
  
 

 
 

 

 

 
 

Številka: 360-15/2010/ 

Ljubljana, dne 23.09.2010 

 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gp.gs@gov.si 

ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS v zvezi s postopkom nadaljnjega izvajanja ekološke 
sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade: 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije  (Uradni list 
RS,  24/05 – uradno prečiščeno besedilo in št. 109/08) in tretje alineje drugega 
odstavka 38. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS št. 98/04 - uradno prečiščeno 
besedilo in 68/08) ter v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 3/3 z dne 
16.3.2000, je Vlada Republike Slovenije na ….seji dne ….. sprejela naslednji sklep: 
 
1. Vlada Republike Slovenije je potrdila »Poročilo nadzora o izvedbi del na ekološki 
sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2009« (Gradivo dr. Željko Vukelić, Ljubljana, 
18.5.2010). 
 
2. Vlada Republike Slovenije je potrdila »Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov in 
naprav za leto 2010« (Gradivo Nafta Geoterm, Lendava, marec 2010) 
 
3. Sredstva za izvedbo Načrta ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 
2010 v višini 1.165.697 EUR bodo zagotovljena iz dveh proračunskih postavk: 
- pretežni del sredstev v višini 740.697 EUR predstavljajo sredstva proračunske    
postavke 5805 Izvajanje nalog s področja gospodarjenja in raziskovanja  mineralnih 
surovin. 

  - preostali del sredstev v višini 425.000 EUR pa predstavljajo sredstva 
    Proračunske postavke 5810 Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava 

 
       Priloge: 

Poročilo o izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v  
letu 2009, dr. Željko Vukelić, Ljubljana, 18.5.2010; 
Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2010, Nafta Geoterm, 
Marec 2010                                                                                               

      Sklep Vlade republike Slovenije k 3. točki 151. seje z dne 16.3.2000; 
      Mnenje Službe za zakonodajo št. 360-33/2010-AT z dne 8.6.2010 ; 

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 35 22 
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      Mnenje Ministrstva za okolje in prostor št. 361-5/2009 z dne 26.07.2010; 
      Mnenje  Ministrstva za finance št. 361-5/2010/9 z dne 15.9.2010 

 
       Sklep prejmejo: 

- Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana 
- Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana 
- Nafta. Geoterm d.o.o., Mlinska ul. 5, Lendava  

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: 

/ 

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: 

/ 

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

      Predlagamo, da se gradivo obravnava na seji Odbora za gospodarstvo in trajnostni 

      razvoj in na Vladi RS. 

5. Kratek povzetek gradiva 

Desetletni program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 
ogljikovodikov je sprejela Vlada republike Slovenije na 151. seji dne 16.3.2000.  
Financiranje je bilo v prvih letih zagotovljeno iz proračuna Republike Slovenije na 
osnovi 107. člena Zakona o rudarstvu, pozneje pa z 31. členom zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o rudarstvu. 
Vlada Republike Slovenije je ob načrtu ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav 
v letu 2003 sprejela kriterij, da le ta ne vključuje njihove morebitne priprave za poznejšo 
uporabo, ampak vsebuje le nujne posege za zapiranje in ekološko sanacijo rudarskih 
objektov brez aktivnosti raziskovalnega in proizvodnega značaja. S sklepom Komisije 
za nadzor nad državnimi pomočmi v novembru 2003 je bilo v okviru odločanja o 
dopolnitvi in podaljšanju sheme dovoljeno, da se dinamika izvajana ekološke sanacije 
podaljša za eno leto oziroma do konca leta 2011, zaradi lažje zagotovitve sredstev. 
Program, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela za leto 2009 je bil v  izveden v 
celoti,  vključujoč monitoring vpliva na okolje, ki ga povzroča izplačna jama vrtine Mrt-1 
in izvajanje katerega je bilo naloženo z inšpekcijsko odločbo. Saniranih je bilo 14 
opuščenih vrtin s pripadajočimi cevovodi in ostalimi rudarskimi objekti v skupni dolžini 
3.880 m. Vrednostna realizacija sanacije vrtin prekoračuje planski obseg za 3%, stroški 
sanacije cevovodov in ostalih rudarskih objektov pa izkazujejo prihranek, tako da je 
skupna realizacija na ravni planirane in tudi fizični cilji so doseženi.. 
Vsi sprejeti tehnični kriteriji in sprejete strokovne podlage pri odločanju o dovoljeni 
državni pomoči so bile upoštevane pri oblikovanju predloga načrta sanacije za leto 
2010. Načrtuje se sanacija 13 opuščenih vrtin in pripadajočih cevovodov ter ostalih 
rudarskih objektov. 



  
 

 
 

6. Presoja posledic 

  

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

DA 

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) Dodeljuje se državna pomoč kategorije varstva okolja 
na osnovi sklepa komisije za nadzor nad državnimi 
pomočmi in ob upoštevanju letne dinamike 
upravičenih stroškov. Po končanem delu in sanaciji 
objektov bodo zemljišča vrnjena v prvotno stanje, 
tako da jih bodo lastniki nadalje uporabljali za iste 
namene kot pred uporabo za naftno-rudarske 
aktivnosti. Vrednost zemljišč se ne bo povečala. 

DA 

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 



  
 

 

1 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

5805 

Izvajanje nalog 
s področja 
gospodarjenja in 
raziskovanja 
mineralnih 
surovini 

MG 740.697 € 
 
917.000 € 
 

5810 

Ekološka in 
tehnološka 
sanacija Nafte 
Lendava 

MG 425.000 € 425.000 € 

     

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 

 

8. Predstavitev sodelovanja javnosti 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA 

/Če NE, navesti razlog za ne objavo:/ 
/Če DA: 

Datum objave: 24.09.2010 
V razpravo so bili vključeni:  

- nevladne organizacije,  
- predstavniki zainteresirane javnosti, 
- predstavniki strokovne javnosti,  
- občine in  združenja občin oziroma navedba, da jih gradivo ne zadeva. 

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: 
-  Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo  
-  Ministrstvu za okolje in prostor in 
-  Ministrstvu za finance. 

Datum pošiljanja: 25.05.2010 

Gradivo je usklajeno: v celoti z vsemi zaprošenimi za mnenje 

Bistvena odprta vprašanja: 

- … 

- …. 

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 … 

PODPIS PREDLAGATELJICE

mag. Darja  RADIĆ  
MINISTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE : 

- Predlog sklepa 

- Obrazložitev 

- Poročilo o izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v  
      letu 2009, dr. Željko Vukelić, Ljubljana, 18.5.2010; 
- Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2010, Nafta 

Geoterm, Marec 2010. 

- Sklep Vlade republike Slovenije k 3. točki 151. seje z dne 16.3.2000 

- mnenje Službe za zakonodajo št. 360-33/2010-AT z dne 8.6.2010 ; 
 
- Mnenje Ministrstva za okolje in prostor št. 361-5/2009 z dne 26.07.2010 
 
- Mnenje  Ministrstva za finance št. 361-5/2010/9 z dne 15.9.2010 



  
 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
 
Na podlagi šestega  odstavka 21 člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni 
list RS  24/05 – uradno prečiščeno besedilo in št. 109/08), tretje alineje drugega 
odstavka 38. člena Zakona o rudarstvu  (Uradni list RS št. 98/04 – uradno prečiščeno 
besedilo in 68/08 ) in v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 3/3 z dne 
16.3.2000, je Vlada Republike Slovenije na….. seji dne…. sprejela naslednji: 
 

 

S K L E P  
 
 
 
1. Vlada Republike Slovenije je potrdila Poročilo  o izvedbi del na  ekološki sanaciji 
rudarskih objektov in naprav za leto 2009«, Dr Željko Vukelić, Ljubljana , 18.05.2010 
2. Vlada Republike Slovenije je potrdila »Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov 
in naprav za leto 2010«, Nafta-Geoterm, Lendava,  marec 2009. 
3. Sredstva za izvedbo Načrta ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 
2009 v višini 1.165.697 EUR bodo zagotovljena iz dveh proračunskih postavk: 
- pretežni del sredstev v višini 740.697 EUR predstavljajo sredstva proračunske 
postavke 5805 Izvajanje nalog s področja gospodarjenja in raziskovanja mineralnih 
surovin. 
- preostali del sredstev v višini 425.000 EUR pa predstavljajo sredstva proračunske 
postavke 5810 Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava. 
 
 
 
 

mag. Helena Kamnar 
GENERALNA SEKRETARKA 

 
 
Številka : 
Datum: 
 
 
Vročiti: 

 Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, 
 Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana 
 Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana 
 Nafta –Geoterm, Mlinska ul. 5, Lendava 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Vlada Republike Slovenije je na svoji 151. seji dne 16.3.2000 obravnavala in potrdila 
desetletni program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 
ogljikovodikov v Republiki Sloveniji (IRGO, Ljubljana, december 1999)« višini 5.005 
milijonov SIT ( 20,88 mio EUR) po cenah konec leta 1999. Prav tako je potrdila letni 
načrt izvajanja za leto 2000 ter zadolžila Ministrstvo za gospodarstvo, da vsako leto 
predloži poročilo za preteklo leto in letni načrt za tekoče leto. 
 
Poročilo o izvajanju zadevnega dolgoročnega programa v letu 2000 in letni načrt za 
leto 2001 je Vlada potrdila na 37. seji dne 19. julija 2001. 
 
Poročilo o izvajanju zadevnega  dolgoročnega programa v letu 2001 in letni načrt za 
leto 2002 je Vlada potrdila na 139. dopisni seji dne 23. aprila 2002.  
 
Poročilo o izvajanju zadevnega dolgoročnega programa v letu 2002 in letni načrt za 
leto 2003 je Vlada potrdila na 30. seji dne 17. julija 2003. 
 
Poročilo o izvajanju zadevnega dolgoročnega programa v letu 2003 in letni načrt za 
leto 2004 je Vlada potrdila na 79. seji dne 16. junija 2004. 
 
Poročilo o izvajanju zadevnega dolgoročnega programa v letu 2004 in letni načrt za 
leto 2005 je Vlada potrdila na 26. seji dne 26. maja 2005. 
 
Poročilo o izvajanju zadevnega dolgoročnega programa v letu 2005 in letni načrt za 
leto 2006 je Vlada potrdila na 74. seji dne 14. junija 2006. 
 
Poročilo o izvajanju zadevnega dolgoročnega programa v letu 2006 in letni načrt za 
leto 2007 je Vlada potrdila na 124. seji 7. junija 2007. 
 
Poročilo o izvajanju zadevnega dolgoročnega programa v letu 2007 in letni načrt za 
leto 2008 je Vlada potrdila na 176. seji dne 3. julija 2008. 
 
Poročilo o izvajanju zadevnega dolgoročnega programa v letu 2008 in letni načrt za 
leto 2009 je Vlada potrdila na 37. seji dne 23. julija 2009. 
 
Izvajanje dolgoročnega programa je v letu 2009 potekalo upoštevajoč tretjo alinejo 
drugega odstavka 38. člena ZRud (Uradni list RS št. 98/04), Proračun Republike 
Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS št. 114/07) in Rebalans proračuna Republike 
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 59/09). 
 
Saniranih je bilo 14 vrtin in pripadajoči cevovodi v skupni dolžini 3.880 m. Opravljen 
je bil tudi monitoring izplačne jame vrtine Mrt-1, kar je bilo izvajalcu naloženo s 
posebno inšpekcijsko odločbo.. 
 
Stroški sanacije na ravni tehnične specifikacije  vrtin presegajo planiran obseg za 3 
%, med tem ko je bil pri sanaciji cevovodov dosežen prihranek, tako da so skupni 
stroški sanacije v načrtovanih okvirih. Fizična realizacija je skladna planu.. 
 



  
 

Letni načrt za leto 2010 predvideva sanacijo 13 vrtin in sanacijo cevovodov na naftno 
plinskem polju Petišovci od dokončno saniranih vrtin do centralne plinske oziroma  
 
 
 
zbirne postaje. Potekal bo tudi monitoring vpliva na okolje pri pri nesaniranih 
izplačnih jamah na vrtinah Kog-3, Pg-1 in Mrt-1. 
 
 
Sredstva za izvedbo letnega načrta obsegajo 1.192.117 EUR, od tega se 
zagotavljajo javna sredstva iz dveh proračunskih postavk in sicer 740.697 € iz 
postavke 5805 Izvajanje nalog s področja gospodarjenja in raziskovanja mineralnih 
surovin ter s postavke 5810 ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava v višini 
425.000 €. Lastna sredstva Nafte Lendava – izvajalca, so predvidena v višini 26.420 
€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 



 

  
 

Doc.dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud.  
SI-1101 LJUBLJANA  
Ul. Gubčeve brigade 24  
Slovenija  
Tel: 041 66 55 97  
Fax: (01) 25 24 105  
e-mail:zeljko.vukelic@ntf.uni-lj.si  
 
Datum: 30.03.2010  
 
POROČILO O IZVEDBI DEL NA EKOLOŠKI SANACIJI 
RUDARSKIH OBJEKTOV IN NAPRAV V LETU 2009 
 
 
Izdelal: 
Doc.dr. Željko Vukelić,univ.dipl.inž.rud. 
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1 UVOD  
 
V letu 2009 so se nadaljevala dela na ekološki sanaciji rudarskih objektov 
in naprav v SV Sloveniji v  
skladu s:  
 
• Programom ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 
ogljikovodikov v R.  
Sloveniji (nadalje Program);  
• 1. Novelacijo programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za 
pridobivanje  
ogljikovodikov v R. Sloveniji (nadalje 1. Novelacijo programa);  
• 2. Novelacijo programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za 
pridobivanje  
ogljikovodikov v R. Sloveniji (nadalje 2. Novelacija programa);  
• Načrtom ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2009 
(nadalje Načrt za leto 2009) in  
• Revidiranimi rudarskimi projekti za izvajanje del za vsaki posamezni 
projekt,  
Po posameznih sklopih aktivnosti in sicer:  
 
• Rudarska dela (sklop aktivnosti A) in  
• Gradbena dela (sklop aktivnosti B).  
V letu 2009 (11. leto sanacijskih del) se je opravilo naslednje:  
 
• potrebne pripravljalne aktivnosti za sanacijo rudarskih objektov in 
naprav (izdelavo projektov,  
upravne postopke, predhodne meritve...),  
• dokončno sanacijo 14 vrtin,  
• sanacijo cevovodov in ostalih objektov in  
• dela na monitoringu vpliva na okolje.  
2 FIZIČNI OBSEG OPRAVLJENIH DEL  
 
Vsa dela na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav so bila vodena 
in nadzorovana v skladu z  
Zakonom o rudarstvu (ZRud –UPB1, (Ur.l.RS, št. 98/2004), Programom, 1. 
Novelacijo programa, 2.  
Novelacijo programa, Začasnim načrtom za leto 2009, Glavnim rudarskim 
projektom za izvajanje del pri  
sanaciji naftno-rudarskih objektov in naprav v SV Sloveniji (št. 07-99/KM-
GRP) in revidiranimi  
Rudarskimi projekti za izvajanje del za vsak posamezni objekt.  
 
Izvedena dela v letu 2009 obsegajo:  
 
• Izdelavo projektne dokumentacije, vodenje potrebnih upravnih postopkov in 
nadzor pri izvedbi del.  
• Predhodne meritve na vrtinah.  
• Sanacijo vrtin Pg-1, Pg-8, Pt-3, Pt-11, Pt-49, Pt-91, Pt-113, Pt-114, Pt-
115, Pt-120, Pt-122, Fi-16,  
G-1 in Mt-3.  
• Sanacija cevovodov.  
• Monitoring vpliva na okolje.  



 

  
 

 
2.1 VODENJE IN NADZOR DEL TER UPRAVNI POSTOPKI  
Za vse objekte, ki so bili sanirali v letu 2009, je bila izdelalana 
projektna dokumentacija, vodili so se  
ustrezni upravni postopki ter operativno nadzorovalo izvajanje del.  
 
Za vsak posamezni objekt je bila izdelana in vodena naslednja 
dokumentacija:  
 
• Rudarski projekt za izvajanje del (RPZI);  
• Dnevna poročila o opravljenih delih;  
• Stroški izvedbe del;  
• Rudarski projekt izvedenih del (RPID).  
Skladno z Zrud-UPB1, (Ur.l.RS, št. 98/2004) so bili izdelani Rudarski 
projekti za izvajanje del (RPZI) za  
vsa dela na posameznih objektih. Projekti so bili revidirani skladno z 71. 
členom Zrud-UPB1, (Ur.l.RS,  
št. 98/2004) in izdana so bila dovoljenja za izvajanje del po 2. odstavku 
50. člena Zrud-UPB1, (Ur.l.RS,  
št. 98/2004).  
 
Po izvedbi del so bili izdelani in revidirani Rudarski projekti izvedenih 
del (RPID).  
 
Projekte so izdelovali za to usposobljeni samostojni projektanti z 
večletnimi izkušnjami iz tega področja.  
 
2.2 PREDHODNE MERITVE NA VRTINAH  
Na vrtinah so opravili naslednja dela: 
 
 
-izdelavo programov meritev; 
-merjenje tlakov na ustju vrtine; 
-ugotavljanje prehodnosti vrtine; 
-merjenje statičnih gradientov tlaka od površine do dna vrtine; 
-ugotavljanje vrste in količine slojnih fluidov v vrtini; 
-ugotavljanje splošnega stanja v vrtini in na ustju vrtine; 
-izdelavo poročil. 
 
 
Navedena dela so opravili z namenom pridobitve podatkov o dejanskem stanju 
v vrtini in na ustju vrtine, 
kar je bila osnova za izdelavo projektne dokumentacije. 
 
 
2.3 SANACIJA VRTIN  
V skladu z Načrtom ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 
2009 so bila izvedena  
sanacijska dela na naslednjih vrtinah: Pg-1, Pg-8, Pt-3, Pt-11, Pt-49, Pt-
91, Pt-113, Pt-114, Pt-115,Pt- 
120, Pt-122, Fi-16, G-1 in Mt-3.  
 
Na navedenih vrtinah so bila opraviljena pripravljalna gradbena dela, 
rudarska dela in zaključna  
gradbena dela.  
 



 

  
 

 
2.3.1 Rudarska dela  
Na navedenih vrtinah so opravili naslednja rudarska dela:  
 
• Vrtina Pg-1  
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura NGM-1000 s 
pripadajočo opremo. Sledila je 
demontaža ustja vrtine in ureditev ustja vrtine za izvedbo sanacijskih del. 
Iz vrtine je izvlečena 
proizvodna oprema. Sledila je instumentacija permanentnega pakerja. 
 
 
Zaradi ugotovljenega dotoka večje količine vode iz ležišča E1 (izčrpanega 
plinskega ležišča) je vrtino 
bilo potrebno nastreliti v določenih intervalih, da bi se izdelala 
kvalitetna cementacija vrtine oziroma 
ležišča. Nastreljevanje je bilo izvedeno s posebno opremo (storitev družbe 
Crosco). To je povzročilo 
določene dodatne stroške, ki niso bili predvideni v načrtu. Na vrtini so 
bila opravljena zaključna 
gradbena dela in sicer kompletiranje, preizkušanje in montiranje nove 
opreme na ustju vrtine. 
 
 
Dela na vrtini Pg-1 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt 
za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pg-1. 
Št. projekta: RPZI:Pg-1, 05-09/MK. 
 
 
• Vrtina Pg-8  
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura NGM-1000 s 
pripadajočo opremo. Sledila je 
demontaža ustja vrtine in ureditev ustja vrtine za izvedbo sanacijskih del. 
Iz vrtine je izvlečena 
proizvodna oprema. Sledilo je prečiščevanje vrtine. Prečiščevanje vrtine je 
bilo oteženo zaradi torzije in 
občasnega zatikanja orodja. Pri prečiščevanju se je večkrat pojavil plin. 
Vrtina je bila prečiščena od 
2756,14 m do 2948,58 m. Na vrtini so bila opravljena zaključna gradbena 
dela in sicer kompletiranje, 
preizkušanje in montiranje nove opreme na ustju vrtine. 
 
 
Dela na vrtini Pg-8 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt 
za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pg-8. 
Št. projekta: RPZI:Pg-8, 09-09/MK. 
 
 
• Vrtina Pt-3  
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura s pripadajočo 
opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 
1765,72 m. V vrtino so bili 
položeni cementni čepi v intervalu od 1765,00 m do 1402,47 m in od 1402,47 
m do 1204,37 m. Izveden 
je preizkus hermetičnosti vrtine. Zaključni cementni čep je bil položen v 
intervalu 
od 0,00 m do 151,42 m. 
 



 

  
 

 
Dela na vrtini Pt-3 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt 
za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-3. 
Št. projekta: RPZI:Pt-3, 03-09/MK. 
 
 



 

  
 

 
• Vrtina Pt-11  
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura s pripadajočo 
opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 
1209,25 m. Iz vrtine je bilo 
izvlečeno orodje. V vrtino je položen cementni čep v intervalu od 1208,42 m 
do 1005,37 m. Izveden je 
preizkus hermetičnosti cementnega čepa. Zaključni cementni čep je bil 
položen v intervalu od 0,00 m do 
151,32 m. 
 
 
Dela na vrtini Pt-11 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt 
za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-11. 
Št. projekta: RPZI: Pt-11; 06-09/MK. 
 
 
• Vrtina Pt-49  
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura s pripadajočo 
opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 
1614,86 m. V vrtino je položen 
cementni čep v intervalu od 1615,12 m do 1289,79 m. Sledilo je ugotavljanje 
vrha cementnega čepa. 
Izveden je preizkus tesnosti vrtine do 60 barov. Položen je zaključni 
cementni čep v intervalu od 0,00 m 
do 151,23 m. Izvedeno je preizkušanje medprostora med uvodno in proizvodno 
kolono zaščitnih cevi. 
Izvedena je cementacija medprostora med uvodno in proizvodno kolono 
zaščitnih cevi. 
 
 
Dela na vrtini Pt-49 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt 
za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-49. 
Št. projekta: RPZI: Pt-49; 01-09/MK. 
 
 
• Vrtina Pt-91  
Preseljena je bila remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je 
ureditev ustja vrtine za izvedbo 
sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 1686,83 m. Pri 
izvlačevanju orodja iz vrtine je prišlo 
do zataknitve orodja. Sledilo je reševanje zataknjenega orodja. V vrtino je 
vgrajeno orodje za polaganje 
cementnega čepa. V vrtino je položen cementni čep v intervalu od 1682,41 m 
do 1409,68 m in od 
1409,68 do 1150,15 m . Sledilo je ugotavljanje vrha cementnega čepa. 
Izveden je preizkus tesnosti 
vrtine do 60 barov. Položen je zaključni cementni čep v intervalu od 0,00 m 
do 149,86 m. Izvedena je 
cementacija medprostora med uvodno in proizvodno kolono zaščitnih cevi do 
globine 150,00 m. 
 
 
Dela na vrtini Pt-91 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt 
za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-91. 
Št. projekta: RPZI: Pt-91; 02-09/MK. 



 

  
 

 
 
• Vrtina Pt-113  
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura s pripadajočo 
opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 
1247,45 m. V vrtino je položen 
cementni čep v intervalu od 1247,45 m do 1048,79 m. Izveden je preizkus 
hermetičnosti cementnega 
čepa. Položen je zaključni cementni čep v intervalu od 0,00 m do 151,32 m. 
 
 
Dela na vrtini Pt-113 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski 
projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-113. 
Št. projekta: RPZI: Pt-113; 08-09/RLP. 
 
 



 

  
 

 
• Vrtina Pt-114  
Izvršene so bile geomagnetske meritve za določitev lokacije ustja vrtine. 
Na lokacijo vrtine je bila 
preseljena remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev 
ustja vrtine za izvedbo 
sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 256,45 m. V vrtino je 
položen cementni čep v 
intervalu od 251,37 m do 205,84 m. Izveden je preizkus hermetičnosti 
cementnega čepa. Položen je 
zaključni cementni čep v intervalu od 0,00 m do 149,34 m. 
 
 
Dela na vrtini Pt-114 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski 
projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-114. 
Št. projekta: RPZI: Pt-114; 10-09/MK. 
 
 
• Vrtina Pt-115  
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura s pripadajočo 
opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del in stabilizacija nezacevljenega kanala 
vrtine. Pri prečiščevanju vrtine je 
prišlo do zarušitve kanala vrtine. Vrtina je bila prečiščena do globine 
149,36 m. Na tej globini je zarušen 
kanal vrtine. Položen je zaključni cementni čep v intervalu od 0,00 m do 
150,12 m. 
 
 
Dela na vrtini Pt-115 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski 
projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-115. 
Št. projekta: RPZI: Pt-115; 07-09/MK. 
 
 
• Vrtina Pt-120  
Izvršene so bile geomagnetske meritve za določitev lokacije ustja vrtine. 
Na lokacijo vrtine je bila 
preseljena remontna garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev 
ustja vrtine za izvedbo 
sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 1453,48 m. V vrtino 
je položen cementni čep v 
intervalu od 1453,48 m do 1339,67 m. Izveden je preizkus hermetičnosti 
cementnega čepa in položen je 
zaključni cementni čep v intervalu od 0,00 m do 151,12 m. 
 
 
Dela na vrtini Pt-120 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski 
projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-120. 
Št. projekta: RPZI: Pt-120; 04-09/MK. 
 
 
• Vrtina Pt-122  
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura s pripadajočo 
opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del in stabilizacija nezacevljenega kanala 
vrtine. Pri prečiščevanju vrtine je 
prihajalo do večkratne zarušitve kanala vrtine. Vrtina je bila prečiščena 
do globine 555,42 m. V vrtino je 



 

  
 

položen cementni čep v intervalu od 551,74 m do 398,36 m. Sledilo je 
ugotavljanje vrha cementnega 
čepa. Izveden je preizkus tesnosti vrtine do 60 barov. Položen je zaključni 
cementni čep v intervalu od 
0,00 m do 150,82 m. Na vrtini so bila opravljena zaključna gradbena dela. 
 
 
Dela na vrtini Pt-122 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski 
projekt za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Pt-122. 
Št. projekta: RPZI: Pt-122; 14-09/MK. 
 
 



 

  
 

 
• Vrtina Fi-16  
Izvršene so bile geomagnetske meritve za določitev lokacije ustja vrtine. 
Na vrtini so bila opravljena 
pripravljalna gradbena dela. Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna 
garnitura s pripadajočo 
opremo. Sledila je ureditev ustja vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina 
je bila prečiščena do globine 
751,74 m (zasutje vrtine). V vrtino so bili položeni cementni čepi v 
intervalu od 765,38 m do 678,23 m in 
od 351,59 m do 276,37 m. Izveden je preizkus hermetičnosti cementnega čepa. 
Položen je zaključni 
cementni čep v intervalu od 0,00 m do 151,34 m. 
 
 
Dela na vrtini Fi-16 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt 
za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Fi-16. 
Št. projekta: RPZI: Fi-16; 12-09/MK. 
 
 
• Vrtina G-1  
Na lokacijo vrtine je bila preseljena remontna garnitura s pripadajočo 
opremo. Sledila je ureditev ustja 
vrtine za izvedbo sanacijskih del. Vrtina je bila prečiščena do globine 
2005,79 m V vrtino so bili položeni 
cementni čepi v intervalu od 2006,12 m do 1786,52 m in od 1006,59 m do 
894,61 m. Izveden je 
preizkus hermetičnosti cementnega čepa. Zaključni cementni čep je bil 
položen v intervalu od 0,00 m do 
151,32 m. 
 
 
Dela na vrtini G-1 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt 
za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine G-1. 
Št. projekta: RPZI: G-1; 13-09/MK. 
 
 
• Vrtina Mt-3  
Na vrtini so bila opravljena pripravljalna gradbena dela. Na lokacijo 
vrtine je bila preseljena remontna 
garnitura s pripadajočo opremo. Sledila je ureditev ustja vrtine za izvedbo 
sanacijskih del. Vrtina je bila 
prečiščena do globine 349,87 m (zarušitev kanala vrtine). V vrtino je bil 
položen cementni čep v 
intervalu od 351,74 m do 248,12 m. Izveden je preizkus hermetičnosti 
cementnega čepa. Položen je 
zaključni cementni čep v intervalu od 0,00 m do 149,78 m. 
 
 
Dela na vrtini Mt-3 so se izvajala po rudarskem projektu: Rudarski projekt 
za izvajanje del pri sanaciji 
vrtine Mt-3. 
Št. projekta: RPZI: Mt-3; 11-09/MK. 
 
 
2.3.2 Zaključna dela na vrtinah  
Po izvedbi sanacijskih del v posamezni vrtini so sledila zaključna dela na 
ustjih vrtin in v okolici vrtin kot  
sledi:  



 

  
 

 
• Demontaža in odstranitev remontnega ali vrtalnega postroja in pripadajoče 
opreme iz delovišča;  
• Sanacija ustja vrtine, rezanje uvodne, tehnične in proizvodne kolone 
zaščitnih cevi 1,5 do 2,5 m pod  
površino terena, vgradnja slepic na proizvodno, tehnično in uvodno kolono 
zaščitnih cevi;  
• Površinska sanacija in rekultivacija terena okrog vrtine, odstranitev 
betonskih jaškov, gramoza,  
navoz humusne zemlje, ravnanje terena in sejanje trave.  
Po dokončni sanaciji vsake posamezne vrtine je bil izdelan rudarski projekt 
izvedenih del (RPID), v  
katerem so podani vsi relevantni podatki o izvedbi del na posamezni vrtini, 
tehnično stanja v vrtini in na  
ustju vrtine po izvedbi sanacijskih del.  
 



 

  
 

 
2.4 SANACIJA CEVOVODOV IN OSTALIH RUDARSKIH OBJEKTOV  
Sanacija cevovodov se je izvajala na naslednji način: Trasiranje cevovodov, 
izkop cevovodov in ročno  
prevrtavanje cevovoda zaradi ugotovitve vsebine cevovoda, odstranjevanje 
preostalega fluida iz  
cevovoda in izpiranje cevovoda z vodo ter razmaščevalcem. Avtogeno rezanje 
in blindiranje cevovoda  
na mestih, kjer ni bilo možnosti izkopa. Odvoz odrezanih cevovodov na 
primerno odlagališče ter zasip  
izkopanega kanala. Sanirani so bili naslednji cevovodi:  
Zp-4 -Pt-13  
Zp-4 – Pt-34  
Pt-17 – Zp-3  
Zp -4 – cesta Petišovci-Lendava  
Zp-8 – Pt-60  
Zp-8 – Pt-90  
Zp-8 – Pt-67  
Zp-8 – Pt-68  
Zp-8 – Pt-69  
CPP – Pt-87  
Razdelilni jašek (1) – Pt-23  
Razdelilni jašek (2) – razdelilni jašek (3)  
cesta Petišovci-Lendava-Pt-21  
razdelilni jašek (3) – vrtina Pt-64  
razdelilni jašek (3) – vrtina Pt-53.  
V letu 2009 so bili cevovodi sanirani v skupni dolžini 3.880 m.  
 
2.5 MONITORING VPLIVA NA OKOLJE  
V skladu s 6. točko odločbe inšpektorja, št. 06143-2/2006-2 z dne 
24.01.2007 se je izvajal poostreni  
nadzor nad stanjem obstoječe izplačne jame na vrtini Mrt-1. Pregledi so 
bili izvršeni dne 23.01.2009,  
12.02.2009, 16.03.2009, 06.04.2009, 04.05.2009, 02.06.2009, 21.09.2009, 
15.10.2009, 12.11.2009,  
7.12.2009. Pri pregledih se je ugotavljala količina vode – izplake, vršil 
ogled okolice in nasipa izplačne  
jame ter stanje varovalne ograje. Pri pregledih ni bilo ugotovljeno nobenih 
bistvenih sprememb v  
izplačni jami.  
 
Zadnje kemijske analize vzorcev vode iz piezometrov v okolici izplačne jame 
Mrt-1 (P-1, P-2 in P-3) so  
bile opravljene decembra 2008 in tudi te analize (kot tudi vse prejšnje) so 
potrdile, da izplačna jama ne  
vpliva na kemizem podtalnice. Na podlagi dveletnega monitoringa je Nafta 
Geoterm v letu 2009 prejela  
dve zaključni poročili:  
 
-»Analiza tveganja izplačne jame vrtine Mrt-1«, ki jo je izdelala Univerza 
v Ljubljani,  
Naravoslovno tehnična fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo in  
-»Program monitoringa izplačne jame na vrtini Mrt-1, zaključno poročilo«, 
ki ga je izdelal  
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.  
 
Na podlagi poročil se je monitorig vzorčevanj in analiz vode iz piezometrov 
ter merjenje nivoja  
podtalnice v piezometrih v letu 2009 uradno zaključil.  
 



 

  
 

 
3 OPRAVLJENA DELA PO SKLOPIH  
 
Vsa izvedena dela na sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2009 so 
razdeljena na dve skupini del  
oziroma sklope aktivnosti in sicer:  
 
• Rudarska dela ( sklop aktivnosti A);  
• Gradbena dela (sklop aktivnosti B).  
Specialna rudarska dela (sklop aktivnosti C) za izvedbo katerih je Nafta 
Geoterm v preteklih letih  
najemala tuje izvajalce (zaradi uporabe specialne opreme) v letu 2009 niso 
opravili, oziroma so jih  
opravili z lastno opremo v sklopu rudarskih del (sklop aktivnosti A).  
 
3.1 RUDARSKA DELA (SKLOP AKTIVNOSTI A)  
Rudarska dela so zajemala največji del aktivnosti na ekološki sanaciji 
rudarskih objektov in naprav in  
sicer:  
 
• Izdelavo tehnične dokumentacije, upravne postopke, vodenje in nadzor;  
• Meritve v vrtinah in na ustjih vrtin za ugotavljanje dejanskega stanja 
posameznih vrtin;  
• Sanacijska dela na vrtinah, opravljena z običajno rudarsko opremo 
(vrtalno ali remontno garnituro;  
črpalnim agregatom, površinsko rudarsko opremo…);  
• Sanacijska dela na cevovodih in ostalih objektih (pripravljalna dela, 
demontaža in odstranjevanje  
opreme).  
Opravljena rudarska dela na posameznih objektih so podrobno opisana v 
poglavju 2.  
 
3.2 GRADBENA DELA (SKLOP AKTIVNOSTI B)  
Gradbena dela so obsegala pripravljalna gradbena dela in zaključna gradbena 
dela .  
 
Pripravljalna gradbena dela so zajemala:  
 
• Čiščenje okolice vrtine (odstranitev grmičevja in dreves) in ureditev 
dovozne poti;  
• Postavitev AB plošč na dovozno pot;  
• Izgradnjo temeljev za remontni postroj;  
• Izgradnjo jaškov vrtin;  
• Preselitev vrtalno-remontnega postrojenje in pripadajoče opreme na 
delovišče vrtine;  
• Montažo vrtalno-remontnega postrojenja in pripadajoče opreme na 
delovišče;  
• Ureditev površin okrog vrtin;  
Zaključna gradbena dela so zajemala:  
 
• Odstranitev vseh betonskih blokov in gramoznega tampona z delovišča;  
• Zasutje vseh jaškov z zemljo, ravnanje terena;  
• Ureditev celotne degradirane površine;  
• Zasaditev površine s travo.  
Za izvedbo gradbenih del je bila posebej izdelana potrebna dokumentacija. 
Na tej osnovi je bil opravljen  
javni razpis, skladno z ZJNVETPS (Zakon o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem  
 



 

  
 

 
področju in področju poštnih storitev ) Ur. List RS, 128/06, 16/08 in nato 
izbran najugodnejši izvajalec.  
Komisijo za izbor so sestavljali predstavniki Ministrstva za gospodarstvo 
in NAFTA-GEOTERM d.o.o..  
Kot najugodnejši ponudnik za izvedbo gradbenih del je bil izbran LEGARTIS, 
gradbeno podjetje d.o.o.,  
Trimlini 2i, 9220 Lendava.  
 
Po dokončno izvedenih delih na vrtinah so vsa delovišča bila urejena do 
stopnje, ki ustreza prvotnemu  
stanju posameznih lokacij in zemljišč.  
 



 

  
 

 
4 STROŠKI IZVEDBE DEL  
 
4.1 SKUPNI STROŠKI IZVEDBE DEL  
Skupni stroški izvedbe del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in 
naprav v letu 2009 so podani v  
Tabeli 1.  
 
Tabela 1: Skupni stroški izvedenih del na ekološki sanaciji rudarskih 
objektov in naprav v letu 2009  
v EUR  
 
Vrtina Sanirani objekti in  
naprave  
Načrt 2009 Stroški izvedbe 2009 Indeks  
4/3  
1 2 3 4 5  
1. Vodenje in nadzor, koordinacija del,  
izvedba upravnih postopkov in izdelava  
3. novelacije Programa  
78.520,00 78.951,51 101  
2. Predhodne meritve na vrtinah 25.670,00 25.810,57 101  
3. Sanacija vrtin  
(Rudarska in gradbena dela)  
Pg-1, Pg-8, Pt-3,  
Pt-11, Pt-49, Pt-91,  
Pt-113, Pt-114, Pt-115  
Pt-120, Pt-122, Fi-16,  
G-1, Mt-3  
1.055.987,00 1.083.469,64 103  
4. Sanacija cevovodov in ostalih objektov 54.587,00 41.265,99 76  
5. Monitoring vpliva na okolje 23.265,00 26.754,40 115  
SKUPAJ 1.238.029,00 1.256.252,11 101  
 
Po pogodbi o financiranju izvedbe »Načrta ekološke sanacije rudarskih 
objektov in naprav za leto 2009«  
so bila Nafti-Geoterm d.o.o. za leto 2009 dodeljena sredstva v višini 
1.208.589,00 EUR. Dela so bila  
opravljena v višini 1.256.252,11 EUR. V primerjavi z Načrtom ekološke 
sanacije rudarskih objektov in  
naprav za leto 2009 so bila opravljena dela 101 odstotno.  
 
4.2. STROŠKI IZVEDBE DEL PO POSAMEZNIH VRTINAH  
Od skupno nastalih stroškov sanacije rudarskih objektov in naprav najvišji 
stroški nastajajo pri sanaciji  
vrtin.  
 
Načrtovani stroški v načrtu za leto 2009 in dejanski stroški po posameznih 
vrtinah so podani v tabeli 2  
in grafično prikazani na Graf 1  
 



 

  
 

 
Tabela 2: Načrtovani in dejansko nastali stroški na sanaciji posameznih 
vrtin v letu 2009  
 
v EUR  
 
Vrtina Predvideni stroški v  
Načrtu za leto 2009  
Dejansko nastali stroški v  
letu 2009  
Indeks  
3/2  
1 2 3 4  
Pg-1 181.537,00 197.001,98 109  
Pg-8 153.593,00 160.270,29 104  
Pt-3 53.629,00 64.255,87 120  
Pt-11 53.629,00 59.609,82 111  
Pt-49 53.526,00 64.322,16 120  
Pt-91 63.646,00 73.414,61 115  
Pt-113 63.749,00 62.062,24 97  
Pt-114 40.581,00 46.536,99 115  
Pt-115 51.574,00 22.750,53 44  
Pt-120 53.629,00 53.429,64 100  
Pt-122 40.581,00 46.020,87 113  
Fi-16 102.378,00 95.562,31 93  
G-1 103.148,00 93.513,44 91  
Mt-3 40.787,00 44.718,89 110  
SKUPAJ 1.055.987,00 1.083.469,64 103  
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da so skupni stroški sanacije vrtin za 
3 odstotke višji od načrta.  
 
Nekoliko višji stroški od načrtovanih so nastali na naslednjih vrtinah:  
 
• Pg-1 zaradi ugotovljenega dotoka večje količine vode iz ležišča E1 
(izčrpanega plinskega ležišča) je  
vrtino bilo potrebno nastreliti v določenih intervalih, da bi se izdelala 
kvalitetna cementacija vrtine  
oziroma ležišča. Nastreljevanje je bilo izvedeno s posebno opremo (storitev 
družbe Crosco). To je  
povzročilo določene dodatne stroške, ki niso bili predvideni v načrtu.  
• Pg-8 zaradi oteženega prečiščevanja vrtine -torzije in občasnega 
zatikanja orodja.  
• Pt-3 zaradi večjega obsega rudarskih del pri prečiščevanju vrtine.  
• Pt-49 zaradi večjega obsega rudarskih del pri prečiščevanju vrtine.  
• Na vrtini Pt-91 je pri izvlačevanju orodja iz vrtine prišlo do zataknitve 
orodja. Sledilo je reševanje  
zataknjenega orodja, kar je povzročilo višje stroške od načrtovanih.  
• Pt-114 zaradi večjega obsega rudarskih del pri prečiščevanju vrtine 
(občasna zarušitve vrtine).  
Nekoliko nižji stroški od načrtovanih so bili na naslednjih vrtinah:  
 
• Pt-115 zaradi zarušitve kanala vrtine je bil položeni samo zaključni 
cementni čep.  
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Graf 1: Načrtovani in dejanski stroški ekološke sanacije rudarskih objektov 
in naprav  
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4.3 STROŠKI IZVEDBE DEL PO POSAMEZNIH SKLOPIH AKTIVNOSTI  
Stroški izvedbe del po posameznih sklopih aktivnosti in sicer:  
 
• Rudarska dela (sklop aktivnosti A);  
• Gradbena dela (sklop aktivnosti B). 
Stroški izvedenih del po sklopih so prikazani v tabeli 3 in 4. 
Tabela 3: Stroški izvedbe rudarskih del (Sklop aktivnosti A)  
 
v EUR  
 
Opravljene aktivnosti Stroški izvedenih del v letu  
2009  
1 2 3  
1. VODENJE IN NADZOR, KOORDINACIJA DEL, 78.951,51  
IZVEDBA UPRAVNIH POSTOPKOV IN IZDELAVA  
3. NOVELACIJE PROGRAMA  
2. PREDHODNE MERITVE NA VRTINAH 25.810,57  
3. SANACIJA VRTIN  
Pg-1 190.511,08  
Pg-8 150.185,85  
Pt-3 55.778,57  
Pt-11 50.623,52  
Pt-49 55.648,16  
Pt-91 65.625,81  
Pt-113 55.780,54  
Pt-114 40.946,14  
Pt-115 18.774,73  
Pt-120 53.271,04  
Pt-122 45.265,95  
Fi-16 91.270,27  
G-1 92.610,42  
Mt-3 35.986,89  
SKUPAJ 3 1.002.278,97  
4. SANACIJA CEVOVODOV IN OSTALIH RUD. OBJ. 34.174,74  
5. MONITORING VPLIVA NA OKOLJE 26.754,40  
SKUPAJ 1.167.970,19  
 



 

  
 

 
Tabela 4: Stroški izvedbe gradbenih del (Sklop aktivnosti B)  
 
v EUR  
 
Opravljene aktivnosti Stroški izvedenih del v letu  
2009  
1 2 3  
1. SANACIJA VRTIN  
Pg-1 6.490,90  
Pg-8 10.084,44  
Pt-3 8.477,30  
Pt-11 8.986,30  
Pt-49 8.674,00  
Pt-91 7.788,80  
Pt-113 6.281,70  
Pt-114 5.590,85  
Pt-115 3.975,80  
Pt-120 158,60  
Pt-122 754,92  
Fi-16 4.292,04  
G-1 903,02  
Mt-3 8.732,00  
SKUPAJ 3 81.190,67  
4. SANACIJA CEVOVODOV IN OSTALIH RUD. OBJ. 7.091,25  
5. MONITORING VPLIVA NA OKOLJE 0,00  
SKUPAJ 88.281,92  
 
Tabela 5: Stroški izvedbe del po posameznih sklopih aktivnosti in skupni 
stroški izvedbe  
del  
 
v EUR  
 
Zap.  
št.  
Vrsta del (sklop aktivnosti) Načrt 2009 Stroški izvedbe  
2009  
Indeks  
4/3  
1 2 3 4 5  
1. RUDARSKA DELA (sklop aktivnosti A) 1.055.509,00 1.167.970,19 111  
2. GRADBENA DELA (sklop aktivnosti B) 182.520,00 88.281,92 48  
SKUPAJ 1.238.029,00 1.256.252,11 101  
 



 

  
 

 
VIRI SREDSTEV  
 
Sredstva za realizacijo programa ekološke sanacije rudarskih objektov in 
naprav v letu 2009 so bila  
zagotovljena iz virov, kot je prikazano v tabeli 6.  
 
Tabela 6: Viri sredstev  
v EUR  
 
Zap.  
št.  
Sredstva Načrt 2009 Sredstva v letu 2009 Indeks 4/3  
1 2 3 4 5  
1. Sredstva iz proračuna R. Slovenije 1.208.589,00 1.208.589,00 100  
2. Lastna sredstva Nafta-Geoterm d.o.o. 29.440,00 47.663,11 162  
SKUPAJ 1.238.029,00 1.256.252,11 101  
 
ČASOVNI POTEK DEL  
 
Časovni potek opravljenih aktivnosti na ekološki sanaciji rudarskih 
objektov in naprav v letu 2009 je  
grafično prikazano na Grafu 2.  
 



 

  
 

 
Graf 2. Časovni potek aktivnosti na ekološki sanaciji rudarskih objektov in 
naprav v letu 2009 
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ZAKLJUČEK  
 
V letu 2009 je bilo nadaljevnje del na ekološki sanaciji rudarskih objektov 
in naprav (11. leto sanacijskih  
del). Fizični in vrednostni obseg del je za 1 odstotek višji od načrta.  
 
Za izvedbo del v letu 2009 so bila porabljena sredstva v višini 
1.256.252,11 EUR in sicer iz proračuna R  
Slovenije v višini 1.208.589,00 EUR in lastnih sredstev Nafta-Geoterm v 
višini 47.663,11 EUR.  
 
Z opravljenimi deli na ekološki sanaciji rudarskih objektov je Nafta-
Geoterm odpravila posledice  
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin in bistveno izboljšala 
varnost na širšem območju okrog  
saniranih rudarskih objektih in napravah.  
 
Dela iz programa “NAČRTA EKOLOŠKE SANACIJE RUDARSKIH OBJEKTOV IN NAPRAV ZA 
LETO  
2009,” ki jih je izvajalo podjetje NAFTA GEOTERM so bila izvedena 
kvalitetno in v roku. Na opravljena  
dela nimam pripomb.  
 
SREČNO!  
 
Doc.dr. Željko Vukelić,univ.dipl.inž.rud.  
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2 1 UVOD 
 
Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v R. Sloveniji za 
leto 2010 je izdelan na osnovi: 
 
 Programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v R. 

Sloveniji (nadalje Program), ki je izdelal IRGO Ljubljana, decembra 1999; 
 
 1. Novelacije programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 

ogljikovodikov v R. Sloveniji (nadalje 1. Novelaciji programa), ki je izdelal IRGO Ljubljana, novembra 
2001, 

 
 2. Novelacije programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 

ogljikovodikov v R. Sloveniji (nadalje 2. Novelaciji programa), ki je izdelal IRGO Ljubljana, novembra 
2003. 

 
V Načrtu za leto 2010 so upoštevani tudi: 
 
 Vsi dosedanji sklepi Vlade R. Slovenije v zvezi sanacije rudarskih objektov in naprav za 

pridobivanje ogljikovodikov v R. Sloveniji. 
 Odločba Republiškega rudarskega inšpektorja o izvedbi monitoringa nesaniranih izplačnih jam. 
 
 
 

3 2 FIZIČNI OBSEG NAČRTOVANIH DEL 
 
Načrt za leto 2010 je izdelan na osnovi predhodno navedene dokumentacije in zajema naslednje 
aktivnosti: 
 
 vodenje in nadzor ter upravne postopke v zvezi z izvedbo posameznih projektov; 
 predhodne meritve na vrtinah; 
 sanacijo vrtin; 
 sanacijo cevovodov, 
 monitoring vpliva na okolje. 
 
 

2.1 VODENJE IN NADZOR DEL TER UPRAVNI POSTOPKI 

 
Vsa dela na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav je potrebno voditi, izvajati in nadzorovati v 
skladu z Zakonom o rudarstvu Zrud – UPB1 (Ur. l. RS, št. 98/2004), Glavnim rudarskim projektom za 
izvajanje del pri sanaciji naftno-rudarskih objektov in naprav v SV Sloveniji (štev. 07-99/KM-GRP) in 
rudarskimi projekti za izvajanje del (RPZI) za vsaki posamezni objekt. 
 
Izvedbo del nadzira strokovno tehnično osebje in pooblaščenec SVD (izvajalec del) ter nadzorni organ. 
 
Po opravljenih delih je potrebno opraviti delni tehnični pregled saniranih objektov. Tehnični pregled 
opravi komisija za tehnični pregled, ki jo imenuje upravni organ, pristojen za rudarstvo. Na predlog 



 

  
 

komisije za tehnični pregled upravni organ pristojen za rudarstvo, izda dovoljenje za uporabo saniranih 
objektov ali v primeru, da so rudarski objekti in naprave odstranjeni, dovoljenje za uporabo zemljišča. 
 
 

2.2      PREDHODNE MERITVE NA VRTINAH 
 
Vse vrtine, ki bodo sanirane v letu 2010 in sicer vrtine: Pt-50, Pt-53, Pt-99, Pt-100, Pt-106, Pan-1, ČV-1, 
Mrt-1, Lipa-1, DL-1, Kog-1, Bu-4 in MS-1 je pred sanacijo potrebno pregledati in na vrtinah opraviti 
določene meritve. 
 
Aktivnosti na izvedbi predhodnih meritev zajemajo: 
 
 Izdelavo programov meritev; 
 Merjenje tlakov na ustju vrtine; 
 Ugotavljanje prehodnosti vrtine; 
 Merjenje statičnih temperatur od površine do dna vrtine; 
 Ugotavljanje vrste in količine slojnih fluidov v vrtini; 
 Ugotavljanje splošnega tehničnega stanja v vrtini in na ustju vrtine; 
 Izdelavo poročil. 
 
 

2.3 SANACIJA VRTIN 

 
Sanacija vrtin zajema vse aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti na obstoječih opuščenih vrtinah, z 
namenom preprečitve ogrožanja okolja. Za sanacijo so v letu 2010 izbrane vrtine kot sledi : Pt-50, Pt-53, 
Pt-99, Pt-100, Pt-106, Pan-1, ČV-1, Mrt-1, Lipa-1, DL-1, Kog-1, Bu-4 in MS-1. 
 
Vrtine so za sanacijo izbrane predvsem po prioriteti glede na stopnjo ogroženosti okolja in površinske 
urejenosti oziroma neurejenosti okolice vrtin. 
 
Dela na sanaciji vrtin zajemajo: 
 
 Izdelavo rudarskega projekta za izvajanje del na vrtini (RPZI); 
 Pripravljalna dela na vrtini; 
 Sanacijska dela na vrtini; 
 Zaključna dela na vrtini; 
 Izdelavo rudarskih projektov izvedenih del za vsako posamezno vrtino (RPID). 
 

2.3.1 Rudarski projekti za izvajanje del na vrtinah (RPZI) 
 
Rudarski projekt za izvajanje del (RPZI) je potrebno izdelati za vsako posamezno vrtino. V projektih je 
potrebno definirati vsa dela, ki jih je na posamezni vrtini potrebno opraviti, definirati postopke dela in 
podati navodila za varno izvedbo del. Pred izvedbo del po izdelanem projektu je potrebno pridobiti 
mnenje SVD, revizijsko poročilo, revizijsko klavzulo in dovoljenje tehničnega vodje rudarskih del za 
izvajanje del po projektu. 
 



 

  
 

2.3.2 Pripravljalna dela na vrtinah 
 
Pripravljalna dela na delovišču (lokaciji) posamezne vrtine v bistvu zajemajo enaka dela in se razlikujejo 
le po obsegu del. 
 
Pripravljalna dela zajemajo: 
 
 Ureditev pristopne poti do posamezne vrtine; 
 Izdelavo betonskega temelja za vrtalno-remontni postroj in ureditev celotnega delovišča; 
 Preselitev vrtalno-remontnega postroja in pripadajoče opreme na delovišče vrtine; 
 Montažo vrtalno-remontnega postroja in pripadajoče opreme na delovišče vrtine; 
 Ureditev ustja vrtine. 
 

2.3.3  Sanacijska dela v vrtinah 
 
Sanacijska dela v vrtinah se razlikujejo in so odvisne od tehničnega stanja v posamezni vrtini in na ustju 
vrtine. 
 
Potrebne osnovne aktivnosti za vsako posamezno vrtino so podane v nadaljevanju kot sledi: 
 
 Vrtina Pt-50 
 

- Izkop in ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 1323,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1323,00 m do 1160,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa; 
- Polaganje 2. cementnega čepa v intervalu od 250,00 m do 150,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v tehnični koloni v intervalu od 150,00 m do ustja 

vrtine. 
 
 Vrtina Pt-53 
 

- Ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 450,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 450,00 m do 400,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in tehnično kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v intervalu od 150,00 m do ustja vrtine. 

 
 Vrtina Pt-99 
 

- Izkop in ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 450,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 450,00 m do 380,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v intervalu od 150,00 m do ustja vrtine. 
 

 



 

  
 

 Vrtina Pt-100 
 

- Izkop in ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 1540,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1540,00 m do 1450,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in proizvodno kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v intervalu od 150,00 m do ustja vrtine. 

 
 Vrtina Pt-106 
 

- Ureditev ustja vrtine; 
- Izvlek proizvodne opreme iz vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 1612,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1612,00 m do 1500,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1100,00 m do 1000,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in proizvodno kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v proizvodni koloni v intervalu od 150,00 m do ustja 

vrtine. 
 
 Vrtina Pan-1 
 

- Izkop in ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 1700,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1700,00 m do 1600,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1100,00 m do 1000,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in tehnično kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v intervalu od 150,00 m do ustja vrtine. 

 
 Vrtina ČV-1 
 

- Izkop in ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 1950,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1950,00 m do 1850,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1100,00 m do 1000,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in proizvodno kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v intervalu od 150,00 m do ustja vrtine. 
 

 Vrtina Mrt-1 
 

- Ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 2150,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 2150,00 m do 2050,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa; 



 

  
 

- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1100,00 m do 1000,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in proizvodno kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v intervalu od 150,00 m do ustja vrtine. 

 
 Vrtina Lipa-1 
 

- Izkop in ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 2040,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 2040,00 m do 1940,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1100,00 m do 1000,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in tehnično kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v tehnični koloni v  intervalu od 150,00 m do ustja 

vrtine. 
 
 Vrtina DL-1 
 

- Izkop in ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 750,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 750,00 m do 650,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in tehnično kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v tehnični koloni v intervalu od 150,00 m do ustja 

vrtine. 
 
 Vrtina Kog-1 
 

- Izkop in ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 830,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 830,00 m do 530,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in tehnično kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v tehnični koloni v intervalu od 150,00 m do ustja 

vrtine. 
 
 Vrtina Bu-4 
 

- Ureditev ustja vrtine za izvajanje sanacijskih del; 
- Izpihovanje vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 1000,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 1000,00 m do 900,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in tehnično kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v tehnični koloni v intervalu od 150,00 m do ustja 

vrtine. 
 
 
 



 

  
 

 Vrtina MS-1 
 
- Izkop in ureditev ustja vrtine; 
- Prečiščevanje vrtine do globine 750,00 m; 
- Polaganje cementnega čepa v intervalu od 750,00 m do 650,00 m; 
- Ugotavljanje globine vrha cementnega čepa in tesnosti vrtine; 
- Cementacija medprostora med uvodno in tehnično kolono zaščitnih cevi; 
- Polaganje zaključnega cementnega čepa v tehnični koloni v intervalu od 150,00 m do ustja 

vrtine. 
 
 

Opomba: 
 
Podani opis potrebnih aktivnosti za sanacijo posameznih vrtin je le okviren. Aktivnosti se lahko 
spremenijo v odvisnosti od ugotovljenega stanja v vrtini oziroma ležiščih v času izvajanja del. 
 

2.3.4 Zaključna dela na vrtinah 
 
Po izvedbi sanacijskih del v posamezni vrtini je potrebno izvesti zaključna dela na vrtini, ki zajemajo: 
 
 Demontažo in odstranjevanje remontnega oziroma vrtalnega postroja in pripadajoče opreme iz 

delovišča; 
 Sanacijo ustja vrtine in sicer rezanje ustja vrtine 1,5 – 2,5 m pod površino terena in vgradnjo slepic 

na proizvodno, tehnično in uvodno kolono zaščitnih cevi; 
 Površinsko sanacijo in rekultivacijo terena okrog vrtine. 
 

2.3.5 Rudarski projekti izvedenih del (RPID) 
 

Po dokončni sanaciji vsake posamezne vrtine je potrebno izdelati rudarski projekt izvedenih del, v 

katerem so podani vsi relevantni podatki o izvedbi del na vrtini in sicer: stanje v vrtini, na ustju vrtine in 

okolici vrtine po izvedbi sanacijskih del. 

 

 

2.4 SANACIJA CEVOVODOV IN OSTALIH RUDARSKIH OBJEKTOV 

 

V letu 2010 bomo sanirali cevovode na naftno-plinskem polju Petišovci od dokončno saniranih vrtin v 

letu 2010 do CPP (centralne plinske postaje), oziroma do posamezne ZP (zbirne postaje). 



 

  
 

 

Sanacija cevovodov zajema: 

 

- Ugotavljanje trase posameznega cevovoda in dejanskega stanja cevovoda; 

- Izkop začetka in konca vsakega posameznega cevovoda in izvedba priključkov; 

- Iztesnitev preostalega fluida iz vsakega cevovoda in inertizacija; 

- Izkop cevovodov ali (v primeru, da to ni možno) cementacija cevovodov; 

- Vgradnjo slepic na začetku in koncu vsakega cevovoda ( v primeru cementacije cevovodov); 

- Zasutje jaškov in izkopov ter ravnanje terena; 

- Vris tras preostalih cevovodov v situacijske karte. 

2.5 MONITORING VPLIVA NA OKOLJE 
 
Monitoring vpliva na okolje bo zajemal opazovanje vpliva na okolje v okolici obstoječih, nesaniranih 
izplačnih jam in sicer na delovišču vrtin Kog-3, Pg-1 in Mrt-1. Vpliv na okolje nesaniranih izplačnih jam 
se bo izvajal z občasnim vizualnim ogledom stanja izplačnih jam in njihovim vzdrževanjem v takšni 
tehnični kondiciji, da ne bo onasneževanja okolja. 
 
V času izvedbe sanacijskih del na posameznih objektih bodo potekala vsa potrebna opazovanja vpliva 
na okolje na deloviščih in okolici delovišč z namenom preprečitve tudi najmanjšega onesnaževanja 
okolja. 
 
Prav tako se bodo določile na osnovi interpretacije hidrogeoloških razmer širšega območja murske 
depresije najbolj primerne vrtine za izvedbo monitoringa globokih vodonosnikov termomineralne vode. 
Izdelan bo tudi projekt opremljanja vrtin na monitoring z oceno stroškov izvedbe. 
 

 

 

4 3 RAZVRSTITEV DEL PO SKUPINAH 
 



 

  
 

Navedena dela (v 2. poglavju) lahko razdelimo v dve skupini oziroma sklopa aktivnosti in sicer: 

 

 Rudarska dela (sklop aktivnosti A) 
 Gradbena dela (sklop aktivnosti B). 
 

 

3.1 RUDARSKA DELA (sklop aktivnosti A) 

 

Rudarska dela zajemajo največji obseg del pri sanaciji rudarskih objektov in naprav in sicer: 

 

 Izdelavo tehnične dokumentacije, vodenje in nadzor; 
 Meritve v vrtinah in na ustjih vrtin; 
 Sanacijo vrtin; 
 Sanacijo ostalih objektov; 
 Monitoring izplačnih jam. 
 

Navedena dela je možno izvesti s standardno rudarsko opremo (vrtalno-remontno garnituro, črpalnim 

agregatom, opremo za globinske in površinske meritve na vrtinah...). 

 

 

3.2 GRADBENA DELA (sklop aktivnosti B) 

 

Za pripravo delovišča za izvajanje rudarskih del je predhodno potrebno izvesti naslednja dela: 

 

 Izgradnjo pristopne poti do posamezne vrtine za transport potrebne opreme; 
 Izgradnjo temeljev za remontni postroj; 



 

  
 

 Izgradnjo jaška vrtine; 
 Utrditev površine okrog vrtine. 
 

Po izvedbi rudarskih del se mora zemljišče ustrezno urediti v odvisnosti od lokacije delovišča in 

konfiguracije okoljnega zemljišča. Pri tem se upošteva celotna površina degradiranega zemljišča. 

Natančno potrebni obseg in vrsto del je možno določiti le za vsako posamezno vrtino oziroma lokacijo. 

V bistvu pa dela zajemajo: 

 

 Odstranjevanje vseh betonskih blokov in gramoza; 
 Zasutje vseh jaškov z zemljo in ravnanje ter rekultivacijo terena na celotnem delovišču. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

5  OCENA STROŠKOV IZVEDBE DEL 
 
 
Načrtovani stroški izvedbe del po podanem Načrtu za leto 2010 so razvidni iz naslednje tabele: 
 
 
Tabela 1: Načrtovani stroški izvedbe del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v  
     letu 2010 
 
 
Podana ocena stroškov v tabeli 1 je izdelana na osnovi predpostavke, da vsa dela, za katera je NAFTA-
GEOTERM registrirana in usposobljena, izvaja sama, vsa druga dela pa najugodnejši ponudnik. 
 
Predvidena struktura stroškov po posameznih skupinah oziroma sklopih del je podana v naslednji tabeli. 
 
 Načrtovane  aktivnosti Objekti in naprave za 

sanacijo 
Ocena stroškov v 

EUR 

1 2 3 4 

1. 
 

Vodenje in nadzor, koordinacija del, izvedba upravnih 
postopkov in izdelava 3.novelacije Programa   51.240,00 

SKUPAJ 1  51.240,00 

2. Predhodne meritve na vrtinah   26.710,00 
SKUPAJ 2 26.710,00 

3. Sanacija vrtin (rudarska in gradbena dela ) po programu Pt-50 66.471,00 
   za leto 2010 Pt-53 40.684,00 
    Pt-99 69.707,00 
    Pt-100 66.471,00 
    Pt-106 58.047,00 
    Pan-1 102.789,00 
    ČV-1 116.402,00 
    Mrt-1 141.624,00 
    Lipa-1 102.892,00 
    DL-1 53.732,00 
  Kog-1 47.362,00 
    Bu-4 110.135,00 
  MS-1 65.697,00 

SKUPAJ 3 1.042.013,00 
4. Sanacija cevovodov in ostalih rudarskih objektov  43.215,00 

SKUPAJ 4 43.215,00 
5. Monitoring vpliva na okolje  28.939,00 

SKUPAJ 5 28.939,00 
SKUPAJ 1-5 1.192.117,00 

 
Predvidena struktura stroškov po posameznih skupinah oziroma sklopih del je podana v naslednji tabeli. 
 
 
 
 



 

  
 

Tabela 2: Predvidena struktura stroškov pri izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih 
   objektov in naprav v letu 2010 

 
 

OPIS AKTIVNOSTI PREDVIDENI 
IZVAJALCI 

 

OCENA STROŠKOV 
V EUR 

RUDARSKA DELA – SKLOP AKTIVNOSTI A            
 Vodenje in nadzor, koordinacija del, izvedba 

upravnih postopkov in izdelava 3. novelacije 
Programa 

 Predhodne meritve na vrtinah 
 Sanacija vrtin 
 Sanacija cevovodov in ostalih rudarskih objektov 
 Monitoring vpliva na okolje 

 
 
 
 
 
NAFTA-GEOTERM d.o.o. 

 
 
 
 
 

SKUPAJ: 1.039.797,00 
GRADBENA DELA – SKLOP AKTIVNOSTI B 
 Gradbena priprava delovišča 
 Gradbena sanacija delovišča 

 
Zunanji izvajaleci 

 
 

SKUPAJ: 152.320,00 
                                                                                                              SKUPAJ (A+B):       1.192.117,00 
 
 
 

6 5 VIRI SREDSTEV 
 
 

Za izvedbo načrtovanih del na sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2010 so predvideni naslednji viri 
sredstev: 
 
 Sredstva iz proračuna R. Slovenije za leto 2010          1.165.697,00 EUR

   
 Lastna sredstva NAFTA – GEOTERM d.o.o.               26.420,00 EUR 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
           

SKUPAJ:   1.192.117,00 EUR 
          ======================= 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

7 6 TERMINSKI PLAN 
 

Načrtovane aktivnosti na sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2010 bodo predvidoma potekale po 
naslednjem terminskem načrtu. 
 
Sl1: Časovni potek aktivnosti na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2010 
 

NAČRTOVANE

AKTIVNOSTI Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1.

2.

 

Pt-50, Pt-53, 

Pt-99, Pt-100, 

Pt-106
 

ČV-1, Mrt-1

Lipa-1, DL-1 

Pan-1

Kog-1

Bu-4

MS-1

3. SANACIJA VRTIN

Pt-50

Pt-53

Pt-99

Pt-100

Pt-106

Pan-1

ČV-1

Mrt-1

Lipa-1

DL-1

Kog-1

Bu-4

MS-1

4.
IN OSTALIH RUD. OBJ.

5. MONITORING VPLIVA
NA OKOLJE

PREDHODNE MERITVE NA 
VRTINAH

SANACIJA CEVOVODOV 

LETO   2010

 VODENJE,  UPRAVNI 
POSTOPKI, NADZOR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 



 

  
  



 

  
  



 

  
 

Lendava, december 2009

Cveto Žalik,
direktor

Potrdil:

CENIK STORITEV ZA LETO 2010

 



 

  
 

VSEBINA STRAN

1. POSTROJI IN NAPRAVE 3
2. DVIGALA 6
3. AGREGATI 7
4. VOZILA 8
5. OPREMA 9
6. OSEBJE 10
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1. POSTROJI IN NAPRAVE

ŠIFRA NAZIV STROJA IN OPREME OBRAČ. VREDNOST 

ENOTA V EUR

202001 VRTALNO POSTROJENJE N-1000 1. premik 37.224,51

2. delovna ura 263,69

3. čakalna ura 197,39

Cena zajema:

- Delovne stroje in opremo 

  203001  Remontno dvigalo NGM-1000

  204005  Črpalni agregat Wirth-duplex

  204006  Črpalni agregat  6"x 8" (Diesel Famos)

  204007  Centrifugalna črpalka MIO Standard (Honda)

  206007  Preventer 5000 PSI 7 1/16" (anularni)

  206008  Preventer 5000 PSI 7 1/16" (čeljustni)

  206009  Preventer 3000 PSI 13  5/8" (Romunski)
  206010  Rezervoar  30 m³

  206011  Rezervoar  20 m³

  206015  Vibrator Milchem

  206016  Vibrator Brandth

  206017  Ciklon Desilter

  206018  Odplinjevalec APOLO

  206034  Orodje za instrumentacijo: trn, overshot

  206035  Globinski motor, turbina 195, 172, 127

- Osebje

1 VS delavec

2 SS delavca

4 KV delavca

202002 REMONTNO POSTROJENJE NGM-1000 1. premik 11.189,81

2. delovna ura 192,10

3. čakalna ura 144,77

Cena zajema:

- Delovne stroje in opremo 

  203001  Remontno dvigalo NGM-1000

  204001  Črpalni agregat Stewart-Stevenson

  204007  Centrifugalna črpalka MIO Standard (Honda)

  204015  Hidravlična klešča s pogonskim sistemom

  206006  Glavana hidravlični pogon 85 T

  206007  Preventer 5000 PSI 7 1/16" (anularni)

  206008  Preventer 5000 PSI 7 1/16" (čeljustni)
  206011  Rezervoar  20 m³
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ŠIFRA NAZIV STROJA IN OPREME OBRAČ. VREDNOST 

ENOTA V EUR

  206032  Paker 5", 5 1/2", 7", 9 5/8"

  206033  Strgala 5", 5 1/2", 6 5/8", 7"

  206034  Orodje za instrumentacijo: trn, overshot

- Osebje

2 SS delavca

3 KV delavca

202003 REMONTNO POSTROJENJE WÜLFEL-7 1. premik 7.513,21

2. delovna ura 134,02

3. čakalna ura 110,52

Cena zajema:

- Delovne stroje in opremo 

  203002  Remontno dvigalo Wülfel-7 

  204007  Centrifugalna črpalka MIO Standard (Honda)

  206006  Glavana hidravlični pogon 85 T

  206007  Preventer 5000 PSI 7 1/16" (anularni)

  206011  Rezervoar  20 m³

  206015  Vibrator Milchem

  206032  Paker 5", 5 1/2", 7", 9 5/8"

  206033  Strgala 5", 5 1/2", 6 5/8", 7"

  206034  Orodje za instrumentacijo: trn, overshot

- Osebje

1 SS delavca

3 KV delavca

202004 VRTALNO POSTROJENJE J-600 1. premik 1.017,82

2. delovna ura 103,28

3. čakalna ura 57,83

Cena zajema:

- Delovne stroje in opremo 

  203003  Vrtalno dvigalo J-600

  206011  Rezervoar  20 m³

  206014  Rezervoar  1 m³

  206016  Vibrator Brandth

- Osebje

1 SS delavca

2 KV delavca
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ŠIFRA NAZIV STROJA IN OPREME OBRAČ. VREDNOST 

ENOTA V EUR

202005 NAPRAVE ZA HDM V VRTINI 1. premik 265,13

2. delovna ura 71,74

3. čakalna ura 40,17

Cena zajema:

- Delovne stroje in opremo 

  203004  Žično dvigalo za HDM

- Osebje

1 SS delavca

1 KV delavca

202006 NAPRAVE ZA HDM NA USTJU VRTINE 1. premik 284,60

(na površini) 2. delovna ura 71,74

3. čakalna ura 40,17

Cena zajema:

- Delovne stroje in opremo 

  204007  Centrifugalna črpalka MIO Standard (Honda)

  206001  Potopna električna črpalka PC 4

  206002  Potopna električna črpalka PC 8

  206003  Potopna električna črpalka SP 17-12

  206004  Potopna električna črpalka SP 30-6

  206012  Rezervoar  10 m³

  206014  Rezervoar  1 m³

- Osebje

1 SS delavca

1 KV delavca

202007 NAPRAVE ZA EROZIJSKO NASTRELJEVANJE VRTINE 1. premik 449,87

2. ena perforacija (5x3 mm) oper. 1.137,68

3. čakalna ura 16,58

Cena zajema:

- Delovne stroje in opremo 

  204001  Črpalni agregat Stewart-Stevenson

  206001  Potopna električna črpalka PC 4

  206011  Rezervoar  20 m³

  206012  Rezervoar  10 m³

- Osebje

1 SS delavca

2 KV delavca
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ŠIFRA NAZIV STROJA IN OPREME OBRAČ. VREDNOST 

ENOTA V EUR

202008 NAPRAVE ZA CEMENTACIJO ZAŠČITNIH CEVI 1. premik 383,38

2. ena oper. cementacije oper. 1.993,61

3. cementacija m³ 882,17

4. čakalna ura 16,58

Cena zajema:

- Delovne stroje in opremo 

  204001  Črpalni agregat Stewart-Stevenson

  206013  Rezervoar  4 m³

- Osebje

1 SS delavca

2 KV delavca

202009 NAPRAVE ZA POLAGANJE CEMENTNIH ČEPOV 1. premik 402,54

2. ena oper.polag. cem.čepa oper. 1.148,66

3. polaganje cement.čepa m³ 882,17

4. čakalna ura 16,58

Cena zajema:

- Delovne stroje in opremo 

  204001  Črpalni agregat Stewart-Stevenson

  206013  Rezervoar  4 m³

- Osebje

1 SS delavca

2 KV delavca

2. DVIGALA

203001 REMONTNO DVIGALO  NGM-1000 1. premik 2.388,06

2. delovna ura 149,23

3. čakalna ura 104,47

203002 REMONTNO DVIGALO  WÜLFEL-7 1. premik 1.602,24

2. delovna ura 100,14

3. čakalna ura 70,10

203003 VRTALNO DVIGALO  J-600 1. premik 814,06

2. delovna ura 50,86

3. čakalna ura 35,64

203004 ŽIČNO DVIGALO ZA HDM (HALLIBURTON) 1. premik 53,02

2. delovna ura 26,52

3. čakalna ura 18,52
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ŠIFRA NAZIV STROJA IN OPREME OBRAČ. VREDNOST 

ENOTA V EUR

3. AGREGATI

204001 ČRPALNI AGREGAT STEWART-STEVENSON 1. premik 265,76

2. delovna ura 168,71

3. čakalna ura 92,05

4. prevoz km 2,48

204005 ČRPALNI AGREGAT GM-110 (Gardner Denver) 1. premik 200,00

2. delovna ura 196,84

3. čakalna ura 118,09

4. prevoz km 2,98

204006 ČRPALNI AGREGAT 6"X8" (DIESEL FAMOS) 1. premik 230,00

2. delovna ura 200,86

3. čakalna ura 120,51

4. prevoz km 2,48

204007 CENTRIFUGALNA ČRPALKA MIO STANDARD 1. premik 90,96

(HONDA) 2. delovna ura 19,42

204008 VISOKOTLAČNI AGREGAT ZA PRANJE (KARCHER) 1. delovna ura 21,72

204011 DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 36 KW 1. premik 90,96

(TORPEDO) 2. delovna ura 22,99

3. čakalna ura 6,59

204012 DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 36 KW 1. premik 90,96

(RADE KONČAR) 2. delovna ura 22,99

3. čakalna ura 6,59

204013 DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT MATISA P 350 SS 1. premik 230,00

2. delovna ura 52,12

3. čakalna ura 6,59

204014 DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT VARILNI 1. premik 90,96

2. delovna ura 19,42

3. čakalna ura 6,59

204015 HIDRAVLIČNA KLEŠČA S POGONSKIM SISTEMOM 1. premik 230,00

2. delovna ura 16,90

204016 VIJAČNA ČRPALKA (ZAGREBPRODUKT) 1. premik 184,06

2. delovna ura 119,20

3. čakalna ura 83,47
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ŠIFRA NAZIV STROJA IN OPREME OBRAČ. VREDNOST 

ENOTA V EUR

4. VOZILA

205001 TAM-260 (HAK) 1. premik km 1,58

2. delovna ura 36,50

205002 TAM-190 (CISTERNA  8 m³) 1. premik km 1,09

2. delovna ura 29,14

205003 CISTERNA CREINA  5 m³ 1. delovna ura 22,49

205004 TRAKTOR TORPEDO 90 1. delovna ura 18,92

205005 TRAKTOR RAKOVICA 1. delovna ura 16,35

205007 VOZILO CIMOS JUMPER km 0,59

205008 VOZILO IVECO km 0,86

205009 VOZILO TAM-80 km 0,86

205010 VOZILO TAM-80-50 1. premik km 0,91

(CISTERNA ZA GORIVO) 2. delovna ura 27,59

205011 FORD FUSION MS 81-26 D km 0,59

205012 VOZILO LADA NIVA MS E9-315 km 0,59

205013 FORD FUSION MS 47-13J km 0,59

205014 VILIČAR  3,6 t (LITOSTROJ) 1. premik km 0,68

2. delovna ura 18,38

205015 CITROEN C5 km 0,59

205016 VOZILO DABLO km 0,59

205017 PRIVATNO OSEBNO VOZILO ZA SLUŽBENE NAMENE km 0,59

205018 PRIKOLICA NOSILNOSTI  5t 1. delovna ura 8,41

205019 PRIKOLICA NOSILNOSTI  8t 1. delovna ura 11,24

205020 PRIKOLICA NOSILNOSTI  24t 1. delovna ura 25,34
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5.  OPREMA

206001 POTOPNA ELEKTRIČNA ČRPALKA PC 4 1. premik 375,75

2. delovna ura 10,93

3. čakalna ura 7,63

206002 POTOPNA ELEKTRIČNA ČRPALKA PC 8 1. premik 375,75

2. delovna ura 11,92

3. čakalna ura 8,59

206003 POTOPNA ELEKTRIČNA ČRPALKA SP 17-12 1. premik 375,75

2. delovna ura 13,37

3. čakalna ura 9,53

206004 POTOPNA ELEKTRIČNA ČRPALKA SP 30-6 1. premik 375,75

2. delovna ura 14,32

3. čakalna ura 10,03

206005 STRUŽNICA 1. delovna ura 16,66

206006 GLAVA NA HIDRAVLIČNI POGON 85 T 1. delovna ura 30,49

(BOVEN-ROZIKA)

206007 PREVENTER  5000 PSI  7 1/16" (ANULARNI) 1. delovni dan 163,55

206008 PREVENTER  5000 PSI  7 1/16" (ČELJUSTNI) 1. delovni dan 163,55

206009 PREVENTER  3000 PSI  13  5/8" 1. delovni dan 166,89

206010 REZERVOAR  30 m³ 1. delovni dan 17,89

206011 REZERVOAR  20 m³ 1. delovni dan 15,35

206012 REZERVOAR  10 m³ 1. delovni dan 11,78

206013 REZERVOAR  4 m³ 1. delovni dan 6,15

206014 REZERVOAR  1 m³ 1. delovni dan 3,03

206015 VIBRATOR MILCHEM 1. delovni dan 457,78

206016 VIBRATOR BRANDTH 1. delovni dan 572,23
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206017 CIKLON DESILTER 1. delovni dan 629,41

206018 ODPLINJEVALEC APOLO 1. delovni dan 404,88

206032 PAKER  5", 5 1/2", 7", 9 5/8" 1. delovni dan 393,59

206033 STRGALA  5", 5 1/2", 605/8", 7" 1. delovni dan 209,57

206034 ORODJE ZA INSTUMENTACIJO: TRN, OVERSHOT 1. delovni dan 531,67

206035 GLOBINSKI MOTOR, TURBINA 195, 172, 127 1. delovni dan 721,24

206036 PERFORIRANJE m 30,49

206037 POTOPNA ČRPALKA VGC 3010 R-1 1. delovni dan 37,76

6.  OSEBJE

- Delo delavcev v času od 7 do 15 ure 

(od ponedeljka do petka)

207001 VS DELAVEC 1. delovna ura 30,49

207002 VŠ DELAVEC 1. delovna ura 25,75

207003 SS DELAVEC 1. delovna ura 21,46

207004 KV DELAVEC 1. delovna ura 19,56

- Delo delavcev v času od 15 do 22 ure 

(od ponedeljka do petka)

207005 VS DELAVEC 1. delovna ura 33,58

207006 VŠ DELAVEC 1. delovna ura 28,32

207007 SS DELAVEC 1. delovna ura 23,61

207008 KV DELAVEC 1. delovna ura 21,52
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VLADA 

SLUŽBA ZA ZAKONODAJO 

 
www.svz.gov.si, e: gp.svz@gov.si 
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana 
t: 01 24 11 802, f: 01 24 11 860 

REPUBLIKA SLOVENIJA

Številka: 360-33/2010-AT 
Datum: 8. 6. 2010 
 
 
 
 
Ministrstvo za gospodarstvo 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
gp.mg@gov.si 
 
 
 
ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS v zvezi s postopkom nadaljnjega izvajanja ekološke 

sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov;  nadzorno 
poročilo o izvajanju del v letu 2009 in načrt ekološke sanacije za leto 2010 

ZVEZA: Vaš dopis, poslan po elektronski pošti 25. 5. 2010  
 
 
V zvezi z vašim dopisom, s katerim nam v pregled in mnenje pošiljate predlog zgoraj navedenega 
sklepa, vam z vidika pristojnosti naše službe sporočamo, da na gradivo po usklajevanju nimamo 
pripomb. 
 
 

 
V vednost: g. Janez Žebre, na elektronski naslov: Janez.Zebre@gov.si 

         Dr. Janez Pogorelec 
            DIREKTOR 

 

 

 

 

 



 

  
 



 

  
 

 


