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ZADEVA: Predlog sklepa Vlade RS o  sprejemu Poročila o izvajanju tehničnega in 
finančnega nadzora nad izvajanjem  programa postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje- Hrastnik v letu 2010 - predlog za obravnavo 

 
 
1. Predlog sklepov vlade: 

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  izvajanjem postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2010.  

         

  Priloge:  

                     Poročilo nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik  za leto 2010, IRGO 

                     Consulting d.o.o., Ljubljana, april 2010; 

                     Mnenje  

 

 

           Sklep prejmejo: 

                     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 

 

 

 
3.       Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA. 

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

mailto:Gp.gs@gov.si
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          Predlagamo, da se gradivo obravnava na seji Odbora za gospodarstvo in trajnostni razvoj  

          in na Vladi RS. 

5.    Kratek povzetek gradiva 
 

Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev po letnem planu za leto 2010 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 in za leto 2010 na podlagi postopka brez predhodne objave v 

skladu s 3. točko prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju.  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 v jami Trbovlje, jami Hrastnik in jami 

Dol, v likvidacijo separacije premoga ter na trajno sanacijo površine, rekonstrukcijo objektov in 

na tekoča vzdrževalna dela. Finančni in tehnični nadzor je potekal najprej na osnovi začasnega 

plana aktivnosti, ki ga je sprejel NS družbe 16.12.2009, ko še ni bilo jasno ali bo mogoče 

nadaljevati s proizvodnjo v letu 2010, potem pa na osnovi poslovnega načrta RTH (proizvodni in 

zapiralni del) za leto 2010, ki ga je sprejel NS na osnovi sprejetega srednjeročnega programa 

V okviru finančnega nadzora je potekal 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. Tekoče so pregledovali pogodbe, sklenjene 

zaradi izvajanja zapiralnih del v jami in na površini ter sistematično pregledovali izbrane podatke 

za mesečne situacije. Opravljen je bil tudi nadzor nad pravilnim izvajanjem javnih razpisov po 

določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-9 in Zakona o javnem naročanju na vodnem, 

energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) ter nadzor nad 

izvajanjem kadrovsko socialnega programa (KSP). Le ta je zajemal nadzor nad porabo sredstev 

za kadrovsko-socialni program, ki vsebuje prezaposlitve, samozaposlitve, redne in invalidske 

upokojitve, upokojitve z dokupom manjkajočih let zavarovalne dobe, samozaposlitve delavcev, 

ki se odločijo za pridobitev statusa kmeta in prehode na zavod. 

Opravljena je bila revizija ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih del in opravljeno 

revidiranje računovodskih izkazov za zapiralni de poslovanja družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik. 

Sistem  prevaljevanja  stroškov iz podbilance proizvodnje v podbilanco zapiranja je bil tudi v letu 

2010 dvosmeren, omogočeno je  bilo obračunavanje, zaračunavanje in evidentiranje stroškov 

del, ki jih proizvodna enota opravi za zapiralno  enoto in obratno. 

Čisti poslovni izid zapiralnega dela poslovanja za leto 2010 kaže izgubo v višini 1,10 mio €, za 

katero pa glavni vzrok ne leži, kot več let nazaj, v nepokritem strošku amortizacije, ampak v 

zmanjšanju zunanjega financiranja zapiranja, kateremu ni bil ustrezno prilagojen obseg 

zapiralnih del. 

Premostitveno financiranje postopnega zapiranja v letu 2010 je bilo značilno do septembra 

meseca zaradi še ne potrjenega srednjeročnega programa 2010-2014 in s tem tudi okvira za 

letni plan. To financiranje je imelo seveda vpliv na povečan obseg stroškov za obresti. Večina 

sredstev, namenjenih zapiranju, je bila porabljena za kritje stroškov dela pri zapiranju jam, kjer 

je plan presežen za 8%, medtem ko  dela na ekološko prostorski sanaciji zaostajajo glede na 

letni plan kakor glede na srednjeročni program, saj se zaostanek iz preteklih let še ne 

zmanjšuje. V delu kadrovsko socialnega programa je bilo razrešenih 52 presežnih delavcev, 8 

delavcev več od predvidenega obsega, s tem da so bile za to v 95% uporabljene pasivne oblike 

prezaposlovanja. 

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 pridobivanja premoga in zapiranja rudnika ter 
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podajajo resnično in pošteno sliko poslovnega izida in stanja zapiralnega dela poslovanja 

družbe v letu 2010. 

 

 
 
 

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  dokumente 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, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

 
Tekoče leto 

(t) 
t+1 t+2 t+3 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšnje (-) prihodkov 

državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (-) priodkov 

občinskih proračunov  
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Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (-) odhodkov 

državnga proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (-) odhodov 

občinskih proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (-) obveznost za 

drugajavna finančna sredstva 

    

     

II. Finančne posledice za državni prorač.un 

II.a. Pravie porabe a izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra ukrepa, 

projekta/Naziv 

ukrepa, prjekt 

Šifra PP 

/Naziv PP 

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za 

t+1 

        

     

SKUPAJ:   

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zgotovile s prerazporeditvijo iz: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra ukrepa, 

projekta/Naziv 

ukrepa, projekta 

Šifra PP 

/Naziv PP 

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za 

t+1  

     

     

SKUPAJ:   

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 

proračuna: 

Novi prihodki 
Znesek za tekoče 

leto (t) 
Znesek za t+1 
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/OBRAZLOŽITEV: 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

V povezavi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe 

(povečanje, zmanjšanje): 

- prihodkov državnega proračuna in/ali občinskih proračunov 

- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih 

proračunov 

- obveznosti za druga javno finančna sredstva (ostali viri), ki niso načrtovani na 

ukrepih/projektih sprejetih proračunov 

 

II. Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun 

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih 

postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: 

- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, 

skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter proračunske postavke (kot 

proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v 

tem primeru je nujna povezava s točko II.b.). V primeru uvrstitve novega projekta oziroma 

ukrepa v Načrt razvojnih programov se navede: 

- proračunskega uporabnika, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep; 

- projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter  

- proračunske postavke. 

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, ki bodo financirale nov projekt 

oziroma ukrep je potrebno izpolniti tudi točko II.b., saj je za nov projekt oziroma ukrep 

možno zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, ki 

financirajo že sprejete oz. veljavne projekte in ukrepe. 

- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz: 

Navede se proračunskega uporabnika, sprejete (veljavne) ukrepe oziroma projekte, ki jih 

proračunski uporabnik izvaja ter proračunske postavke pripadajoče navedenemu 

proračunskemu uporabniku in so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov, in iz katerih se 

   

SKUPAJ:   
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bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti na obstoječih 

projektih oziroma ukrepih in/ali novih projektih oziroma ukrepih navedenimi v točki II.a. 

- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 

proračuna: 

V kolikor se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili na načine določene v 

točkah II.a. in II.b. je možno povečanje odhodkov in izdatkov proračuna na podlagi določil 

zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. iz naslova priliva namenskih 

sredstev EU). Ukrepanje v primeru zmanjšanja prihodkov in prejemkov proračuna je 

določeno z zakonom, ki ureja javne finance in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 

proračuna./ 

 

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

Kratka obrazložitev: 

Izdelava poročila o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi v Rudniku 

Trbovlje-Hrastnik za leto 2010 je obveznost, ki jo nalagata ZPZRTH-UPB2 (Ur. l. RS št. 

26/05) in Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem 

programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik (Ur.l. RS št. 34/01, 28/02). 

Sprejem poročila nima nobenih neposrednih finančnih posledic.  

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: 22.09.2011 

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: 

-  
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-  

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 Republike Slovenije za zakonodajo 

/Datum pošiljanja: 14.06.2011 

/Gradivo je usklajeno: v celoti  

Bistvena odprta vprašanja: 

- … 

- …. 

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni 

usklajeno/ 

10. Gradivo je lektorirano           DA / NE 

11. Zahteva predlagatelja za  

a) obravnavo neusklajenega gradiva           DA / NE 

b) za nujnost obravnave           DA / NE 

c)  obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti           DA / NE 

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 

o normativni dejavnosti 

          DA / NE 
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13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade                DA  

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

                                                                                      v funkciji ministra za gospodarstvo                                                                                                        

                                                                                                 mag. Mitja GASPARI 

                                                                                                          MINISTER 

 

PRILOGA:  

jedro gradiva 

Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev po letnem planu za leto 2010 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 in za leto 2010 na podlagi postopka brez predhodne objave v skladu s 3. točko prvega odstavka 

29. člena Zakona o javnem naročanju.  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 v jami Trbovlje, jami Hrastnik in jami Dol, v 

likvidacijo separacije premoga ter na trajno sanacijo površine, rekonstrukcijo objektov in na tekoča 

vzdrževalna dela.  

V okviru finančnega nadzora je potekal 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. Tekoče so pregledovali pogodbe, sklenjene zaradi izvajanja 

zapiralnih del v jami in na površini ter sistematično pregledovali izbrane podatke za mesečne situacije. 

Opravljen je bil tudi nadzor nad pravilnim izvajanjem javnih razpisov po določilih Zakona o javnem 

naročanju (ZJN-9 in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 

področju poštnih storitev (ZJNVETPS) ter nadzor nad izvajanjem kadrovsko socialnega programa 

(KSP). Le ta je zajemal nadzor nad porabo sredstev za kadrovsko-socialni program, ki vsebuje 

prezaposlitve, samozaposlitve, redne in invalidske upokojitve, upokojitve z dokupom manjkajočih let 

zavarovalne dobe, samozaposlitve delavcev, ki se odločijo za pridobitev statusa kmeta in prehode na 

zavod. 

Premostitveno financiranje postopnega zapiranja v letu 2010 je bilo značilno do septembra meseca 

zaradi še ne potrjenega srednjeročnega programa 2010-2014 in s tem tudi okvira za letni plan. To 

financiranje je imelo seveda vpliv na povečan obseg stroškov za obresti. Večina sredstev, namenjenih 

zapiranju, je bila porabljena za kritje stroškov dela pri zapiranju jam, kjer je plan presežen za 8%, 

medtem ko  dela na ekološko prostorski sanaciji zaostajajo glede na letni plan kakor glede na 

srednjeročni program, saj se zaostanek iz preteklih let še ne zmanjšuje. V delu kadrovsko socialnega 

programa je bilo razrešenih 52 presežnih delavcev, 8 delavcev več od predvidenega obsega, s tem da 

so bile za to v 95% uporabljene pasivne oblike prezaposlovanja. 

Čisti poslovni izid zapiralnega dela poslovanja za leto 2010 kaže izgubo v višini 1,10 mio €, za katero 

pa glavni vzrok ne leži, kot več let nazaj, v nepokritem strošku amortizacije, ampak v zmanjšanju 

zunanjega financiranja zapiranja, kateremu ni bil ustrezno prilagojen obseg zapiralnih del. 

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 pridobivanja premoga in zapiranja rudnika ter podajajo 

resnično in pošteno sliko poslovnega izida in stanja zapiralnega dela poslovanja družbe v letu 2010. 


