5 SOTLAR STANISLAV 
1833 026008 0,5 BURJA ROMANA 
1833 025952 0,5 ŽIBRET VLASTA 
1833 025758 0,5 KOSI VANJA 
1833 025386 0,5 LAPORNIK VILMA 
1833 031148 0,5 NEDIČ SONJA 
1833 026656 0,5 ŠKRBEC ZDENKA 
1833 029948 0,5 SOTLAR MARTA 
1833 026643 0,5 ČEŠNOVAR JERICA 
1833 031959 0,5 LEVIČAR MARINKA 
1833 027461 0,5 BREČKO JOŽICA 
1833 028582 0,5 FLORINDO DUŠICA 
1833 028757 0,5 KIŠEK LILIJANA 
1833 026590 0,5 ČERNE MIRA 
1833 034668 0,5 GOLOB MOJCA 
1833 029942 0,5 NATEK DARJA 
1850 027734 0,5 MEDVED IRENA 
1850 026501 0,5 PAVČNIK MATEJ 
1850 026039 0,5 DRAKSLER JANJA 
1850 034794 0,5 LAJEVEC POLONCA 
1850 033058 0,5 KRAMŽAR LADISLAVA 
1850 028851 0,5 KLENOVŠEK BOJAN 
1850 030087 0,5 STRADAR ZDRAVKO 
1851 030935 0,5 VIDMAR ERVIN 
1851 028163 0,5 CILENŠEK ISTOK 

 
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 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 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, zaračunanjo 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 
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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 se presežki denarnih sredstev iz zapiralne 
podbilance konec leta posojajo proizvodni podbilanci, ki jih vrača v prvem ali v prvih dveh mesecih 
naslednjega leta, nato pa se največkrat zapiralna podbilanca zadolžuje pri proizvodni podbilanci. 
 
Iz vsega povedanega je 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 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 Zakonom o postopnem zapiranju 
rudnika 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. Stroški kredita 
IX. Odplačilo glavnice 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 – 
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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 
 
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 
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POJASNILA POMEMBNEJŠIH POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ZA 
ZAPIRALNI DEL POSLOVANJA  
 
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
Drugi poslovni prihodki (18.561.258 EUR) 
 
a) Subvencije iz proračuna za zapiranje (16.461.320 EUR) 
 
V tej postavki izkaza poslovnega izida so izkazani prihodki zaračunani proračunu za kritje stroškov 
zapiranja rudnika na podlagi ZPZRTH-UPB2 in Pogodbe o financiranju programa postopnega zapiranja 
rudnika Trbovlje - Hrastnik za leto 2009, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za 
gospodarstvo ter RTH d.o.o. za leto 2009 ter aneksi k tej pogodbi št 1, 2 in 3. Za izvršena zapiralna dela 
je družba RTH d.o.o. z dvanajstimi obračunskimi situacijami zaračunala proračunu 18.831.960 EUR za 
kritje stroškov zapiranja, za nabavo osnovnih sredstev, potrebnih za potrebe zapiranja in za odplačilo 
dolgoročnega kredita, nejetega za potrebe zapiranja rudnika v letu 2001. V teh situacijah je bilo vključenih 
za 16.461.320 EUR subvencij za kritje stroškov zapiranja (kar je bilo v podbilanci zapiranja izkazano kot 
prihodek), za 844.142 EUR investicijskih transferov, potrebnih za nakup osnovnih sredstev za potrebe 
zapiranja in za 1.526.498 EUR sredstev za odplačilo kredita. 
 
Podrobnejši vpogled v to postavko Izkaza poslovnega izida oziroma v strukturo posameznih situacij je 
razviden iz spodnje tabele. 
                                                                                                                                  v EUR 

zaporedna 
št. 

situacije 

proračun nabava OS za 
zapiranje 

kritje stroškov 
zapiranja 

za odplačilo 
 kredita  

1 1.434.428,20 1.434.428,20 
2 1.244.610.87 1.244.610,87 
3 2.968.930,73 1.442.432,82 1.526.497,91
4 1.323.294,68 3.985,01 1.319.309,67 
5 1.349.860,48 14.761,15 1.335.099,33 
6 1.592.482,30 112.416,80 1.480.065,50 
7 1.276.491,73 163.519,95 1.112.971,78 
8 1.337.224,68 53.535,81 1.283.688,87 
9 2.047.613,78 495.923,64 1.551.690,14 
10 1.388.018,87 1.388.018,87 
11 1.620.997,08 1.620.997,08 
12 1.248.006,60 1.248.006,60 

SKUPAJ 18.831.960,00 844.142,36 16.461.319,73 
 
V izkazu poslovnega izida je celoten znesek prihodka iz naslova subvencij države za kritje stroškov 
zapiranja rudnika (16.461.319 EUR) razdeljen na del za kritje neposrednih stroškov zapiranja rudnika, 
izkazanih neposredno v zapiralni podbilanci (11.327.209 EUR) ter na del za kritje prevaljenih stroškov 
zapiranja rudnika, izkazanih v proizvodni podbilanci in prevaljenih v zapiralno podbilanco (5.134.111 
EUR).   
 
Med prihodki v izkazu poslovnega izida za zapiranje rudnika niso zajeti zneski, ki predstavljajo 
investicijske transferje iz proračuna za financiranje nabave osnovnih sredstev (844.142 EUR).   
 
V zvezi z izkazovanjem prihodkov za kritje stroškov zapiralnih del je treba še pojasniti, da so bili z 
mesečnimi obračuni opravljenih del proračunu zaračunani nekoliko manjši stroški zapiranja, kot so 
dejansko nastali v posameznih mesecih. V letu 2009 je bil znaten del stroškov zapiranja pokrit s prihodki, 
ki jih je enota zapiranja dosegla z delom za proizvodnjo (1.023.182 EUR), manjši del (53.330 EUR) pa s 
prihodki iz lastnih virov (prihodki iz naslova obresti za interna posojila proizvodnji, prihodki iz naslova 
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po posebnih predpisih, prihodki iz 
naslova prodaje rabljene opreme, vnovčenih garancij,  ipd.), ki jih RTH občasno doseže pri poslovanju s 
sredstvi zapiranja in so izkazani v zapiralni podbilanci v okviru postavk poslovnih, finančnih in drugih 
prihodkov.  
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b) Prihodki od odprave dolgoročnih PČR ter prihodki iz nagrad za invalide nad kvoto (1.076.563 
EUR) 

 
V tej postavki so zajeti prihodki iz odprave (črpanja) dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so bile 
oblikovane iz naslova dotacij za osnovna sredstva (1.049.410 EUR) in prihodki iz odprave dolgoročnih 
pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih ob neplačilu prispevkov za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje po 74. členu oziroma prejema sredstev posebne nagrade delodajalcu, ki izpolnjuje posebne 
pogoje po 75. členu zakona o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov (Uradni list RS, št. 100/05). Iz tega 
naslova pa izvira 27.153 EUR prihodkov. 
 
č) Interni prihodki (1.023.182 EUR) 
 
V letu 2009 so se ti interni prihodki zelo povečali, ker je prišlo do posebne ureditve v Elektro strojni službi 
(SM 1806). Poleg SM skupnega pomena 8005 – Nadzor strojna služba, za katerega je bil določen ključ 
za razporejanje stroškov na tem SM v skladu s pravilu SM skupnega pomena, so v podjetju pričeli 
razporejati stroške plač zaposlenih v elektro in strojni službi (na proizvodnih SM 2004 in 2005 ter na 
zapiralnih SM 9004 in 9005) po ključih, določenih za posamezne osebe (individualni ključi), čeprav so v 
podjetju istočasno ohranili razporeditev delavcev na omenjena SM. Zaradi tega se je povečal interni 
promet v obe smeri. Tako so znašali stroški dela elektro in strojne službe, ki so se prevalili: 
- iz zapiranja (iz SM 9004 in 9005) na proizvodnjo (na SM 2004 in 2005) 1.019.776 EUR (razlika do 

1.023.182  (3.406 EUR) predstavlja stroške rent) 
- iz proizvodnje (iz SM 2004 in 2005) na zapiranje (na SM 9004 in 9005) pa 891.919 EUR  

 
Stroški materiala (1.735.888 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 znašal 1.096.536 EUR. Poleg tega pa se za potrebe zapiranja porablja tudi material, 
ki se vodi v proizvodni podbilanci. Stroški porabe tega materiala za potrebe zapiranja se 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 je znašal 639.352 EUR (od tega na 
podlagi ključev 58.675 EUR in 580.678 EUR na podlagi zapiralnih delovnih nalogov). Največji znesek 
prevaljenih stroškov pripada stroškom električne energije (567.641 EUR).  
 
Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov materiala za leto 2009 po posameznih vrstah materiala in 
primerjavo z letom 2008 kaže naslednja tabela. 
 

Konto Naziv konta 
Prevaljeni 

stroški 
2009 

Neposredni 
stroški 
2009 

Skupaj 
stroški 
2009 

Skupaj 
stroški 
2008 

Indeks 
09/08 

Razlika 
09-08 

4000 
STROŠKI MATERIALA - 
VŽIGALNIKI 

0 0 0 0 0 0

4001 
STROŠKI MATERIALA -
RAZSTRELIVO 

0 0 0 0 0 0

40010 
STROŠKI MATERIALA -TH 
PODPORJE 

0 4.210 4.210 0 0 4.210

40011 
STROŠKI MATERIALA-
ELEKTRO     MATERIAL 

35 37.977 38.011 72.788 52 -34.777

40012 
STROŠKI MAT., 
GRADB.MAT., KEMIKALIJE, 
USNJE, GUMA 

2.160 324.615 326.775 419.407 78 -92.632

40013 
STROŠKI MATERIALA-  
REZAN LES 

8 76.841 76.849 125.410 61 -48.562

4002 
STROŠKI MATERIALA - 
JAMSKI LES 

0 3.800 3.800 3.897 98 -97

4003 
STROŠKI MATERIALA-
METALUR.MAT. 

457 141.825 142.283 195.243 73 -52.960
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4006 
STROŠKI MATERIALA - 
GORIVA    IN MAZIVA 

7 93.438 93.444 112.189 83 -18.745

4007 
STROŠKI MATERIALA - 
ZAŠČITNA  SREDSTVA 

30.419 66.298 96.717 110.396 88 -13.679

4010 
STROŠKI POMOŽNEGA 
MATERIALA 

1.655 27.907 29.562 39.185 75 -9.623

4020 
STROŠKI ENERGIJE - 
EL.ENERGIJA 

567.641 0 567.641 668.820 85
-

101.179

4022 
STROŠKI ENERGIJE - 
POGONSKO   GORIVO 

17.759 0 17.759 21.979 81 -4.219

4030 
STROŠKI NADOM. DELOV 
ZA OS IN MATERIAL ZA 
VZDRŽEVANJE OS 

0 259.231 259.231 146.255 177 112.976

4040 
ODPIS DROBNEGA 
INVENTARJA     DROBNI 
INVENTAR 

828 34.199 35.027 53.517 65 -18.490

4041 
ODPIS DROBNEGA 
INVENTARJA     
AVTOGUME 

1.312 16.832 18.144 12.112 150 6.032

4060 
STROŠKI PISARNIŠKEGA 
MATERIALA 

12.883 9.364 22.247 27.553 81 -5.306

4061 
STROŠKI STROKOVNE 
LITERATURE 

3.952 0 3.952 6.902 57 -2.950

4070 
DRUGI STROŠKI 
MATERIALA 

235 0 235 89 264 146

 40 Skupaj stroški materiala 639.352 1.096.535 1.735.888 2.015.742 86
-

279.854
 
Stroški storitev (4.628.077 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 2009 
znaša 3.132.967 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 2009 znaša 1.495.109 EUR (od tega 1.251.343 EUR na podlagi ključev in 
243.766 EUR na podlagi delovnih nalogov).  
 
Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov storitev za leto 2009 po posameznih vrstah storitev in 
primerjavo z letom 2008 kaže naslednja tabela. 
 

Konto Naziv konta 
Prevaljen
i stroški 

2009 

Neposredn
i stroški 

2009 

Skupaj 
stroški 
2009 

Skupaj 
stroški 
2008 

Indek
s 

09/08 

Razlika 
09-08 

4100 
STROŠKI STORITEV-
POPR.IN VZDR.RUDARSKE 
OPREME 

0 0 0 8.270 0 -8.270

4101 
STROŠKI STORITEV-
POPRAVILA    STROJNE 
OPREME 

4.559 74.943 79.502 79.737 100 -235

4102 
STROŠKI STORITEV - 
POPRAVILO  IN 
VZDR.ELEK.OPR.IN INSTAL. 

165.276 41.194 206.469 268.576 77 -62.106

4103 
STROŠKI STORITEV - 
TEKOČE     VZDRŽEVANJE 
OBJEKTOV 

17.338 9.402 26.740 87.592 31 -60.853
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4104 
STROŠKI STORITEV - 
POPR.IN VZD.VOZIL ZA 
NOTRANJI TRANSPORT 

4.516 14.567 19.083 19.186 99 -103

4105 
STROŠKI STORITEV-
POPR.IN VZDR.OPREME ZA 
RAZIS.VRTANJE 

0 7.426 7.426 803 925 6.623

4106 
STROŠKI STORITEV-
POPR.IN VZD. OSTALE 
OPR.,ZUNAN.TRAN.SRED. 

14.419 33.694 48.113 49.770 97 -1.657

4108 
STROŠKI STORITEV - 
ZUNANJA DELA 

0 0 0 0 0 0

4111 
STR.TRANSPORTNIH 
STORITEV-DRUGE 
PREV.ST.IN ST.Z MEHAN. 

0 103.996 103.996 79.862 130 24.135

4112 
STROŠKI POŠTNIH IN 
TELEKOMUN. STORITEV 

24.047 3.250 27.296 28.922 94 -1.626

4121 
STR.STORITEV V ZVEZI Z 
VZDRŽEVANJEM OOS 

0 0 0 0 0 0

4130 NAJEMNINE 0 652 652 3.439 19 -2.787

4140 
POVR.STR.ZAP.- DNEVNICE 
ZA SLUŽ.POT.V DRŽAVI 

541 186 727 628 116 98

4141 
POVR.STR.ZAP.-DNEVNICE 
ZA SLUŽ.POT.V TUJINI 

199 0 199 564 35 -365

4142 
POVR.STR.ZAP.-NOČNINE 
MED SL.POT.V DRŽAVI 

667 0 667 787 85 -120

4143 
POVR.STR.ZAP.-NOČNINE 
MED SL.POT. V TUJINI 

0 0 0 0 0 0

41430 
POVR.STR.ZAP.-DRUGI 
STROŠKI SLUŽBENIH 
POTOVANJ V TUJINO 

168 0 168 173 97 -5

4144 
POVR.STR.ZA PREVOZ Z 
JAV. PREV. SRED.MED 
SLUŽ.POT. V DRŽAVI 

0 0 0 10 0 -10

4145 
POVR.STR.ZA PREVOZ Z 
LAST.    PREVOZ.SRED.MED 
SL.POT.V DRŽ. 

1.201 39 1.240 1.417 88 -176

4146 
POVR.STR.ZAP.-
STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE- ŠOLNINE 

8.750 0 8.750 7.170 122 1.581

4147 

POVR.STR. ZAP.-STROK. 
IZOBR.-
SEMINARJI,TEČAJI,STR.IZPI
TI 

13.491 6.750 20.241 21.011 96 -771

4148 
POVR.STR.ZAP.-STROŠKI 
PREKVALIFIKACIJ 

2.170 0 2.170 9.628 23 -7.459

4151 
STROŠKI BANČNIH 
STORITEV  IN PROVIZIJE 

4.793 5.098 9.891 3.720 266 6.171

4152 ZAVAROVALNE PREMIJE 97.686 0 97.686 139.762 70 -42.076

41600 
STR.INT.IN OSEB.STOR.-  
REVIZIJE, SVETOVANJA 

9.528 0 9.528 24.499 39 -14.970

41601 

STR.INT.IN OSEB.STOR.- 
ODVET., 
NOTAR.,CENIL,UPR.,GEOD.I
N DR. 

18.136 24.342 42.477 88.164 48 -45.686

41602 
STR.INT.IN OSEB.STOR.- 
IZDELAVA IN 
REVIZ.PROJEKTOV 

0 286.653 286.653 521.642 55
-

234.98
9

4161 
ZDRAVSTVENE STORITVE -  
OBDOBNI PREGLEDI 

3.323 15.532 18.854 15.630 121 3.225

4162 ZDRAVSTVENE STORITVE- 3.478 0 3.478 498 699 2.980
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ZOBOZDRAVSTVENE 
STORITVE 

4163 
ZDRAVSTVENE STORITVE - 
MED.PROGRAM.AKTIVNI 
ODDIH 

0 6.476 6.476 6.465 100 11

4164 
ZDRAVSTVENE STORITVE -  
DRUGE 

174 0 174 75 232 99

4173 STROŠKI REPREZENTANCE 16.115 0 16.115 11.582 139 4.533

41800 
SEJNINE IN DRUGA 
IZPLAČILA -TUJI 

22.130 272 22.402 45.973 49 -23.571

41810 DELO REŠEVALCEV  /bruto/ 36.527 0 36.527 35.302 103 1.225

41820 
POGODBENO DELO 
FIZIČNIH OSEB /bruto/ 

2.518 0 2.518 2.481 101 37

41830 
POGODBE O AVTORSKEM 
DELU, SLUŽN.POG. 

107 4.853 4.961 28.874 17 -23.913

41830
0 

POGODBE O AVTORSKEM 
DELU-ZAPOSLENCI/bruto/ 

1.562 233 1.795 1.050 171 745

41890 
PRISPEVKI IN DAVKI - 
pog.delo, A.H.,delo 
reš.,sejnine 

14.785 16 14.801 15.492 96 -691

4190 
STROŠKI DRUGIH STOR.-
UREJANJE POVRŠINE IN 
DELA NA POVRŠINI 

114.204 2.430.475
2.544.67

9
2.498.34

4 
102 46.334

41900 
STROŠKI DRUG.STORITEV- 
GOZD.STOR.,GOJIT.DELA 

0 13.028 13.028 25.273 52 -12.245

4191 
STROŠKI DRUGIH STOR.-
VAROVANJE OBJEKTOV 

172.688 129 172.817 186.576 93 -13.759

4192 
STROŠKI DRUGIH STOR.-
ČIŠČENJE OBJEKTOV IN 
PROSTOROV 

138.501 0 138.501 160.350 86 -21.849

4193 
STROŠKI DRUGIH STOR.-
PRANJE INKRPANJE 
ZAŠČITNIH SREDSTEV 

63.920 0 63.920 67.171 95 -3.250

41940 
STROŠKI DRUGIH STOR.-
KOMUNALNESTORITVE 

37.316 4.080 41.396 42.726 97 -1.330

41941 
STROŠKI DRUGIH 
STORITEV -     OGREVANJE 

190.834 0 190.834 219.716 87 -28.882

4195 RAČUNALNIŠKE STORITVE 279.575 0 279.575 261.767 107 17.808
4196 ČLANARINE 0 0 0 0 0 0
4197 STROŠKI SLUŽBENIH VOZIL 909 419 1.328 1.666 80 -338

4199 
STROŠKI DRUGIH 
STORITEV-OSTALO 

8.959 9.644 18.603 20.523 91 -1.920

41990 
STROŠKI DRUGIH 
STORITEV-LABORAT.STOR. 

0 35.619 35.619 35.100 101 519

41 Skupaj stroški storitev 1.495.109 3.132.968
4.628.07

7
5.127.96

3 
90

-
499.88

7
 
Največji del neposrednih stroškov zapiranja predstavljajo storitve urejanja površin (ta znesek znaša kar 
2.430.475 EUR oziroma predstavlja kar 78% vseh neposrednih stroškov storitev). V letu 2009 so se dela 
izvajala predvsem na ureditvi ceste in komunalnih vodov terezija Rov – Ribnik – Gvido.  
 
Največji zneski prevaljenih stroškov pa predstavljajo naslednji stroški: stroški popravil in vzdrževanja 
opreme in instalacij (165.276 EUR), stroški zavarovalnih premij (97.686 EUR), dela na površini (114.204 
EUR), čiščenje objektov in prostorov (138.501 EUR), stroški varovanja (172.688 EUR), stroški ogrevanja 
(190.834 EUR) ter stroški računalniških storitev (279.575 EUR). 
 
 
Stroški dela  (11.351.963 EUR) 
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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 neposredno izkazani v podbilanci zapiranja. V tej postavki 
so zajeti tudi stroški dela, ki ga zapiralni delavci izvršijo za potrebe proizvodnje, saj so za te stroške 
priznani tudi interni prihodki. 
 
Tudi proizvodni delavci lahko občasno delajo na zapiranju. Podatki o času dela in vrsti dela se za 
vsakega delavca evidentirajo v posameznih obratih. Če proizvodni delavec dela na zapiranju, se stroški 
njegovega dela evidentirajo na zapiralnem delovnem nalogu. Če gre za režijskega proizvodnega delavca, 
se stroški njegovega dela razporejajo na zapiranje in redno proizvodnjo, s ključi (deleži), določenimi za 
posamezne delavce (individualni ključi), prikazanimi v posebni tabeli. 
 
Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov dela za zapiranje rudnika razčlenjeno na stroške plač, 
stroške delodajalčevih prispevkov in davkov na plače ter na druge stroške dela za leto 2009 kaže 
naslednja tabela. 
 

Konto Naziv konta 
Prevaljeni 

stroški 
2009 

Neposredn
i stroški 

2009 

Skupaj 
stroški 
2009 

Skupaj 
stroški 
2008 

Indek
s 

09/08 

Razlika 
09-08 

4700 PLAČE ZAPOSLENCEV 1.694.976 3.153.124 4.848.100 4.688.894 103 159.206

4710 
NADOMESTILA PLAČ 
ZAPOSLENCEV 

315.479 588.156 903.635 950.780 95 -47.145

47200
0 

STROŠKI DODATNEGA 
POKOJNIN.ZAV.ZAPOSLENCE
V 

99.826 180.638 280.463 268.527 104 11.936

47300 REGRES ZA LETNI DOPUST 106.891 206.188 313.079 318.991 98 -5.912

47301 PREHRANA MED DELOM 106.754 233.082 339.836 367.287 93 -27.451
47301
0 

PREHRANA MED DELOM 0 0 0 0 0 0

47302 MOČNEJŠA HRANA 2.011 10.051 12.062 13.004 93 -942

47303 JUBILEJNE NAGRADE 6.731 25.728 32.459 29.587 110 2.872
47304
0 

PREVOZI NA DELO IN Z DELA 53.161 130.873 184.034 166.502 111 17.532

47310 ODPRAVNINE UMRLIH 0 0 0 3.443 0 -3.443

47311 ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI 0 36.567 36.567 46.479 79 -9.912

47312 
ODPRAVNINE TRAJNO 
PRESEŽNIH DELAVCEV 

0 2.103.596 2.103.596 1.468.616 143 634.980

47314 ODPRAVNINE NAD UREDBO 0 20.499 20.499 27.544 74 -7.045

47315 DRUGI STROŠKI DELA 0 589.218 589.218 229.962 256 359.255

47330 
SOLIDARNOSTNE POMOČI 
ZAPOSLENCEM 

846 7.003 7.848 9.749 81 -1.900

47340 KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE 2.534 13.341 15.875 12.219 130 3.656

47350 
PREZAPOSLITEV DELAVCEV-
POGODBA 

0 91.804 91.804 137.707 67 -45.902

47351 
PREZAPOSLITEV DELAVCEV-
STATUS KMETA 

0 45.902 45.902 68.853 67 -22.951

4740 
DELOD.PRISP.OD 
PLAČ,NADOM. IN 
DR.PREJ.ZAP.- ZZ 

146.229 272.665 418.895 410.727 102 8.168

4745 
DELOD.PRISP.OD 
PLAČ,NADOM. IN 
DR.PREJ.ZAP.-IPZ s poveč. 

215.976 498.888 714.865 738.953 97 -24.089

47450 

DELOD.PRISP.OD 
PLAČ,NADOM. IN 
DR.PREJ.ZAP.-
obv.dod.pok.zavar 

77.326 210.915 288.240 235.931 122 52.309

47451 
DELOD.PRISP.OD 
PLAČ,NADOM. IN 
DR.PREJ.ZAP.-IPZ 

0 5.558 5.558 8.453 66 -2.895

4746 
DELODAJ.PRISP.OD DR. 
PREJ.ZAPOS.-IPZ 

0 54.500 54.500 22.789 239 31.711
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47460 
DELODAJ.PRISP.OD DRUGIH 
PREJ.ZAPOSLENCEV - PDPZ 

0 0 0 0 0 0

47462 
DELODAJ.PRISP.OD DR. 
PREJ.ZAPOS.-SOCIALNA 
ZAVAR. 

0 44.879 44.879 18.669 240 26.209

47490 
DEL.PRISP.- SOCIALNA 
ZAVAROVANJA-neplač.izost. 

0 48 48 28 172 20

4750 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 0 0 0 98.436 0 -98.436

47 Skupaj stroški dela 2.828.740 8.523.223 11.351.963
10.342.13

1 
110

1.009.83
2

 
Stroški dela so se primerjalno s predhodnim letom povečali za 10% oziroma za 1.009.832 EUR.  
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele je glavni razlog za veliko povečanje stroškov dela na zapiranju v letu 
2009 obračun odpravnin trajno presežnih delavcev in drugi stroški dela, med katere se uvrščajo 
dokupninske pomoči v obliki plačila prispevkov za obvezno zavarovanje.  
 
Na podlagi aneksa št. 9 h Kolektivni pogodbi Rudnika Trbovlje - Hrastnik (ki je bil podpisan junija 2007) 
ter dodatnega Dogovora o izplačilih ob tradicionalnih dogodkih (sklenjenega v letu 2009 med 
poslovodstvom RTH in Sindikatom RTH) je tudi v letu 2009 prišlo do izplačil ob Rudarskem prazniku 
(izplačilo pri junijski plači), prazniku Sveta Barbara in ob Novem letu (obe izplačili pri novembrski plači).  
 
Odpisi vrednosti  (1.854.226 EUR) 
 
V okviru te računovodske kategorije se izkazujejo stroški obračunane amortizacije in prevrednotovalni 
odhodki iz naslova osnovnih in obratnih sredstev. 
 
Stroški amortizacije  
 
Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov amortizacije po posameznih vrstah osnovnih sredstev in virih 
financiranja teh sredstev je najbolje razviden iz spodnje preglednice. 
 

Konto Naziv konta 
Prevaljeni 

stroški 
2009 

Neposredni 
stroški 2009

Skupaj 
stroški 2009

Skupaj 
stroški 2008 

Indeks 
09/08 

Razlika 
09-08 

4300 
AMORTIZACIJA NEOPRED. 
DOLG. SREDSTEV 3.861,49 0,00 3.861,49 3.940,99 98 -79,50

4301 

AM 
NEOPR.DOLG.SREDSTEV -  
PRORAČUN 0,00 14.976,64 14.976,64 11.128,24 135 3.848,40

4310 AMORTIZACIJA ZGRADB 124.473,25 302.250,51 426.723,76 583.639,66 73
-

156.915,90

4311 
AMORTIZACIJA  ZGRADB -  
PRORAČUN 0,00 10.779,24 10.779,24 10.779,24 100 0,00

4320 
AMORTIZACIJA OPREME IN 
NADOM.DELOV 105.322,14 269.444,16 374.766,30 567.105,28 66

-
192.338,98

43200 
AMORTIZACIJA OPREME IN 
NADOM.DELOV 0,00 118,11 118,11 394,88 30 -276,77

4321 
AM OPREME IN NAD.DELOV 
-  PROR.AČUN 0,00 1.018.461,90 1.018.461,90 927.077,87 110 91.384,03

4330 AMORTIZACIJA DI 433,25 0,00 433,25 601,81 72 -168,56

4331 
AMORTIZACIJA DI -  
PRORAČUN 0,00 831,41 831,41 847,00 98 -15,59

43 Skupaj amortizacija 234.090,13 1.616.861,97 1.850.952,10 2.105.514,97 88
-

254.562,87
 
Stroški obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki se izkazujejo neposredno v zapiralni podbilanci 
znašajo skupaj 1.616.862 EUR. Del tega zneska (1.045.049 EUR) se nanaša na osnovna sredstva, 
nabavljena iz proračunskih sredstev, del (571.812 EUR) pa na osnovna sredstva, nabavljena iz lastnih 
sredstev RTH d.o.o. Stroški amortizacije osnovnih sredstev, ki se izkazujejo v proizvajalni podbilanci, 
vendar se v določenih deležih uporabljajo tudi za zapiranje (prevaljena amortizacija), pa znašajo 234.090 
EUR. 
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Na manjšo višino stroškov amortizacije na zapiranju je v letu 2009 vplivala predvsem prerazporeditev 
osnovnih sredstev med podbilanco proizvodnje in podbilanco zapiranja, ki jo tehniki v RTH izvršijo enkrat 
letno in dejstvo, da so se nekatera osnovna sredstva na zapiranju prenehala amortizirati že pred koncem 
leta 2009. Na višino stroškov amortizacije niso vplivali prenosi proizvodne opreme iz Jame Trbovlje v 
Jamo Ojstro, saj je šlo pri tem le za spremembo lokacije teh osnovnih sredstev (prenesena osnovna 
sredstva so bila že prej namenjena proizvodnji). Pač pa je ob tem prenosu proizvodnje prišlo do 
zmanjšanja osnovnih sredstev namenjenih zapiranju. Nekatere naprave in inštalacije v Jami Ojstro in 
Jami Hrastnik, ki so bile prej že opredeljene kot osnovna sredstva zapiranja, so se po tem prenosu 
proizvodnje začela ponovno obravnavati kot osnovna sredstva proizvodnje. Do obratnih gibanj pa je prišlo 
v Jami Trbovlje, vendar v manjšem obsegu. 
   
Izpostaviti je potrebno tudi, da je bil v letu 2009, v primerjavi z letom 2008, višji strošek amortizacije 
opreme, nabavljene iz proračunskih sredstev. Znesek amortizacije te opreme (1.045.049 EUR) pa je 
obračunsko pokrit s prihodki iz črpanja rezervacij. 
 
Pri obravnavanju izkazanega stroška amortizacije v zapiralni podbilanci se je potrebno zavedati, da se za 
osnovna sredstva, ki se uporabljajo za potrebe zapiranja, obračunava amortizacija 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 stroški ne povzročajo 
denarnih tokov, saj se ne pokrivajo iz sredstev proračuna, ker glede na zaprtje rudnika tudi ni potrebe po 
reprodukciji teh sredstev. 
   
Drugi poslovni odhodki (171.619) 
 
V okviru te kategorije ni večjih zneskov neposrednih stroškov. Največji znesek med prevaljenimi stroški 
predstavljajo  le stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (165.104 EUR). 
 

Kont
o 

Naziv konta 
Prevaljeni 

stroški 
2009 

Neposredn
i stroški 

2009 

Skupaj 
stroški 
2009 

Skupaj 
stroški 
2008 

Indek
s 

09/08 

Razlika 
09-08 

4800 
NADOMESTILO ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

165.104,3
6 0,00

165.104,3
6

186.838,9
1 88

-
21.734,5

5

4802 
OKOLJSKA DAJATEV - ODPADNE 
VODE 2.709,40 0,00 2.709,40 2.917,72 93 -208,32

4803 SODNE IN UPRAVNE TAKSE 815,14 1.689,48 2.504,62 4.946,71 51 -2.442,09

4804 POVRAČILA ZA UPORABO CEST 455,76 724,38 1.180,14 1.103,27 107 76,87

4891 DRUGI STROŠKI 10,80 110,00 120,80 0,00 0 120,80

4893 
DRUGI POSLOVNO NEPRIZNANI 
STROŠKI (urejanje .in naj. grobov.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

48 Skupaj drugi stroški 
169.095,4

6 2.523,86
171.619,3

2
195.806,6

1 88

-
24.187,2

9
 
Finančni prihodki iz danih posojil (7.417 EUR)  
 
Plačilni promet v zvezi z zapiranjem rudnika se že od leta 2002 odvija prek posebnega transakcijskega 
računa. Predvsem na koncu leta prihaja do tega, da se začasno prosta sredstva iz zapiralnega delaa 
poslovanja posodijo proizvodni podbilanci, medtem ko med letom praviloma proizvodnja posoja sredstva 
zapiranju. Posojena sredstva med podbilancama se obrestujejo po običajnih obrestnih merah, ki veljajo 
za kredite, najete pri domačih bankah. Zapiralna podbilanca je v letu 2009 zaračunala proizvodni 
podbilanci za 7.417 EUR obresti za posojena sredstva, kar je v izkazu uspeha prikazano v postavki 
Finančni prihodki iz danih posojil.  
 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (132.597 EUR) 
 
V tej postavki izkaza poslovnega izida so zajete obresti od koriščenja kreditov, ki jih najema proizvodna 
podbilanca in jih deloma koristi tudi zapiranje  (22.260 EUR) ter obresti od dolgoročnega kredita (110.316 
EUR), 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.  
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Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (-1.340.365 EUR) 
 
Izkaz poslovnega izida za zapiralni del poslovanja RTH d.o.o. kaže, da je v letu 2009 na zapiralnem delu 
delovanja rudnika nastala izguba v višini 1.340.365 EUR.  
 
Razlog za izgubo je na eni strani v dejstvu, da mora RTH d.o.o. v skladu s predpisi za gospodarske 
družbe tudi za osnovna sredstva nabavljena iz sredstev proizvodnje, ki se uporabljajo za zapiranje, 
obračunavati amortizacijo, čeprav ni več potrebe po zagotavljanje reprodukcije teh osnovnih sredstev. 
Ker se tako obračunani strošek amortizacije ne vključuje v obračunske situacije zapiralnih del in ne 
pokriva iz državnega proračuna, je tako v izgubi zajet celotni strošek nepokrite amortizacije v višini 
805.912 EUR. Ob tem naj dodamo, da pa amortizacija obračunana za osnovna sredstva, nabavljena iz 
proračunskih sredstev (1.045.049 EUR), ne povečuje izgube, saj je pokrita s prihodki iz črpanja rezervacij 
oblikovanih ob prejemu investicijskih transferov.  
 
Drugi razlog za izgubo pa je v nepokritem znesku odpravnin za presežne delavce v višini 535.481 EUR, 
ki so bile obračunane v mesecu novembru in decembru 2009, vendar niso bile zajete v obračunskih 
situacijah za november in december 2009, ker so bila proračunska sredstva za leto 2009 predhodno 
zmanjšana.   
 
 
PODBILANCA STANJA   
 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (25.018 EUR) 

 
Med neopredmetenimi sredstvi za zapiralni del poslovanja izkazuje družba RTH d.o.o. dolgoročne 
premoženjske pravice, to je licence za nabavljene računalniške programe, ki se nanašajo na zapiranje. V 
letu 2009 je družba nabavila za 13.809 EUR nove programske opreme. Neodpisana vrednost vseh 
neopredmetenih sredstev, ki se nanašajo na zapiranje, na dan 31.12.2009 znaša 25.018 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 (3.452.148 EUR) 

 
Zemljišča   
 
V podbilanci stanja zapiranja je v tej postavki izkazana vrednost zemljišč oziroma izplačil odškodnin, 
plačanih za pridobitev zemljišč zaradi izvedbe sanacije površin rudnika. V letu 2009 pri tej postavki ni bilo 
pomembnih sprememb.  
 
Gradbeni objekti  
 
Med gradbenimi objekti za potrebe zapiranja je treba ločiti gradbene objekte (montažne hale, 
kontejnerje), ki so bili financirani iz proračunskih sredstev in tiste gradbene objekte (objekte, kable, 
inštalacijer in drugo vgrajeno opremo), ki so bili preneseni v podbilanco zapiranja iz proizvodne 
podbilance.  
 
Vrednost vseh gradbenih objektov na zapiranju se je v letu 2009 zaradi prestavitve proizvodnje premoga 
iz Jame Trbovlje v Jamo Ojstro močno zmanjšala (od 2.706.635 EUR v začetku leta na 292.395 EUR na 
koncu leta). Del tega zmanjšanja pa gre tudi na račun obračunane amortizacije v tem letu (313.030 EUR). 
 
Proizvajalne naprave in stroji    
 
V poslovnih knjigah za zapiralni del poslovanja izkazuje družba RTH d.o.o. konec leta 2009 za 3.035.522 
EUR neodpisane vrednosti te opreme. Večji del tega zneska se nanaša na opremo, nabavljeno iz 
proračuna (3.005.148 EUR), manjši del pa na opremo, ki je bila nabavljena iz lastnih sredstev RTH d.o.o. 
in je bila prenesena v zapiralno podbilanco, ker se uporablja izključno za potrebe zapiranja. Ob prenosu 
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proizvodnje iz Jame Trbovlje v Jamo Ojstro je v letu 2009 prišlo tudi do prenosa dela strojev in naprav in 
s tem do zmanjšanja vrednosti te postavke bilanci stanja za 1.167.208 EUR. 

Zaloge materiala (65.688 EUR) 

 
Nabava materiala za potrebe zapiranja rudnika se izvaja posebej in tudi zaloge takega materiala in 
drobnega inventarja se skladiščijo v posebnem skladišču. Vrednost materiala v zalogi, ki je bil nabavljen 
za potrebe zapiranja rudnika, se je v letu 2009 precej zmanjšala (od 194.230 EUR na 65.688 EUR). 
Razlog za to je po našem mnenju v tem, da se je zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev proti koncu 
leta 2009 tudi manj naročalo. 

Kratkoročne poslovne terjatve (1.646.014 EUR) 

 
V primerjavi z letom 2008 so se kratkoročne poslovne terjatev bistveno zmanjšale. Razlog ni v tem, da bi 
bile terjatve konec leta 2009 nenormalno nizke, temveč v tem, da so bile konec leta 2008 zelo vidoke, ker 
je tedaj zapiralna podbilanca posodila proizvodni podbilanci sredstva iz kupnine za TOH. Konec leta 2009 
pa zapiralna podbilanca posoja proizvodnji le običajni likvidnostni presežek sredstev, ki se pojavi ob 
koncu leta. 
 
Najpomembnejši zneski v tej postavki izkaza poslovnega izida so naslednji:  
- terjatev za interno posojilo proizvodnji (270.500 EUR), 
- terjatev do proračuna iz 12. mesečne situacije (1.248.006 EUR 
- terjatev iz naslova opravljanja del za proizvodnjo (74.652 EUR) 
- terjatev do države – predplačilo DDV (38.885 EUR). 
 
Interno posojilo v višini 270.500 EUR, ki ga je zapiralni del poslovanja posodil proizvodnemu delu konec 
leta 2009, je bilo postopno vrnjeno zapiranju od 4. do 18. januarja 2010. Obresti so se zaračunale po 
obrestnih merah, po katerih so se v tem času obračunavale obresti za kredite, ki jih je pri poslovnih 
bankah najemala proizvodnja.  
 
 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (2.358.246 EUR) 

 
Znesek, izkazan v tej postavki bilance stanja zapiranja, se nanaša na pripoznane prihodke v letu 2001 na 
račun dolgoročnega kredita. Prvotni znesek je bil povečan (zmanjšan) za negativne (pozitivne) tečajne 
razlike zaradi preračuna kredita, najetega v EUR. 
 
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 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 prihodkov in bi pač v letu 2001 izkazala za 2,1 mlrd SIT izgube).  
 
V okviru obračunske situacije za mesec marec 2009 so bila proračunu zaračunana sredstva za odplačilo 
dela glavnice tega kredita (v višini 1.526.497,91 EUR). RTH je plačilo te situacije prejel 14.5.2009 in 
1.6.2009 nato odplačal ta del kredita.  
 
Del obravnavanega kredita v višini 695.168,06 EUR pa je bil predčasno odplačan že 19.3.2009 in sicer iz 
sredstev, ki so bila prejeta s plačilom obračunske situacije za mesec december 2008 (v višini 344.804 
EUR) in iz lastnih virov RTH (v višini 350.363 EUR), ki jih je RTH za ta namen zagotovil že konec leta 
2008 (del kupnine za TOH). Za ta znesek (695.168,06 EUR) so bile tako zmanjšane aktivne časovne 
razmejitve že v letu 2008.  
 
V letu 2009 se je tako saldo na aktivnih časovnih razmejitvaj iz naslova omenjenega kredita zmanjšal le 
za 1.526.497,91 EUR, tako da znaša konec leta 2009 še 2.357.827,76 EUR. 
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Kapital (-2.629.162 EUR)  

 
V zvezi z izkazovanjem negativnega kapitala v tej postavki je 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 do tedaj 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 negativni kapital. Ob prenosu osnovnih sredstev iz proizvodnega dela v 
zapiralni del bilance pa so bili v 2007 v podbilanco zapiranja preneseni tudi trajni lastni viri za tako 
prenesena osnovna sredstva, zato se je kapital v tej pobilanci povečal za 4.817.334,12 EUR, obenem pa 
zmanjšal za 1.120.322,12 EUR (za pokritje izgub iz pretelih 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.  
 
V letu 2009 pa je ob prenosu proizvodnje iz Jame Trbovlje v Jamo Ojstro 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 prišlo do izkazovanja negativnega kapitala v zapiralni podbilanci.  
  
Ob tem je treba seveda povedati, da postavka kapital v zapiralni podbilanci nima nobene analitične 
vrednosti, ker je kapital smiselno opazovati in analizirati le z vidika podjetja kot celote. 
 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  (3.250.244 EUR) 

 
V okviru te postavke se izkazujejo prejeti investicijski transferi za nabavo osnovnih sredstev za potrebe 
zapiranja rudnika in tudi sredstva obračunanih a neplačanih prispevkov za invalide po Zakonu o 
zaposlitveni rehabilitaciji invalidov.  
 
Ta postavka bilance stanja se vsako leto zmanjša za obračunano amortizacijo za osnovna sredstva, 
nabavljena za potrebe zapiranja in za nadomestitev knjigovodske vrednosti izločenih neuporabnih 
osnovnih sredstev ter tudi za porabo sredstev iz naslova neplačanih prispevkov za invalide.  
 

Kratkoročne obveznosti (6.930.899 EUR) 

 
Kratkoročne obveznosti se delijo na kratkoročne finančne obveznosti in na kratkoročne poslovne 
obveznosti.  
 
Kratkoročne finančne obveznosti (2.357.828 EUR) 
 
V tej postavki podbilance zapiranja je izkazana obveznost za posojilo, najeto pri VOLKSBANK d.d., ki v 
celoti zapade v plačilo v letu 2010. 
 
To posojilo se je v skladu s pogodbo o dolgoročnem posojilu do sprejetja aneksa št. 4 v letu 2009 
obrestovalo po obrestni meri šestmesečni EURIBOR + 0,625% letno. Posojilo naj bi se po začetni 
pogodbi in aneksu št. 1. odplačalo v osmih obrokih. V letu 2005 in 2006 se je posojilo odplačevalo  
neenakomerno. V letu 2007 pa se ni plačal noben obrok. Dne 5.7.2007 je bil podpisan aneks št. 2 k tej 
pogodbi, s katerim je banka odobrila posojilojemalcu moratorij na odplačilo preostanka glavnice do 
1.1.2008. Po preteku tega moratorija pa naj bi posojilojemalec vrnil glavnico v štirih enakih obrokih v višini 
1.526.497,91 EUR, pri čemer naj bi prvi obrok zapadel v plačilo 1.6.2008, drugi 1.12.2008, tretji 1.6.2009, 
zadnji pa 1.12.2009. RTH zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev za potrebe zapiranja rudnika konec 
leta 2008 ni mogel odplačati drugega obroka, zato je bil  z banko sklenjen še aneks št. 3 s katerim, je bil 
posojilojemalcu odobren moratorij na odplačilo kredita do 1.3.2009. Po tem aneksu naj bi posojilojemalec 
kredit odplačal v 3 enakih zaporednih obrokih v višini 1.526.497,91 EUR, ki so zapadli v plačilo 1.6.2009, 
1.9.2009 in 1.12.2009. Z aneksom št. 4, ki je bil sklenjen 27.8.2009 je bil določen moratorij na odplačilo 
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glavnice do 31.12.2009, po tem roku pa naj bi posojilojemalec odplačal kredit v 12 enakih mesečnih 
obrokih po 196.485,65 EUR, tako da prvi obrok zapade 31.1.2010, zadnji pa 31.12.2010. 
 
S tem aneksom so bila v osnovni pogodbi spremenjena tudi določila o obrestni meri, ki od 1.9.2009 dalje 
znaša 3-mesečni EURIBOR + 3% letno. Spremenjena so bila tudi določila o zavarovanju kredita, ki je po 
novem zavarovan le z desetimi bianco podpisanimi menicami z menično izjavo.  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti (4.573.071 EUR) 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti se delijo na obveznosti do družb v skupini (36.381 EUR), na obveznosti 
do dobaviteljev (905.179 EUR) in na druge kratkoročne poslovne obveznosti (3.631.511 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.  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini 
 
V tej postavki so zajete obveznosti do dobaviteljev, ki so odvisna podjetja. Največja zneska obveznosti 
konec leta 2009 se našata na podjetje Domex d.o.o. (19.229 EUR) in Spekter d.o.o. (16.974 EUR). 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 
Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev, ki se nanašajo na zapiranje rudnika, je bilo konec leta 
2009 največ odprtih obveznosti do domačih dobaviteljev za obratna sredstva. Največji zneski obveznosti 
so se nanašali na HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d. (144.791 EUR), GD Podjetje za 
gradbeno dejavnost d.o.o. (141.195 EUR), SEKOPT d.o.o. (106.424 EUR), TRGOGRAD d.o.o. (52.053 
EUR). 
 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 
 
V tej postavki so zajete kratkoročne obveznosti do zaposlencev (1.541.069 EUR), kratkoročne obveznosti 
do državnih in drugih institucij (79.059 EUR) in ostale kratkoročne obveznosti (2.011.372 EUR). 
 
Glavne obveznosti iz postavke ostale kratkoročne obveznosti so bile: 
- obveznost prevaljenih stroškov amortizacije do konca leta 2009 v višini 1.611.441 EUR, 
- obveznost za interno zaračunane stroške zapiranja za mesec december v višini 391.258 EUR 

(prevaljeni stroški, ki jih zapiralni podbilanci zaračuna proizvodna podbilanca), 
- obveznost za plačilo obresti za mesec december za dolgoročni kredit VOLKSBANK v višini 7.614 

EUR.  
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IZKAZ DENARNEGA TOKA 
 
Izkaz denarnega toka družbe RTH d.o.o. za leto 2009 je sestavljen po neposredni metodi (I. različica) in 
prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev, izračunane na podlagi plačil in izplačil denarnih sredstev 
(promet na TRR za zapiralni del). V prejemkih in izdatkih so vključeni tudi prometi oziroma denarni tokovi 
povezani s proizvodnim delom, saj gre za izkaz denarnega toka zapiralnega dela. Denarni tokovi torej 
predstavljajo neposredna povečanja in zmanjšanja denarnih sredstev in ne vsebujejo nedenarnih 
transakcij. 
 
V primerjavi z letom 2008 je prišlo do največjih sprememb pri prebitku prejemkov iz poslovanja, ki so se v 
letu 2009 zelo zmanjšali, pri naložbenju se je za razliko od leta 2008 v letu 2009 pokazal prebitek 
prejemkov, izdatki pri finaciranju pa v letu 2009 še za nekoliko več kot leto prej presegajo prejemke pri 
financiranju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 

Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in  
Nadzornemu svetu družbe    
RTH d.o.o.  
Trg revolucije 12 
1420  TRBOVLJE  
 
 
REVIZORJEVO POROČILO  
 
Revidirali smo priloženo podbilanco stanja gospodarske družbe RTH d.o.o. in z njo povezani izkaz 
poslovnega izida ter izkaz denarnih tokov za zapiralni del poslovanja, ki jih je ta družba v skladu z 
Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije - 
ZPZRTH-UPB2 (Uradni list RS, št. 26/05) sestavila za poslovno leto, ki se je končalo dne 31.12.2009. Za 
pripravo teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi je odgovorno 
poslovodstvo gospodarske družbe. Naša naloga je na podlagi revizije izraziti mnenje o teh računovodskih 
izkazih. 
 
Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja ter v skladu s pravili, ki so bila za 
finančni nadzor zapiranja rudnika določena v Uredbi 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). Ti zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, 
da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb. Revizija vključuje preizkuševalno 
preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje 
uporabljenih računovodskih načel in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite 
predstavitve računovodskih izkazov za potrebe zapiranja rudnika. Prepričani smo, da je naša revizija 
primerna podlaga za naše mnenje. 
 
Po našem mnenju so računovodski izkazi za zapiralni del poslovanja gospodarske družbe RTH d.o.o. 
sestavljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili, ki so jih v družbi vzpostavili v zvezi 
z ločenim spremljanjem pridobivanja premoga in 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 31.12.2009. 
 
 
 
Ljubljana, 30. marec 2010           mag. Marko Lozej 
                                                         pooblaščeni revizor  
 
 
 



 

 

 



 

 

 


