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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE  
REPUBLIKE SLOVENIJE 
gp.gs@gov.si 
 
 
 
ZADEVA: Sklepi 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, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) in 4. točke tretjega odstavka 55. 
člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 - popr., in 76/10) ter v zvezi s 3. točko 
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 354-06/99-4 (N) z dne 16. 3. 2000, je Vlada Republike 
Slovenije na …. seji dne ….. sprejela  sklepe:     
 

1. Vlada Republike Slovenije je potrdila »Poročilo o izvedbi del na ekološki sanaciji 
rudarskih objektov in naprav v letu 2010 (gradivo dr. Željka Vukelida, Ljubljana,  2011). 
 

2. Vlada Republike Slovenije je potrdila »Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov in 
naprava za leto 2010« (gradivo Nafte Geoterm, Lendava, april 2011). 

 

3. Sredstva za izvedbo Načrta ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2011 
v višini 1.342.000 EUR bodo zagotovljena iz dveh proračunskih postavk:  
-   pretežni del v višini 917.000 EUR so  sredstva s  proračunske postavke 5810 Ekološka 

in tehnološka sanacija Nafte Lendava, 

-   preostali del v višini 425.000 EUR pa so sredstva s proračunske postavke 5805 

Izvajanje nalog s področja gospodarjenja in raziskovanja mineralnih surovin. 

          Priloge:  
-   Poročilo o izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprava v letu 2010, 

                         dr. Željko Vukelid, Ljubljana, 23.5. 2011; 
-   Načrt ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2011, Nafta Geoterm, 

april 2011; 
-   sklep Vlade Republike Slovenije k 3. točki 151. seje z dne 16. 3. 2000 ; 
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-   mnenje Ministrstva za okolje in prostor št. 361-5/2009 z dne 10.6.2011 ; 
-   mnenje Ministrstva za finance št. 361-1/2011/2 z dne 21.6.2011 ; 
-   mnenje Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo št. 361-2/2011 z dne 

27.6.2011 .   
 
           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 ulica 5, Lendava         

 
 
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: 

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

          ter v 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  16. 3. 2000.  Financiranje je 
bilo v prvih letih zagotovljeno iz proračuna Republike Slovenije na podlagi 107. člena Zakona o 
rudarstvu, pozneje  z  31. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, 
letos pa ga omogoča določba 4. točke tretjega odstavka 55. člena Zrud-1. 

Vlada Republike Slovenije je ob načrtu ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav v letu 
2003 sprejela , da slednja  ne vključuje njihove morebitne priprave za poznejšo uporabo, 
ampak  le nujne posege za zapiranje in ekološko sanacijo rudarskih objektov brez raziskovalnih 
in proizvodnih dejavnosti. S sklepom Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi v novembru 
2003 je bilo pri odločanju 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 2010, je bil izveden v celoti, 
vključno s spremljanjem  vpliva na okolje po odločbi inšpektorja št. 06143-272006-2 z dne 24.1. 
2007 v zvezi z izplačnimi jamami na vrtinah Mrt-1, Pg-1 in Kog-3. Saniranih je bilo 13 opuščenih 
vrtin s pripadajočimi cevovodi in drugimi rudarskimi objekti v skupni dolžini 4.990 m. Po 
vrednosti  sanacija vrtin prekoračuje načrtovani  obseg za 2 %, povečani stroški so bili pokriti 
delno iz prihrankov pri drugih dejavnostih in delno iz povečane udeležbe lastnih sredstev. 

V načrtu ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2011 so upoštevana vrednostna 
izhodišča iz 2. novelacije dolgoročnega programa ekološke sanacije rudarskih objektov in 
naprav, ki je bila tudi strokovna podlaga za dopolnitev sheme državne pomoči,  odobrene v 
novembru 2003. Predvidena je sanacija 13 vrtin in skoraj 5 km pripadajočih cevovodov ter 
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drugih rudarskih objektov. Po izvedbi tega načrta bo dosežena skoraj 97 odstotna stopnja 
fizične gotovosti, tako da  bo izpad sredstev v preteklosti po naši oceni treba nadomestiti v 
prihodnjem letu iz proračunskih sredstev po 55. členu Zrud-1 na podlagi poprejšnjega 
tehničnega pregleda dejavnosti, ki ga bo opravila rudarska inšpekcija.  

 
 
 

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, posebno na mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij 

 NE 

d) Dodeljuje se državna pomoč kategorije varstva okolja na 
podlagi sklepa komisije za nadzor nad državnimi pomočmi 
in ob upoštevanju letne dinamike upravičenih stroškov. 
Vrednost zemljišč se po končanem delu in sanaciji 
objektov 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 

Izvajamo dovoljeno državno pomoč iz kategorije varstva okolja na podlagi 55. člena Zakona o 
rudarstvu (Zrud-1) (Uradni list RS št. 61/10, 62/10 – popr., in 76/10). Druga novelacija dolgoročnega 
programa ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov je bila 
strokovna podlaga za dopolnitev sheme državne pomoči 5.11. 2003, na podlagi katere je 
predvideno končanje projekta v letu 2011 .Letni znesek presega predvideno dinamiko in znaša 
1,342 mio. evrov , vendar s tem ni mogoče nadomestiti izpada sredstev v preteklih letih.  

 

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

 Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (-) prihodkov 

državnega proračuna  
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Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (-) prihodkov 

občinskih proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (-) odhodkov 

državnega proračuna  

 800.000 €   

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (-) odhodkov 

občinskih proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (-) obveznosti za 

druga javna finančna sredstva 

    

     

II. Finančne posledice za državni pro ačun 

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

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra ukrepa, 

projekta/Naziv 

ukrepa, projekta 

Šifra PP /Naziv PP 

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesk za t t + 

1 

Ministrstvo za 

gospodarstvo 

C 0154 Sanacija vrtin 

in odprava posledic 

nevarnosti okolja 

5810 Ekološka in 

tehnološka 

sanacija Nafte 

Lendava  

  917.000 €  

Ministrstvo za 

gospodarstvo 
C 0154  

5805 Izvajanje 

nalog s področja 

gospodarjenja in 

raziskovanja 

mineralnih surovin 

  425.000 €  

SKUPAJ: 1.342.000 €  

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile 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  
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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 pri ukrepih/projektih sprejetih 

         proračunov 

-     obveznosti za druga javno finančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovani pri 

          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, si katerim 

se bodo uresničili cilji vladnega gradiva ter proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), 

Ministrstvo za 

gospodarstvo 

07030102 Izvajanje 

globokih vrtin 

5805 izvajanje 

nalog s področja 

gospodarjenja in 

raziskovanja 

mineralnih surovin 

 800.000 € 

     

SKUPAJ:  800.000 € 

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

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

   

   

   

SKUPAJ:   
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na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s 

točko II. b). Ob morebitni uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v Načrt razvojnih programov se 

navedejo: 

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

-      projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo uresničili cilji vladnega gradiva ter  

-     proračunske postavke. 

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

ukrep je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je zanj mogoče 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, ki pripadajo navedenemu proračunskemu 

uporabniku in so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov, in iz katerih se bodo s prerazporeditvijo 

zagotovile pravice porabe za dodatne dejavnosti na obstoječih projektih oziroma ukrepih in/ali 

novih projektih oziroma ukrepih,navedenih v točki II. a. 

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

Če  se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili na načine, določene v točkah II. a in II. 

b je mogoče povečanje odhodkov in izdatkov proračuna na podlagi določil zakona, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna (npr. iz naslova priliva namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob 

morebitnem zmanjšanju 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 

/samo, če izbere NE pod točko 6a)/ 

Kratka obrazložitev 

8. Predstavitev sodelovanja javnosti 

– Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani 

predlagatelja 

DA  

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

Datum objave: ……… 

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 nerešena 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 

- Ministrstvu za okolje in prostor 

- Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 

/Datum pošiljanja: 7.6.2011 

/Gradivo je usklajeno: v celoti  

Bistvena nerešena vprašanja: 

   - …. 
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Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/ 

10. Gradivo je lektorirano           DA  

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 

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade                DA  

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. 354-06799-4 (N) z dne 17. 3.  

      2000 

 

                                                                                                         Mag. Darja RADIĆ 

                                                                                                              MINISTRICA 
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PRILOGA:  

jedro gradiva 

Desetletni program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 
ogljikovodikov je sprejela Vlada Republike Slovenije na 151. seji 16. 3. 2000.  Financiranje je 
bilo v prvih letih zagotovljeno iz proračuna Republike Slovenije na podlagi 107. člena Zakona 
o rudarstvu, pozneje  z 31. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, 
letos pa ga omogoča določba 4. točke tretjega odstavka 55. člena Zrud-1. 

Vlada Republike Slovenije je ob načrtu ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav v letu 
2003 sprejela , da slednja ne vključuje njihove morebitne priprave za poznejšo uporabo, 
ampak  le nujne posege za zapiranje in ekološko sanacijo rudarskih objektov brez  
raziskovalnega in proizvodne dejavnosti. S sklepom Komisije za nadzor nad državnimi 
pomočmi v novembru 2003 je bilo pri odločanju 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 2010 je bil izveden v celoti, 
vključno s spremljanjem vpliva na okolje po odločbi inšpektorja št. 06143-272006-2 z dne 24. 
1. 2007 v zvezi z izplačnimi jamami na vrtinah Mrt-1, Pg-1 in Kog-3. Saniranih je bilo 13 
opuščenih vrtin s pripadajočimi cevovodi in drugimi  rudarskimi objekti v skupni dolžini 4.990 
m. Vrednost te sanacije prekoračuje načrtovani obseg za 2 %, povečani stroški so bili pokriti 
delno iz prihrankov pri drugih dejavnostih in iz povečane udeležbe lastnih sredstev. 

V načrtu ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za leto 2011 so upoštevana 

vrednostna izhodišča iz 2. novelacije dolgoročnega programa ekološke sanacije rudarskih 

objektov in naprav, ki je bila tudi strokovna podlaga za dopolnitev sheme državne pomoči,  

odobrene v novembru 2003. Predvidena je sanacija 13 vrtin in skoraj 5 km pripadajočih 

cevovodov ter drugih rudarskih objektov. Po izvedbi tega načrta bo dosežena skoraj 97 

odstotna stopnja fizične gotovosti, tako da  bo izpad sredstev v preteklosti treba nadomestiti 

v prihodnjem letu iz proračunskih sredstev po 55. členu Zrud-1 na podlagi poprejšnjega 

tehničnega pregleda dejavnosti, ki ga bo opravila rudarska inšpekcija. 

Gradiva :« Poročilo o izvedbi del na ekološki sanaciji rudarskih objektov in naprav v letu 2010 

»i z tehničnih razlogov ni bilo mogoče združiti v celoto, zato ga posredujemo v posebni 

priponki. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

   

 


