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ZADEVA: Predlog sklepov Vlade RS v zvezi s srednjeročnim programom postopnega 

zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik,  III. Faza 2010-2014, november 2010, 

(popravljena izdaja)  –  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 in št. 109/08) in tretjega odstavka 4. člena Zakona o 

postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni 

list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo),  je Vlada Republike Slovenije na svoji ….seji 

dne ….. sprejela naslednji sklep:     

 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela srednjeročni program postopnega zapiranja 

Rudnika Trbovlje-Hrastnik, III. faza (2010-2014) (popravljena izdaja),  november 2010, 

v predloţenem besedilu. 

 

2. Vlada Republike Slovenije je sprejela program zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za 

leto 2011 kot dinamični letni izsek III. faze srednjeročnega programa postopnega 

zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik (2010-2014). 

 
3. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z novo oceno stroškov zadnjega obdobja 

dolgoročnega programa zapiranja z letom 2015, ki znašajo 24 mio EUR brez 

nadomestila izpadlih programskih sredstev iz obdobja I. in II. faze zapiranja.   

 

 

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

˗ mag. Janez KOPAČ, generalni  direktor Direktorata za energijo 

˗ mag. Janez ŢEBRE, sekretar 

 

Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Drţavnega zbora RS: 

/ 

 

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

 

 

mailto:Gp.gs@gov.si


4. Obrazloţitev predlaganega nujnega ali skrajšanega postopka obravnave predloga zakona 

v Drţavnem zboru RS: 

 

Predlog in obrazloţitev razlogov, zaradi katerih se predlaga skrajšanje poslovniških rokov 

(tretji odstavek 17. člena Poslovnika Vlade RS):   

Gradivo naj obravnavata odbor Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo in trajnostni razvoj 

ter Vlada Republike Slovenije na svoji redni seji. 

 

5. Kratek povzetek gradiva:  

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona 

o postopnem  zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 

((ZPZRTH-UPB-1), Uradni list RS št. 26/05), in 2. točke sklepa Vlade RS, ki ga je ta sprejela 

pod točko 15 na 92. redni seji 22. 07. 2010,  pripravilo spremenjen program zapiranja RTH za 

III. programsko fazo, to je za obdobje 2010-2014. Vlada Republike Slovenije je na navedeni seji 

s sklepom naloţila ministrstvu za gospodarstvo, da v šestih mesecih predloţi popravljen 

srednjeročni program zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Temeljno vodilo pri oblikovanju 

sprememb so bile gospodarske razmere in javnofinančni poloţaj ter da ob usmeritvi v skrajno 

varčevanje nov program lahko vsebuje le naloge in aktivnosti v zvezi z nameni iz 8. člena 

ZPZRTH. Popravljeni program mora biti v celoti usklajen s sklepom Sveta o drţavnih pomočeh 

za laţje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (2010/787EU). 

 

Ministrstvo za gospodarstvo, ki je pristojno za energetiko, je zagotovilo neodvisno strokovno 

revizijo tega programa, kakor nalaga tudi tretji odstavek 4. člena uvodoma navedenega zakona. 

Revizijo je opravila Naravoslovno tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, revident je bil  doc. 

dr. Evgen Dervarič, udir. Obe gradivi sta sestavni del predloga za obravnavo na Vladi Republike 

Slovenije. 

 

Izhodišče za pripravo in izdelavo programa zapiranja 2010-2014 je bila dolgoročna ocena 

stroškov zapiranja RTH iz leta 1999, ki zajema obdobje 2000-2015, na kateri je bil zasnovan 

Zakon o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, in na razvojnem prestrukturiranju 

regije, sprejet v juliju leta 2000. Pomembnejši podlagi sta bili tudi realizacija izvajanja programa 

postopnega zapiranja RTH za obdobje 2000-2008 in analiza izvajanja programa postopnega 

zapiranja RTH za obdobje 2005-2008. Obvezne sestavine programa in nameni porabe 

proračunskih sredstev so predpisani v 5.  in  8. členu zakona. 

 

V prvih dveh fazah dolgoročnega programa je bilo v okviru letnih proračunskih sredstev 

odobrenih in porabljenih 143 mio € ali 16 % manj od zakonsko predvidenih sredstev, ki znašajo 

170 mio €. Poleg tega je bil program v začetnem obdobju financiran s kreditnimi sredstvi v 

višini 15 mio €, tako da znaša obseg skupno porabljenih sredstev 158 mio €. Sredstva so bila 

namenjena za izvedbo fizičnih zapiralnih del, financiranju shem za razreševanje socialnih 

problemov, nastalih zaradi zmanjševanja proizvodnje in zapiranja rudnika, in za izvajanje 

ekološke sanacije površin, ki so bile degradirane zaradi rudarjenja. Zapiralne aktivnosti so 

potekale v skladu s predvidevanji in v odvisnosti od opuščanja proizvodnih lokacij. V drugi fazi 

izvajanja programa zapiranja je bil spremenjen koncept izvajanja ekološke in prostorske sanacije 

površine znotraj pridobivalnega prostora RTH. Sanacija je potekala pospešeno od vzhoda proti 

zahodu, tako da da dela na področju Trbovelj niso bila dokončana, intenzivirale so se aktivnosti 

nad jamo Krištandol,  Dol in delno Hrastnik. Obseg zaposlenosti se je zmanjševal po načrtu, 

tako da se je število zaposlenih od začetnih 1333 zniţalo na 488 ob koncu II. faze, to je ob 

izteku leta 2009. Rezultat sočasnega pridobivanja premoga v času 2000-2009 je izkopanih 5,9 

mio t premoga ali 222,5 mio € realizacije  prihodka. 

 

Za izvedbo III. faze programa zapiranja v obdobju 2010-2014 predvidevamo 69,9 mio EUR  

sredstev, do zaključka programa v letu 2015 pa 93,9 mio EUR. Glede na prvotni program je 

dinamika aktivnosti nekoliko spremenjena, zaradi manjše realizacije v letu 2010 (zmanjšanje 

virov financiranja), v preostalem obdobju pa so racionalizirane aktivnosti na premoţenjskem 

področju in pri površinskih aktivnostih v višini 456.000 EUR. Po letu 2014 so površinske 



aktivnosti racionalizirane v višini 6 mio EUR zaradi izboljšanih projektnih rešitev in 

pričakovanih niţjih cen gradbenih storitev. 

 

V III. fazi  bodo zaključena  vsa potrebna zapiralna dela  v zaporedju jama Dol,  Hrastnik,  

Ojstro in nazadnje Trbovlje. V začetnem obdobju te faze je za druţbo RTH izjemnega  pomena  

nadaljevanje proizvodnje v jami Ojstro. Pozneje bo intenzivirana  ekološko prostorska sanacija 

površin in razrešenih bo 310 preseţnih delavcev. Za izvedbo zaključnih zapiralnih del in 

spremljanja saniranega rudnika bo v letu 2015 na voljo še 178 zaposlenih. 

 

÷÷÷÷ 

Program za leto 2011 predstavlja nadaljevanje izvajanja del na področju zapiranja jam, ekološke 

in prostorske sanacije pridobivalnega območja in kadrovsko socialne aktivnosti.  

 

Zapiranje jam bo potekalo ob hkratni proizvodnji premoga za energetske potrebe, kar je 

predvideno z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika 

Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C) ter ob odobritvi sheme 

drţavne  pomoči s strani Evropske komisije, ki vključuje tudi podaljšanje proizvodnje premoga 

do 31. 12. 2012. Naša vloga za podaljšanje  sheme je skladna  s 4. členom sklepa Sveta o 

drţavnih pomočeh za laţje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov. 

 

Obseg in vrstni red zapiranja sta določena glede na potrebe po zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu. Prednostno so vključeni objekti, za katere tehnično tehnološke rešitve kaţejo, da 

povzročajo visoke stroške vzdrţevanja, npr. črpanje večjih količin vode, zračenje dolgih 

pohodnih poti in povečana verjetnost nevarnih pojavov. 

 

Ekološko prostorska  sanacija bo potekala na podlagi rudarskih projektov in dokumentacije, ki 

se zahteva po zakonu o graditvi objektov. Nosilci aktivnosti bodo večinoma zunanji izvajalci, ki 

bodo izbrani po postopkih, ki jih predpisuje zakon o javnih naročilih. Dela bodo zajemala 

sanacijo površine, rušenje ali rekonstrukcijo objektov na površini, rekultivacijo površine in 

izdelavo ali rekonstrukcijo cest in druge infrastrukture. 

 

V okviru kadrovsko socialnega dela programa je predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 72 

delavcev tako, da bo ob koncu leta zaposlenih še 372 delavcev. 

 

Rešitve v programu zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2011 so preverili izvajalci 

tehničnega in finančnega nadzora.  

 

Program zapiranja RTH za leto 2011 predvideva porabo proračunskih sredstev v zakonski višini 

14,700 mio  EUR in je popravljena za predvideni znesek stroškov tehničnega in finančnega 

nadzora v višini 0,3 mio EUR. Proračun Republike Slovenije za leto 2011 ne zagotavlja vseh 

sredstev v celoti, potrebnih za zapiranje, zato bo razliko 1 mio EUR izvajalec zagotovil s 

prodajo hčerinskih druţb. Če vseh načrtovanih prodaj ne bo mogoče izpeljati, bo izvajalec 

prilagodil obseg zapiralno sanacijskih del razpoloţljivim finančnim sredstvom. 

 

÷÷÷÷÷ 

         Po izteku   programskega obdobja 2010-2014 bo mogoče nameniti v letu 2015 za vsa zaključna 

         sanacijska dela in spremljanje površin 24 mio EUR proračunskih sredstev v okviru dovoljene 

         sheme drţavne pomoči. Ta ocena je povečana glede na 3. točko sklepa Vlade RS št. 36100- 

         4/2010/4 z dne 22. 07. 2010 zaradi izpada proračunskih sredstev, predvidenih po zakonu o 

         spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik. 

 

Poleg tega bo treba za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti zagotoviti še 25 mio EUR iz drugih 

virov, to je prihodkov od prodaje kapitalskih vloţkov v odvisnih druţbah. 

 

 

 

 



6. Presoja učinkov in usklajenost vladnega gradiva 

 

II. Izjavljam, da predlagano gradivo: 

 

a)  ima učinek na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40.000 € v tekočem in 

naslednjih treh letih 

b) nima učinka na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije 

c) nima učinka na postopke ali poslovanje javne uprave/pravosodnih organov s 

strankami (drţavljani in pravnimi osebami) ali na obveznosti 

strank do javne uprave (upravna bremena) 

d) ima učinek dodeljuje se drţavna pomoč na podlagi sklepa Sveta o drţavnih 

pomočeh za laţje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov za 

pokritje izrednih stroškov iz 4. člena sklepa, zlasti dodatna 

podzemna dela za varnost, odpravo škode, nastale z rudarjenjem in 

sanacijo površine   

e)   ima učinek  na okolje, saj se sanacija zaradi rudarjenja degradiranih površin 

 izvaja tako, da se odpravlja nevarnost za ljudi in ţivali v skladu z 

 določili zakona o rudarstvu 

f)  ima učinek na socialni poloţaj posameznikov tako, da se preseţki delavcev po 

 letnem načrtu razrešujejo z aktivnimi in pasivnimi oblikami 

 prezaposlovanja 

g) je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja in so bile v 

razpravo vključene nevladne organizacije in predstavniki zainteresirane 

javnosti 

DA 

h) so bile v celoti upoštevane vse prejete pripombe, predlogi civilne druţbe 

ali te niso bile prejete 
DA 

i) je bilo lektorirano  

j) je medresorsko usklajeno: 
˗ z Ministrstvom za finance  

˗ s Sluţbo Vlade RS za zakonodajo 

 

DA 

 

 

 

 

 

 

mag  Darja  RADIĆ 

M I N I S T RICA 

 

 

Priloge: 

˗ ocena finančnih posledic vladnega gradiva 

˗ predlog sklepa 

˗ obrazloţitev 

˗ Srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, III. faza 2010-2014 

(novelirana  izdaja), RTH d. o. o., Trbovlje, november 2010 

˗ revizijsko poročilo »Srednjeročni program zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, III. faza 

(2010-2014), novelirana izdaja, Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta, doc. 

dr. Evgen Dervarič, 28. februar 2011 

˗ Mnenje Ministrstva za finance št. 361-4/2010/13 z dne 21. 03. 2011 

˗ Mnenje Sluţbe Vlade RS za zakonodajo št. 361-1/2011-MLŠ z dne 12. 04. 2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                         PRILOGA 2 

 

 

 

Izvajamo predvidoma dovoljeno drţavno pomoč na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona  o  postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 

(ZPZRTH-C) (Uradni list RS, št. 43/10). Srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika 

Trbovlje-Hrastnik, III. faza (2010—2014), z zgoraj prikazanimi pozitivnimi učinki na proračun 

predlagamo Vladi RS v sprejem ob upoštevanju tretjega odstavka 4. člena  zakona o postopnem 

zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije. 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Ocena finančnih posledic 

 

 
Tekoče leto (t) t+1 t+2 T+3  

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje 

(-) prihodkov drţavnega proračuna  
    

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje 

(-) odhodkov drţavnega proračuna  
- 6.205.308 - 4.662.826         0        0 

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 

6376 

Programi zapiranja Rudnika 

Trbovlje- Hrastnik po 

ZPZRTH 

             MG     14.000.000 € 14.000.000 €                                

     

       14.000.000 € 14.000.000 € 

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 ali povečanih odhodkov proračuna: 

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

   

   

   

SKUPAJ:   



 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

 

 

Na podlagi šestega  odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS št. 24/05 – 

uradno prečiščeno besedilo in št. 109/08) in tretjega odstavka četrtega člena Zakona o postopnem 

zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – 

uradno prečiščeno besedilo) in št. 26/2005) je Vlada Republike Slovenije na svoji….. seji dne…. 

sprejela naslednji: 

 

 

 

 

S K L E P  
 

 

 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela srednjeročni  program postopnega zapiranja Rudnika 

Trbovlje-Hrastnik, III. faza (2010-2014) (popravljena  izdaja), november 2010, v predloţenem 

besedilu. 

 

2. Vlada Republike Slovenije je sprejela program zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 

2011 kot dinamični izsek III. faze srednjeročnega programa postopnega zapiranja Rudnika 

Trbovlje-Hrastnik (2010-2014). 

 

3. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z novo oceno stroškov zadnjega obdobja 

dolgoročnega programa zapiranja z letom 2015, ki znašajo 24 mio EUR brez nadomestila 

izpadlih programskih sredstev iz I. in II. faze zapiranja. 

 

 

 

 

mag. Helena KAMNAR 

GENERALNA SEKRETARKA 

 

 

Številka : 

Datum: 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

 Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, 

 Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana 

 Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o., Trbovlje 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŢITEV 

 

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o 

postopnem  zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-

UPB-1) Uradni list RS št. 26/05) in 2. točke sklepa Vlade RS, ki ga je ta sprejela pod točko 15 na 92. 

redni seji 22. 07. 2010, pripravilo spremenjen programa zapiranja RTH za III. programsko fazo, to je 

za obdobje 2010-2014. Vlada Republike Slovenije je na navedeni seji s sklepom naloţila ministrstvu 

za gospodarstvo, da v šestih mesecih predloţi spremenjen srednjeročni program zapiranja Rudnika 

Trbovlje-Hrastnik. Temeljno vodilo pri oblikovanju sprememb je bilo, da se upoštevajo gospodarske  

razmere in javnofinančni poloţaj ter da ob skrajnem varčevanju spremenjeni program vsebuje le 

naloge in aktivnosti za namene iz 8. člena ZPZRTH. Spremenjeni program mora biti v celoti usklajen 

s sklepom Sveta o drţavnih pomočeh za laţje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (2010/787EU). 

Ministrstvo za gospodarstvo je kot pristojno za energetiko zagotovilo neodvisno strokovno revizijo 

tega programa, kakor nalaga tudi tretji odstavek 4. člena uvodoma navedenega zakona. Revizijo je 

opravila Naravoslovno tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, revident je bil doc. dr. Evgen Dervarič, 

udir. Obe gradivi sta sestavni del predloga za obravnavo na Vladi Republike Slovenije. 

 

Izhodišče  za pripravo in izdelavo programa zapiranja 2010-2014 je bila dolgoročna  ocena stroškov 

zapiranja RTH iz leta 1999, ki zajema obdobje 2000-2015, na kateri je bil zasnovan zakon o 

postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, in razvojnem prestrukturiranju regije, kakor ga je 

sprejel drţavni zbor v juliju 2000. 

 

V predhodnih dveh fazah je bilo skupno porabljenih 158 mio € proračunskih in kreditnih sredstev. Ta 

so bila namenjena izvedbi fizičnih zapiralnih del, financiranju shem za razreševanje socialnih 

problemov, nastalih zaradi zmanjševanja proizvodnje in zapiranja  rudnika, in za izvajanje ekološke 

sanacije površin, ki so bile degradirane zaradi rudarjenja. Zapiralne aktivnosti so potekale v skladu s 

predvidevanji in glede na opuščanje proizvodnih lokacij. V drugi programski fazi zapiranja je bil 

spremenjen koncept izvajanja ekološke in prostorske sanacije površine znotraj pridobivalnega prostora 

RTH. Sanacija je potekala pospešeno od vzhoda prosti zahodu, tako da dela na območju Trbovelj niso 

bila dokončana, intenzivirale so se aktivnosti nad jamo Krištandol, Dol in delno Hrastnik. Obseg 

zaposlenosti se je zmanjševal  po načrtu, tako da se je število zaposlenih od začetnih 1333 zniţalo na 

488 ob koncu II. faze, to je ob izteku leta 2009. Rezultat hkratnega pridobivanja premoga v času 2000-

2009 je izkopanih 5,9 mio t premoga ali 222,5 mio € realizacije prihodka. 

 

Za izvedbo III. faze programa zapiranja v obdobju 2010-2014 predvidevamo 69,9 mio EUR sredstev, 

do zaključka programa v letu 2015 pa 93,9 mio EUR. Glede na prvotni program je dinamika aktivnosti 

zaradi manjše realizacije v letu 2010 (zmanjšanje virov financiranja) nekoliko spremenjena, v 

preostalem obdobju pa so racionalizirane aktivnosti na premoţenjskem področju in pri površinskih 

aktivnostih v višini 456.000 EUR. Po letu 2014 so površinske aktivnosti racionalizirane  v višini 6 mio 

EUR zaradi izboljšanih projektnih rešitev in tudi pričakovanih niţjih cen gradbenih storitev 

 

V III. fazi  bodo zaključena  vsa potrebna zapiralna dela  v zaporedju jama Dol,  Hrastnik, Ojstro in 

nazadnje Trbovlje. V začetnem obdobju te faze je za druţbo RTH izjemnega  pomena  nadaljevanje 

proizvodnje v jami Ojstro. Pozneje bo intenzivirana ekološko prostorska sanacija površin in razrešenih 

bo 310 preseţnih delavcev. Za izvedbo zaključnih zapiralnih del in spremljanja saniranega rudnika bo 

v letu 2015 zaposlenih še 178 delavcev. 

 

÷÷÷÷÷÷ 

 

Program za leto 2011 predstavlja nadaljevanje izvajanja del na področju zapiranja jam, ekološke in 

prostorske sanacije pridobivalnega območja in kadrovsko socialne aktivnosti. 

 

Zapiranje jam bo potekalo ob hkratni proizvodnji premoga za energetske potrebe, kar je predvideno z 

zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik  in v 

razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C) ob odobritvi sheme drţavne pomoči s strani Evropske 

komisije, ki vključuje tudi podaljšanje proizvodnje premoga do 31.12.2012. Naša vloga za podaljšanje  



sheme je skladna  s 4. členom sklepa Sveta o drţavnih pomočeh za laţje zaprtje nekonkurenčnih 

premogovnikov. 

 

Obseg in vrstni red zapiranja sta določena glede na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 

Prednostno so vključeni objekti, za katere tehnično tehnološke rešitve kaţejo, da povzročajo visoke 

stroške vzdrţevanja, npr. črpanje večjih količin vode, zračenje dolgih pohodnih poti in povečana 

verjetnost nevarnih pojavov. 

 

Ekološko prostorska sanacija bo potekala na podlagi rudarskih projektov in dokumentacije, ki se 

zahteva po zakonu o graditvi objektov. Nosilci aktivnosti bodo večinoma zunanji izvajalci, ki bodo 

izbrani po postopkih, ki jih predpisuje zakon o javnih naročilih. Dela bodo zajemala sanacijo površine, 

rušenje ali rekonstrukcijo objektov na površini, rekultivacijo površine in izdelavo ali rekonstrukcijo 

cest in druge infrastrukture. 

 

V okviru kadrovsko socialnega dela programa je predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 72 

delavcev tako, da bo ob koncu leta zaposlenih še 372 delavcev. 

 

Rešitve v programu zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2011 so preverili izvajalci tehničnega 

in finančnega nadzora.  

 

Program zapiranja RTH za leto 2011 predvideva porabo proračunskih sredstev v zakonski višini 

14,700 mio  EUR in je popravljena za predvideni znesek stroškov tehničnega in finančnega nadzora v 

višini 0,3 mio EUR. Proračun Republike Slovenije za leto 2011 ne zagotavlja sredstev v celoti za 

zapiranje po posebnem zakonu, zato bo razliko 1 mio EUR izvajalec zagotovil s prodajo hčerinskih 

druţb. Če prodaje ne bodo izpeljane, kakor je predvideno, bo izvajalec prilagodil obseg zapiralno 

sanacijskih del razpoloţljivim finančnim sredstvom. 

 

÷÷÷÷÷ 

 

Po izteku programskega obdobja 2010-2014 bo mogoče nameniti v letu 2015 za vsa zaključna 

sanacijska dela in spremljanje površin 24 mio EUR proračunskih sredstev v okviru dovoljene 

sheme drţavne pomoči. Ta ocena  je povečana glede na 3. točko sklepa Vlade RS št. 35100-

4/201074 z dne 22. 7. 2010 zaradi izpada proračunskih sredstev, predvidenih po zakonu o 

spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik. Poleg 

tega bo treba za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti zagotoviti še 25 mio EUR iz drugih virov, 

to je prihodkov od prodaje kapitalskih vloţkov v odvisnih druţbah. 
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izkopov  ali umetno pripravljene zemljine ter uporabo v gradbene proizvode predelanih 

gradbenih odpadkov za potreben začasne in dokončne sanacije« (april 2008)   

 ANALIZA postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za obdobje 2005 – 2008 (marec 

2009) 

            

 Program zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za leto 2009 (dec. 2009)   

   

 Idejni rudarski projekt  št. 2600/137 »Ekološka in prostorska sanacija površine v pridobivalnem 

prostoru RTH« (nov. 2006)         

   

 Izdelani projekti prostorske sanacije površine. 
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Uvod 

Osnove za izdelavo programa 
 

Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik – III. faza (2010 – 2014) je nadaljevanje v 

letu 2000 izdelanega Programa postopnega zapiranja RTH  I. faza (2000 – 2004) in v letu 2004 

izdelanega Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik II. faza (2005 – 2009).   

 

Z zapiranjem Rudnika Trbovlje Hrastnik smo začeli ţe v letu 2000, kar je bilo posledica 

referendumske odločitve, da se v Trbovljah ne bo gradila termoelektrarna TET-3. Po odločitvi o 

neizgradnji termoelektrarne smo v letu 1999 izdelali »Oceno stroškov zapiranja Rudnika Trbovlje-

Hrastnik pri proizvodnji premoga do konca leta 2015«. V njej je bilo ocenjeno, da bo zapiranje jam 

RTH skupaj s prostorsko in ekološko sanacijo površine in s kadrovsko socialnim delom stalo 268 mio 

EUR, in, da bo proizvodnja premoga potekala do leta 2015, zapiranje pa do konca leta 2019. To 

»oceno stroškov« je potem ministrstvo za gospodarske dejavnosti jeseni leta 1999 dalo v recenzijo 

podjetjema »ERICO Velenje« in »MC MONTAIN-CONSULTING-GMBH«. Po njunima ocenama 

naj bi znašali stroški zapiranja RTH  246 mio EUR, oziroma 216 mio. EUR. Na način zapiralnih del in 

čas trajanja proizvodnje in zapiranja niso imeli večjih pripomb. Pripombe so bile le glede vrstnega 

reda zapiranja jam, kar pa smo kasneje tudi upoštevali. 

 

 I. faza zapiranja (2000 – 2004) 

 

Na podlagi ocene stroškov zapiranja RTH iz leta 1999 in obeh recenzij smo v januarju 2000 izdelali 

»Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik - I. faza (2000-2004)«. V programu I. faze 

je bilo predvideno, da bodo stroški zapiranja jam, ekološke in prostorske sanacije površine in 

kadrovsko socialnega programa znašali 66,8 mio. EUR. Na podlagi tega programa je bil leta 2000 

sprejet »Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 

regije« (Ur. List. RS 61/2000). Zakon o  zapiranju RTH določa, da lahko znašajo stroški zapiranja v 

tem obdobju največ do zneskov, ki so navedeni v programu I. faze zapiranja. Na podlagi sprejetega 

Zakona o postopnem zapiranju RTH, programu zapiranja in projektih smo v naslednjih letih izvajali 

dela na zapiranju jam, prostorski in ekološki sanaciji površine in kadrovsko socialnem področju. Dela 

so v glavnem potekala po programu I. faze zapiranja. Pri zapiranju jam je na podlagi uvedbe novih 

tehnologij zapiralnih del prišlo do manjših  sprememb, poleg tega smo pri zapiralnih delih dali 

prednost objektom, ki povzročajo velike stroške vzdrţevanja in črpanja vode. Hkrati smo vsako leto 

izdelovali tudi operativne letne programe zapiranja. 

 

 II. faza zapiranja (2005 – 2009) 

 

V Zakonu o postopnem zapiranju RTH je bila podana tudi zahteva, da mora rudnik izdelati program 

zapiranja za petletno obdobje s tem, da ga vsake tri leta dopolnjuje za naslednje petletno obdobje. V 

skladu s to zahtevo smo v letu 2003 izdelali »Program postopnega zapiranja RTH II. faza (2005-

2009)«. Program je bil recenziran s strani inštituta »IRGO« in tudi dopolnjen po njihovih pripombah. 

Po programu iz leta 2003 bi stroški zapiranja RTH v obdobju 2005-2009  znašali 159 mio EUR, za 

celotno obdobje do dokončnega zaprtja rudnika pa naj bi (vključno z monitoringom) znašali 231 mio 

EUR.   

 

Zaradi kratkega roka zapiranja RTH po programu iz maja 2003 in s tem velikih stroškov zapiralnih del 

v posameznih letih, ki pa jih ministrstvo ni zmoţno financirati, smo v skladu z dogovorom z 

Ministrstvom za okolje, prostor in energijo in  z  Ministrstvom za finance v letu 2004 izdelali nov 

program, po katerem je bilo predvideno podaljšanje proizvodnje premoga do konca leta 2009, 

zapiranje pa do konca leta 2015. Po tem programu bi tako do vključno leta 2009 zapiranje potekalo 

vzporedno s proizvodnjo premoga, v obdobju od 2010 do konca 2015 pa bi izvajali samo zapiranje. Po 

zaprtju rudnika smo predvideli še 5 letno obdobje za izvajanje monitoringa (do  vključno z letom 

2020). 
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S tem podaljšanjem proizvodnje in zapiralnih del se je doseglo manjše finančne letne obremenitve 

republiškega proračuna zaradi nekoliko manjše intenzitete zapiralnih del in ker del fiksnih stroškov 

bremeni proizvodnjo tudi v letih 2008 in 2009.  

 

 III. faza zapiranja (2010 – 2014) 

 

Zapiralne aktivnosti opredeljene v programu III. Faze zapiranja predstavljajo smiselno in kontinuirano 

nadaljevanje postopnega zapiranja RTH. To pomeni, da se v novo programsko obdobje prenaša tudi 

del nerealiziranih aktivnosti iz predhodnega programskega obdobja. Prav tako tudi zapiranje v 

obdobju naslednjih treh let poteka vzporedno s proizvodnjo premoga. 

 

V letih od 2010 do vključno 2012 bo odkopano 1.23 mio ton premoga, kar predstavlja 13.530. TJ po 

trţni ceni, ki bo v celoti pokrivala obveznosti proizvodnje. Za potrebe proizvodnje bo angaţirano 

povprečno 260 delavcev. 

 

Poleg ugodnih narodnogospodarskih učinkov podaljšanje proizvodnje premoga po letu 2009, prinaša 

pozitivne učinke tudi na izvedljivost programa zapiranja predvsem zaradi dinamične razbremenitve 

proračuna in učinkovitejšega izvajanja kadrovsko socialnega program. 

(priloga 1) 

 

Metodologija izdelave programa III. faze je podobna kot v programu II. faze (2005-2009), le da smo 

lahko v tem programu pozicije obdelali bolj detajlno zaradi delno ţe izdelane projektne dokumentacije 

in dobavljene potrebne opreme. 

 

Program III. faze postopnega zapiranja RTH  vsebuje:     

    

a) Primerjavo med planiranimi in realiziranimi zapiralnimi del v letih 2005 - 2009 

Obrazloţitev sledi v nadaljevanju. 

 
b) Tehnični del z ovrednotenjem zapiralnih del        

V tehničnem delu obravnavamo zapiranje jam, likvidacijo separacije premoga in ekološko in 

prostorsko sanacijo površine. V njem smo določili tudi potrebno število delavcev  za izvedbo 

predvidenih zapiralnih del. 

 Zapiranje jam in likvidacija separacije premoga (dela v lastni reţiji) 

V tehničnem delu programa smo določili jamske objekte in objekte na separaciji premoga, ki 

jih bomo zapirali po posameznih letih. Zapiranje jam bomo izvajali v lastni reţiji, zato smo za 

ta dela določili tudi potrebno število delavnikov.   

V tehnični del programa smo vključili tudi stroške opreme za izvedbo zapiralnih del. 

Dokumentacijo za zapiralna dela v jamah bomo večinoma izdelali v lastni reţiji. Zunanje 

strokovnjake bomo angaţirali le za izdelavo raznih strokovnih mnenj, revizij projektov in za 

izdelavo strokovnih študij, ki bodo osnova za izdelavo projektne dokumentacije. 

Dela na likvidaciji separacije bomo delno izvajali v lastni reţiji (zapiranje jamskih objektov 

separacije, demontaţa opreme v zunanjih objektih separacije), delno pa bodo dela izvajali 

zunanji izvajalci (rušenje objektov, urejevanje okolice itd.).    

           

 Ekološka in prostorska sanacija površine (zunanji izvajalci del) 

Ekološka in prostorska sanacija površine obsega sanacijo površine, rušenja, oziroma 

rekonstrukcije obstoječih rudniških objektov na površini, rekultivacijo površine, izgradnjo, 

oziroma obnovo cest in ostale infrastrukture. Dela na tem področju bodo izvajali preteţno 

zunanji izvajalci, za kar smo v programu predvideli tudi ustrezna finančna sredstva.  

Sem spadajo tudi dela na likvidaciji separacije, katera bodo izvajali zunanji izvajalci. 
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c) Kadrovsko socialni del programa         

V kadrovsko-socialnem delu programa smo obdelali oblike kadrovskega prestrukturiranja  

preseţnih delavcev in ocenili stroške za njegovo izvedbo (stroški za prezaposlovanje, odpravnine, 

dokupi let  itd.).  

 

          

Koncept zapiranja rudnika in ekološke ter prostorske sanacije površine  
 

Osnovni princip zapiranja jam 
 

Koncept zapiranja rudnika je ostal v bistvu nespremenjen. Pri določanju načinov, oz. principov 

zapiranja za posamezna področja v jamah smo upoštevali osnovne namene zapiralnih del. Zapiralna 

dela smo usmerili tako, da bomo, kolikor je le mogoče, področje sanirali v smislu čim manjše 

obremenitve na okolje. Z izbiro najprimernejših principov zapiranja za posamezna področja ţelimo 

zagotoviti stabilnost breţin tudi po dvigu podtalnice, ki bo posledica zapiranja jamskih objektov. 

Poleg tega ţelimo s pomočjo zapolnjevanja opuščenih jamskih prostorov zmanjšati vplive posedanja 

na minimum, kar še posebej velja za področja, ki so stabilnostno občutljiva. 

 

Glede na osnovne namene zapiralnih del smo predvideli naslednje principe zapiranja:   

 demontaţo opreme, 

 zasipavanje vseh vertikalnih in poševnih objektov, ki povezujejo jamo s površino, 

 zasipavanje jamskih objektov z nizkim nadkritjem, 

 zasipavanje plitvejših jamskih objektov pod stanovanjskimi, industrijskimi in 

infrastrukturnimi objekti, 

 zasipavanje jamskih objektov - predvideli smo naslednje tri sisteme zasipavanja: 

- hidravlični zasip (zapolnjevanje jamskih prostorov z mešanico vode in 

elektrarniških zgorevnih produktov), 
- pihani zasip (zasipavanje jamskih objektov z gramozom s pomočjo 

komprimiranega zraka), 

- zasipavanje z lučanim zasipom (zapolnjevanje jamskih objektov z jalovino),  

- zasipavanje strmih ali vertikalnih jamskih objektov s površine z direktnim 

vsipavanjem jalovine ali gramoza, 

 vzpostavitev centralnega drenaţnega sistema na nivoju Savskega obzorja in monitoringa 

hidroloških razmer v jami. 

 

Pri planiranju zapiralnih del bomo dinamiko prilagajali rezultatom opravljenih raziskav in  

izdelani tehnični dokumentaciji (študije, raziskave, rudarski projekti itd.). 

 

Predvideli smo, da bomo najprej zaprli jamske objekte, ki zahtevajo visoke stroške vzdrţevanja, 

nadalje objekte, v katerih se pojavljajo nevarni pojavi in objekte, zaradi katerih moramo črpati 

velike količine vode. 

 

Princip prostorske in ekološke sanacije površine 

 

 Prostorska in ekološka sanacija površine bo obsegala: 

 nadaljevanje del v zvezi s sanacijo od rudarjenja degradirane površine, ki smo jih začeli 

izvajati v predhodni fazi, 

 izvedbo dokončnih sanacijskih del na območjih, kjer razmere to ţe dopuščajo, 

 primarno sanacijo in vzdrţevanje površine nad opuščenimi, oz. ţe izkoriščenimi odkopi, kjer 

so vplivi odkopavanja tolikšni, da dokončna sanacija še ni mogoča (izravnavanje površine za 

zagotavljanje gravitacijskega odtekanja površinskih in meteornih vod, urejanje začasnih 

odvodnjevalnih sistemov …), 
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 nadaljevanje zagotavljanja pogojev za stabilnost breţin po zaprtju posameznih odkopnih polj 

jam Trbovlje in Hrastnik, 

 rekultivacijo površine na dokončno saniranih območjih, 

 primarno rekultivacijo površine, ki se vzdrţuje v času zmanjševanja vplivov odkopavanja po 

likvidaciji posameznih polj na raven, ki bo zagotavljala moţnost izvedbe dokončne sanacije, 

 odstranitev nekaterih obratnih in infrastrukturnih objektov, ki se zaradi svoje namembnosti ne 

morejo vključiti v nove dejavnosti, 

 pripravo saniranih površin za nove dejavnosti na območjih, kjer razmere to ţe dopuščajo, 

 monitoring stabilnostnih razmer posedanja površine in odvodnjevalnega sistema na celotni 

površini RTH, 

 izgradnja nadomestne infrastrukture, ki je bila v preteklosti uničena zaradi rudarjenja, 

 izgradnja nekatere komunalne infrastrukture, katere ni bilo moţno zgraditi v preteklosti zaradi  

intenzivnega posedanja površine. 

 

Dinamiko del na površini smo določili glede na predvideno zmanjševanje velikosti vplivov 

preteklega rudarjenja, ter  jo v največji moţni meri  prilagodili prostorskim in ureditvenim 

planom občin Trbovlje in Hrastnik. 
 

Kot smo ţe omenili, bomo v III. fazi zapiranja RTH nadaljevali sanacijska in rekultivacijska dela na 

območjih, kjer so le-ta ţe v teku in se izvajajo v skladu s programom II. faze zapiranja RTH. Poleg 

tega bomo v času po končanem odkopavanju v posameznem polju, najprej zagotovili stabilnost breţin, 

izvedli primarno sanacijo in rekultivacijo površine, ter izvajali vzdrţevalna dela toliko časa, dokler se 

ne bodo vplivi odkopavanja zmanjšali na nivo, ki bo dopuščal izvedbo dokončne sanacije in 

rekultivacije. 

 

Posebno pozornost smo namenili tudi območjem, kjer se bodo zaradi dviga podtalnice, ki je posledica 

zapiranja jam, poslabšale stabilnostne razmere. Z dvigom podtalnice se namreč v hribini spremenijo 

hidrogeološke razmere, ki vplivajo tudi na stabilnost območja. Pojavijo se lahko novi izviri vode na 

površini, prisotnost dodatnih količin vode v hribini pa lahko povzroči tudi nastanek plazov. Zaradi 

tega je še toliko bolj pomembno urejanje odvodnjevalnih kanalov in  drenaţnih sistemov (tako na 

površini kot v jami). Ţe v programu II. faze zapiranja smo predvideli, da bomo (z namenom 

zagotavljanje stabilnosti breţin v kritičnih območjih, kjer so moţni vplivi prisotnosti vode v hribini 

predvidoma veliki) nivo podtalnice dvigali počasi, da se bo lahko pred tem površina vsaj delno 

konsolidirala. Hkrati pa v jami ţe vzpostavljamo drenaţni sistem, ki bo funkcioniral tudi po zaprtju 

rudnika.  
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Primerjava med planiranimi zapiralnimi deli   po programu zapiranja RTH II. faza in 

realiziranimi deli v letih  2005–2009 

Finančni del poročila (tabela 7.1 – 7.3) 

 

Poročilo zajema dejanska vlaganja po posameznih letih v primerjavi s planiranimi aktivnostmi po 

programu postopnega zapiranja RTH II. faza (2005-2009). 

 

Planirane vrednosti za celotno obdobje so povzete po programu postopnega zapiranja  RTH II. faza 

(2005-2009), ki je identičen zakonu (ZPZRTH). 

 

Zaradi preglednosti primerjave je prikaz realizacije prilagojen sklopom aktivnosti programa zapiranja 

II. faze. To pomeni, da je prikaz v skladu s tabelami 1.1 do 1.5 programa zapiranja II. faza. 

  

Za obdobje od 2005 do 2009 so v postavki realizacija podane vrednosti dejanske realizacije. 

 

Iz tabele št 7.1 preglednica (nominalno z DDV) izhaja, da bi v primeru ţe doseţene realizacije 2005-

2009, znašala skupna realizacija v srednjeročnem obdobju 90 % planiranih aktivnosti, kar pomeni 

99,8% odobrenih proračunskih sredstev.  

 

Glede na to, da je bil srednjeročni program sestavljen na nivoju stalnih cen s stanjem 1.1.2005  in da 

tudi zakon o postopnem zapiranju RTH (ZPZRTH) v 7. členu zagotavlja sredstva na nivoju stalnih cen 

z upoštevanim DDV-jem iz srednjeročnega programa, je evidentno, da prikaz realizacije po tekočih 

cenah brez DDV-ja ne predstavlja realne slike doseţene  realizacije v obravnavanem obdobju. 

 

Za prikaz realnih podatkov v drugem srednjeročnem obdobju smo v tabeli št 7.2 preglednica  

(nominalno brez DDV) prikazali doseţeno realizacijo na nivoju planiranih  cen iz programa in zakona 

brez DDV. 

 

Zaradi zniţanja vrednosti srednjeročnega programa kot posledice izključitve DDV se skupna 

realizacija poveča na 97% ob nespremenjeni 99,78% realizaciji proračunskih sredstev. 

 

Za prikaz realnih vlaganj smo v tabeli št 7.3 preglednica (realno brez DDV) od realizacije odšteli 

inflacijo in ugotovili, da bi ob 100% realizaciji programa po rebalansu za leto 2009 dosegli v obdobju 

2005-2009 v celoti 91% realizacijo.   

 

Za preračun realizacije v stalne cene smo uporabili naslednje količnike: 

  

2005             1,023 

2006             1,028 

2007             1,056 

2008             1,021 

2009             1,018 

 

Zaradi relativno linearne dinamike izvedbe aktivnosti po mesecih posameznega leta, smo pri izračunu 

količnikov upoštevali presek rasti stroškov v posameznem letu. 
 

Ob ugotovitvi, da je nominalna realizacija ob upoštevanju vseh virov ugodna, in da je realno opravljen 

obseg del ob upoštevanju navedenih dejstev primeren, je bistveno odstopanje ugotovljeno predvsem 

na nivoju Ekološko prostorske sanacije. To je predvsem posledica prioritetne izvedbe del v lastni reţiji 

in programa KSP ob nominalno manjšemu obsegu zagotovljenih proračunskih sredstvih in ne nazadnje 

teţav pri pridobivanju soglasij in dovoljenj, ter dolgotrajnih postopkov izvedbe javnih naročil. 
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Povzetek  o zapiralnih delih  v jamah RTH  

Vsa dela v II. fazi zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik, ki je trajala do konca leta 2009, potekajo po 

Programu postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik II. faza (2005 – 2009). Petletni program 

zajema zapiranje jam, separacije premoga, ekološko in prostorsko sanacijo površine, kadrovsko 

socialni program ter oceno stroškov zapiranja. Poleg tega smo vsako leto  izdelali tudi letni plan, v 

katerem smo poleg programa upoštevali tudi dejansko situacijo. 

 

Dela na zapiranju jam smo načeloma izvajali po programu.  V vseh letih je prišlo  do  odstopanj, ko 

nismo mogli realizirati nekaterih  planiranih zapiralnih del. Vzroki za to so bili predvsem v  

nezagotavljanju ustreznih finančnih sredstev, poleg tega smo morali v začetni fazi nabaviti ustrezno 

opremo  in razviti nove tehnološke procese za zapolnjevanje jamskih prostorov, oz. objektov in jih v 

teh letih razviti in prilagoditi na razmere v  posameznih jamah. Razvoj tehnologije pnevmatskega in 

hidravličnega zasipa je narekoval  tudi različen način končne likvidacije posameznih objektov. Zaradi 

tega smo bistveno povečali deleţ likvidacije jamskih objektov s pomočjo zasipavanja (pnevmatski ali 

hidravlični zasip). 

 

V I. fazi programa zapiranja RTH smo predvideli, da bomo v jami Trbovlje najprej izvedli zapiralna 

dela v Zgornjem VII. polju in nato objektov v AB polju. Kasneje se je pokazalo, da so objekti v AB 

polju v tako slabem stanju, da bi se stroški vzdrţevanja v obdobju pred začetkom zapiranja zelo 

povečali. Zato je bilo najbolj optimalno, da smo obrnili vrstni red zapiranja. Objekte v AB polju, ki so 

bili pod nivojem Zveznega obzorja, smo likvidirali v celoti, pri tem pa smo uporabili zasipavanje s 

pnevmatskim zasipom. Na enak način smo zaprli tudi objekte okoli jaška III, jašek III in Talni rov s 

pomoţnimi objekti. 

V II. fazi programa zapiranja RTH smo predvideli, da bomo v jami Trbovlje zaključili zapiralna dela v 

AB polju, nadaljevali z zapiranjem Zg. VII. polja, kjer je bil izvršen hidravlični zasip objektov na k. 

275, 305, 328, 340,  vpadnika  na k. 463/328, vpadnika 398/328/230 , objektov na k. 398 s 

pripadajočimi priključki. S pnevmatskim zasipom so bili zasuti objekti okoli Polaj bunkerja, in sicer 

sipka 248/230, vpadnik 249/240, vpadnik 233/249, kriţišče na k. 230, vpadnik k. 263/249,  proge in 

kriţišča na k. 249,  proga na k. 253,  vpadnik k. 263/249, proga na k. 263 in k. 230, vpadnik k. 

263/230, ter ravnina pod vpadnikom na k. 230. Izvedena so bila zapiralna dela  na Savskem obzorju, 

kjer je bilo izvedeno čiščenje odvodnjevalnega kanala na k. 230 - odsek kriţišče VII - kriţišče IX), 

nato pa se je  pričelo  s pripravljalnimi deli za zasipavanje objektov na k. 230. Izvršena je bila tudi 

pretesarba kriţišča GT–S3 na k.320. Poteka pa tudi rekonstrukcija objektov v tem delu jame. Da bi 

lahko pričeli z zapiralnimi deli na območju Plesko in Polaj polja, je bilo potrebno v letu 2009 pričeti s 

predhodnimi raziskavami  in izvedbo drenaţnih vrtin tega območja, saj so se v preteklih letih tu 

pojavljale večje količine vode.  

V tem petletnem programu zapiranja je bilo predvideno zapiranje jam Hrastnik in  Ojstro, medtem ko 

je bila večina objektov v jami Dol ţe likvidirana v I. fazi. V jami Hrastnik je bilo predvideno zapiranje 

VII. obzorja, kjer je bil izdelan čep, nato pa se je VII. obzorje zasulo s kombiniranim zasipom do 

ordinate 3900, kjer je bil izdelan čep. VII. obzor je bil v celoti likvidiran. Da se je lahko izvedla 

likvidacija IV. obzorja, je bilo najprej potrebno sanirati nekaj zruškov, ter urediti tir in kompresovod 

do vpadnika iz VI. na V. obzorje in do skladišča razstreliva na IV. obzorju.  Prav tako  je bil porušen 

vpadnik iz V. na IV. obzorje  ter proga pri skladišču razstreliva. V tem srednjeročnem obdobju smo 

pričeli s pripravljalnimi deli za likvidacijo I.,II. in III. obzorja, kjer so bili sanirani zruški na III. 

obzorju in urejeno odvodnjavanje. Pričelo se je z likvidacijo  preostalih dveh jaškov, ki povezujeta 

jamo Hrastnik s površino, stari strojni jašek pa je bil likvidiran ţe v I. fazi zapiranja RTH.  Tako  je 

bilo izvršeno zasipavanje jaška Hrastnik 1 od VII. do IV. obzorja jame Hrastnik, kjer  so se izdelale 

pregrade in uredilo odvodnjavanje. Nato pa se je izvršil utrjen zasip od jaška do pregrad do nivoja IV. 

obzorja. Po enakem zaporedju del  se je izvršila likvidacija jaška 1 med IV. in Zveznim obzorjem jame 

Hrastnik in večji del odprtih objektov na IV. obzorju. V letu 2008 se je umaknila oprema na platoju 

med jaškom Hrastnik 2 in jaškom Hrastnik 1, ter izvedla so se pripravljalna dela za izdelavo kinete za 

prestavitev inštalacij iz jaška Hrastnik 1 in jaška Hrastnik 2 po vpadniku med površino in Zveznim 

obzorjem.   
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V letu 2008 smo uredili odvodnjavanje in obnovili počivališča v jašku Dol.  

 

S prestavitvijo proizvodnje iz jame Ojstro v jamo Trbovlje so se od septembra 2007 naprej začela 

izvajati pripravljalna dela za zapiranje jame Ojstro. V jami Ojstro smo izvajali zapiralna dela na k. 30 

in k. 90, kjer so bili demontirani GT – 15, GT -10,GT-9, GT – 8 in cevovod od k. 60 do k. 120 in  

črpališče na k. 42, ter demontirali črpališča in opremo iz vpadnikov. Potekalo je tudi  zapiranje 

objektov med Zveznim obzorjem in k. 90. Izvedena so bila tudi zapiralna dela od k. 206 do k. 130, 

kjer so bili v letu 2008 izdelani čepi. Prav tako je bila izdelana betonska plošča nad GT – 7 na k. 140. 

Predvideno je bilo tudi zapiranje jaška Ojstro in objektov okoli njega. V letu 2005 se je  izvršila 

likvidacija jaška Ojstro nad nivojem Podkopnega rova. V letu 2008 pa so začela izvajati  pripravljalna 

dela za likvidacijo jaška Ojstro med III. in V. obzorjem jame Ojstro. 

 

V tabeli 7.4. smo prikazali planirano in fizično realizacijo likvidiranih objektov na obeh območjih  

(Trbovlje, Hrastnik) v metrih  in planirane ter dejansko vgrajene količine zasipnega materiala.  
 

Realizacija planiranih del programa II. faze zapiranja RTH (2005 – 2009) 

Jama Hrastnik in Ojstro  

 

V primerjavi s programom postopnega zapiranja RTH – II. faza (2005 – 2009) je prišlo do  manjše 

realizacije planiranih zapiralnih del predvsem na področju jame Ojstro. Razlog za to je  sprememba 

dinamike in lokacije odkopavanja za zagotavljanje potrebne proizvodnje v tem programskem obdobju, 

za katerega se je RTH odločil na podlagi nerealizacije KSP – ja v prejšnjem obdobju. S to proizvodnjo 

se je razlika zaposlenih med številom iz srednjeročnega programa  in dejanskim stanjem angaţirala na 

proizvodnem delu, ki je te stroške tudi pokril. Omenjena proizvodnja je omogočila le delno izvedbo 

zapiralnih del v jami Ojstro, in sicer v objektih, katere je bilo smiselno likvidirati ţe v tem obdobju, 

odkopavanje oz. neodkopavanje v tej jami pa na uporabo istih objektov ne bi vplivalo. Zato smo 

zapiralna dela teh objektov izvajali na podlagi 3. odstavka 50. člena ZRud . 

 

Prav tako smo v tem obdobju poiskali trajno rešitev za moţnost opustitve uporabe obeh jaškov v 

Hrastniku. S tem ciljem smo izdelali vpadniško povezavo med površino in Zveznim obzorjem, kar 

pomeni nadplansko aktivnost večjega obsega. Seveda smo to povezavo tudi opremili za uporabnost, 

kateri sta bila do sedaj namenjena omenjena objekta. Zaradi izdelave in opremljanja tega objekta, ter 

zaradi likvidacije nekaterih opuščenih objektov iz površine na področju jame Hrastnik in Dol, se je 

nekoliko zmanjšala intenziteta likvidacije I.,II. in III. obzorja. Tudi likvidacije opuščenih jamskih 

objektov iz površine pomenijo nadplansko realizacijo aktivnosti zapiranja jam. Likvidirani so bili: 

Glavno obzorje jame Hrastnik z zasipnim jaškom, Morave rov, Krištandolski rov, stari strojni jašek; v 

jamah pa jašek Ojstro nad nivojem Podkopnega rova.  

 

Iz navedenega sledi, da je v bliţnjih obdobjih smiselno čim prej likvidirati vse preostale objekte bivše 

jame Dol, čim prej pričeti z likvidacijo jaška Hrastnik 2, ter sprejeti odločitev o moţnih projektih na 

območju jamske povezave med vpadnikom na površino (pri jašku Hrastnik 2) in  platojem bivšega 

obrata Dol. Jamo Ojstro bi bilo smiselno krčiti do obsega, ki bo ob kakršnikoli odločitvi o izkopu 

preostalih zalog premoga iz te jame, trajno nepotrebna, vse navedeno pa z dinamiko in intenziteto po 

kriterijih minimalnih stroškov za izvedbo. 

Jama Trbovlje 

 

Na področju jame Trbovlje smo v primerjavi s Programom postopnega zapiranja RTH – II. faza zaradi 

odločitve o lokaciji  črpalno mešalne postaje na deponiji Prapretno kot edine  in končne lokacije 

prilagodili dinamiko zapiranja objektov v Zg. VII. polju do te mere, da vpadniška povezava iz 

površine na k. 398 do Savskega obzorja, vključno s pohodnim oddelkom jaška I, ostane odprta  do 
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prenehanja potreb izvajanja hidravličnega zasipavanja jam RTH. Likvidacija vseh preostalih objektov 

v tem polju  bo predvidoma zaključena v tem programskem obdobju.   

 

Tudi v preostalih delih jame Trbovlje, s katerimi mislimo predvsem  likvidacijo objektov v  Polaj in 

Plesko polju, ter likvidacijo nepotrebnih objektov na nivoju Savskega obzorja, smo dinamično 

prilagodili potrebam zapiranje RTH kot celote. S tem mislimo predvsem likvidacijo nekaterih jamskih 

objektov iz površine, ki jih je bilo potrebno izvesti ţe v tem obdobju, zaradi zagotavljanja normalne 

izvedbe ekološko prostorske sanacije površine. Likvidirani so bili naslednji objekti: proge v Pasetti 

polju, opuščeni objekti Hopfen, Gvido B rova in Barbara rova, ter izvršene  priprave za likvidacijo 

Terezija rova in Vasle rova. V jami  smo nadplansko likvidirali opuščeni del  Talnega rova in 

opuščene objekte Vode polja.  Prav tako smo v planiranih jamskih objektih  odprli vse začasne 

pregrade (zadelke), ter dopolnili projektno dokumentacijo, ter izvršili trajno likvidacijo le – teh, kar  

zahteva rudarska regulativa, tako da kumulativna realizacija zapiranja jamskih objektov v celotnem 

programskem obdobju nekoliko odstopa od planiranega obsega.   

Separacija  

 

V letih 2005, 2006 in 2007 je bilo predvideno rušenje stare separacije, Savskega črpališča, stare 

pralnice, usedalnih bazenov, demontaţa povratnega črpališča, rušenje transportnega mostu GT 110, 

demontaţa nakladišča A in B bunker, demontaţa prenosnice, demontaţa vagonskih tehtnic, izdelava 

pregrade v stari pralnici, demontaţa ţelezniških tirov na nakladišču, demontaţa vsipnikov pod 

bunkerjem A in B, rušenje nakladišča A in B bunkerja in rušenje bunkerja energetskega premoga. 

Oprema, ki se je nahajala v teh objektih, pa je bila demontirana s strani elektro strojne sluţbe.  

 

Strojna sluţba je opravila  na separaciji Trbovlje demontaţo opreme, ki se je nahajala v objektih 

predvidenih za rušenje. Demontirana je bila tudi oprema nakladišča A in B bunkerja, izvršena je bila 

demontaţa vagonskih prenosnic, demontaţa presipa transporterja GT 203 na transporter GT 204, 

demontaţa opreme bunkerja energetskega premoga z mostom in transporterjem GT 204. Rušitev 

zunanjih objektov pa je bila izvedena s strani zunanjih izvajalcev. 

Vrtalna dela 

 

Vrtalna dela po programu o postopnem zapiranju RTH leta  2005, 2006 , 2007 , 2008  in 2009 so bila 

izvedena v skladu s srednjeročnim planom zapiralnih del na območju jame Dol, jame Hrastnik, jame 

Ojstro in jame Trbovlje. 

Vrtine zavrtane na navedenih območjih so bile opremljene kot inklinometri in piezometri v namen 

spremljave dviga podtalnice ter montangeoloških sprememb.  

Izvedena vrtalna dela ter spremljave posedkov in premikov na površini bodo sluţili kot podlaga za 

izvajanje monitoringa na področju zapiralnih del.  

 

ZAPIRALNA DELA V LETU 2009 

 

ZAPIRALNA DELA V JAMI TRBOVLJE 

 

1. Zapiranje Zgornjega VII. polja v jami Trbovlje 

2. Zapiranje objektov okoli Polaj bunkerja v jami Trbovlje 

3. Likvidacija starih rovov – Terezija rov 

4. Rekonstrukcija Savskega obzorja (vzdrţevanje poškodovanih odsekov prog) in 

sanacija dovozne proge pri kompresorski postaji 

5. Predhodne raziskave in izvedba drenaţnih vrtin za zapiranje Polaj in Plesko polja 

6. Prestavitev napajanja na separaciji (stara separacija) 

7. Likvidacija ventilatorske postaje Gvido in povezovalni objektov 

8. Priprava in transport materiala za zasip 
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ZAPIRALNA DELA V JAMI HRASTNIK 

 

1. Likvidacija objektov na IV. obzorju jame Hrastnik 

2. Likvidacija objektov na III. obzorju jame Hrastnik in priprave na likvidacijo I. in II. 

obzorja jame Hrastnik 

3. Likvidacija ventilatorske postaje B jašek in povezovalnih objektov 

4. Likvidacija opuščenih vhodov v jamo –  Krištandolski jašek in pripadajoči objekti in 

Pustov rov 

5. Priprava trase za VDL Scharf po Zveznem obzorju do Javor vpadnika 
 

ZAPIRALNA DELA V JAMI OJSTRO 

 

1. Obnovitev črpališč in cevovodov v jami Ojstro ter demontaţa opuščenih cevovodov 

2. Likvidacija jaška Ojstro do nivoja III. obzorja 

3. Zapiranje objektov od k. 206 do k. 130 v jami Ojstro  

Izvedena dela za leto 2009  

 

Zapiranje Zgornjega VII. polja v jami Trbovlje 

 

V okviru zapiranja Zg. VII polja je bil likvidiran vpadnik R IV in vsi povezovalni objekti do k. 328. 

Po predhodno izvedenih pripravljalnih delih (odpiranje zadelk, ureditev prezračevanja, sanacije 

pohodnih in beţnih poti, ureditev odvodnjevanja, polaganje zasipnih cevi…) na objektih, oziroma 

priključkih na R IV, so bili ti likvidirali, oziroma zasuti z elektrofiltrskim pepelom. V sklopu zapiranja 

Zg. VII. polja je bila likvidirana ventilatorska postaja Retje in povezovalni objekti. 

Zapiranje objektov okoli Polaj bunkerja v jami Trbovlje 

 

Po predhodno izvedenih pripravljalnih delih (odpiranje zadelk, ureditev prezračevanja, sanacije 

pohodnih in beţnih poti, ureditev odvodnjevanja, montaţa zasipnega postrojenja, polaganje zasipnih 

cevi…) so bili objekti med Polaj poljem in AB bunkerjem nad nivojem Zveznega obzorja v jami 

Trbovlje likvidirani s pnevmatskim zasipom z uporabo gramoza.  

Likvidacija  starih vhodov – Terezija rov 

 

V letu 2008 smo pričeli z likvidacijo starih vhodov na področju naselja Terezija. V letu 2009 smo 

končali s pripravljalnimi deli za likvidacijo obstoječih prog Terezija rov in dokončno likvidirali 

omenjene objekte in uredili okolico samega vhoda.  

Rekonstrukcija Savskega obzorja   

 

Savski obzor je ključnega pomena za zapiranje objektov, tako v jami Trbovlje, kot tudi v jamah 

Ojstro, Hrastnik in Dol. Po končanju zapiralnih del je predvidena ureditev odvodnjevalnih sistemov iz 

zgoraj navedenih jamskih objektov do izliva v reko Savo, zato je potrebno sprotno vzdrţevanje teh 

objektov. V letu 2008 je prišlo do deformacije proge pri kompresorski postaji, zato se je v letu 2009 

izvedla sanacija tega odseka. 

Prestavitev napajanja v RTP na separaciji (stara separacija) 

 

Zaradi rušenja objekta stare separacije se je v letu 2009 prestavilo napajanje iz RTP spodaj  v druge 

obstoječe RTP- je na separaciji. 



  Srednjeročni program zapiranja RTH III. faza (2010 – 2014) 

 10 / 81 

Likvidacija ventilatorske postaje Gvido in povezovalnih objektov 

 

Ventilatorska postaja Gvido se ne uporablja več, zato so bila izvedena pripravljana dela za likvidacijo , 

porušen je bil bivši silos za premog, zasuti so bili  povezovalni objekti v jami, ki se navezujejo na k. 

275 Talnega rova. Porušen je bil tudi sam objekt ventilatorske postaje Gvido. 

Predhodne raziskave in izvedba drenaţnih vrtin za zapiranje Polaj in Plesko polja 

 

Po likvidaciji objektov v Polaj polju so se nadaljevala zapiralna dela na območju, ki meji s Plesko 

poljem in v območju samega Plesko polja. Glede na to, da so se pri odkopavanju premoga na teh 

območjih pojavljale večje količine vode, je bilo potrebno izvesti predhodne raziskave in izvedbo 

drenaţnih vrtin. 

Likvidacija objektov na IV. obzorju jame Hrastnik 

 

Likvidacija objektov na tem obzorju se je nadaljevala iz leta 2008. Po zasipu proge pri VII jašku je 

bilo potrebno urediti separatno zračenje na IV. obzorju. Zasip se je nadaljeval po IV. obzorju vse do 

odcepa na III. obzor po vpadniku IV. obzor/III.obzor. Sledila je likvidacija III. obzorja jame Hrastnik. 

Likvidacija III. obzorja jame Hrastnik in priprave na likvidacijo I. in II. obzorja jame 

Hrastnik 

 

Na III. obzorju jame Hrastnik je bilo potrebno porušiti določene  pregrade, urediti odvodnjavanje, ter 

izvršiti montaţo cevovoda za pnevmatski zasip. Po teh opravljenih delih pa se je pričelo z 

zasipavanjem objektov s pnevmatskim zasipom.  

Na I. in II. obzorju je bilo potrebno porušiti pregrade, urediti odvodnjavanje, zračenje in pohodne poti, 

ter prevrtati in sanirati zruške, tako da se je ugotovilo dejansko stanje teh obzorij in dolţine prog, oz. 

objektov, ki  smo jih likvidirali. 

Likvidacija ventilatorske postaje B jašek in povezovalnih objektov 

 

Povezovalni objekti se bili zasuti s površine. Objekti ventilatorske postaje so bili glede na stanje  

porušeni, uredila  se je tudi okolica ventilatorske postaje. 

 

Likvidacija opuščenih vhodov v jamo – Krištandolski jašek in pripadajoči objekti in Pustov rov 

 

Na območju površine nad jamo Dol se nahaja opuščen Krištandolski jašek, ki še ni zasut. Ob njem se 

nahajajo opuščeni objekti, ki so ţe delno porušeni. Glede na to, da se je del površine  ţe saniral, je bilo 

potrebno v letu 2009 izvesti likvidacijo opuščenega Krištandolskega jaška in opuščenih objektov, ter 

površino pripraviti za rekultivacijo.  

Med opuščene objekte na Dolu spada tudi Pustov rov. Po predhodnih pregledih objektov, oz. 

jamomerske dokumentacije se pričakuje, da je ta rov še v relativno dobrem stanju, zato se bo po 

predhodnem odprtju pregrad in ogledu s samim projektom določilo, kaj storiti s tem objektom. 

 

Priprava trase za VDL Scharf po Zveznem obzorju do Javor vpadnika 

  

V letu 2008 smo dokončno izdelali in opremili traso VDL Scharf iz površine do vstopno-izstopne 

postaje na Zveznem obzorju. Z deli smo nadaljevali v letu 2009, in sicer smo traso opremili do Javor 

vpadnika z namenom posodobitve transporta materiala in prevoza ljudi. 

 

 

Obnovitev črpališč in cevovodov v jami Ojstro ter demontaţa opuščenih cevovodov 
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V letu 2008 se je sproti urejalo odvodnjavanje v jami Ojstro, pri čemer se je izkazalo, da je oprema 

črpališč in cevovodov v relativno slabem stanju. Glede na to, da se dotoki vode v jami Ojstro v letu 

2009 niso bistveno zmanjšali, so bila potrebna redna vzdrţevalna dela v črpališčih in cevovodih ter 

odvodnjevalnih sistemih. 

Zapiranje objektov od kote 206 do k. 130 v jami Ojstro 

 

V letu 2008 sta bila izdelana čepa na k. 130  in čep na k. 145,  montiran je bil cevovod iz jame 

Trbovlje do delovišč. Sama likvidacija objektov se v letu 2008 ni izvajala zaradi nedokončane 

likvidacije objektov v Zg. VII. polju jame Trbovlje, ki se ravno tako likvidirajo s hidravličnim 

zasipom. Takoj, ko bodo dela v Zg.VII. polju končana, se pričelo s hidravličnim zasipom navedenih 

objektov v jami Ojstro.  

 

Likvidacija jaška Ojstro 

 

V letu 2008 so se izvajala pripravljalna dela, s katerimi smo nadaljevali prve mesece v letu 2009,  nato 

smo pričeli z zasipom samega jaška iz Zveznega obzorja do nivoja III. obzorja. Glede na to, da se je 

prekinilo pretočno zračenje v določene odseke prog na V. obzorju in na III. obzorju, je bilo potrebno te 

objekte separatno prezračiti, oz. začasno zapreti. 

 

Priprava in transport materiala za zasip 

 

Pri transportu, pripravi in deponiranju materiala do zasipa (lučani in pnevmatski) so zajeta dela pri 

nakladanju in dostavi zasipnega materiala iz SPT na delovišča v jami Trbovlje in Hrastnik, kakor tudi 

na delovišča, kjer se bodo likvidirali stari rovi s površine. 

Za potrebe hidravličnega zasipa se izvaja dobava in transport pepela iz ČP Prapretno do jamskih 

objektov. Pepel nam dobavlja TET. Glede na to, da nam TET ni  zagotovila zadostnih količin,  je bil 

pepel dobavljen s strani drugih dobaviteljev in se je skladiščil v silosu.    

 

V obdobju 2005 -2009 smo realizirali naslednja dodatna dela: 

Zapiranje starih vhodov v jame – glavno obzorje jame Hrastnik 

 

Pred vhodom v progo glavnega obzorja se je najprej posekalo grmovje in uredilo odvodnjevanje, ter 

okoli gradbišča uredila varovalna ograja. V progi se je uredilo separatno zračenje in se pričelo z 

nakladanjem in transportom mulja. Mulj se je ročno nakladal v samokolnice in se transportiral na 

površino. Ko se je proga očistila, so se poloţile cevi za pnevmatski zasip in drenaţne cevi ø 100. Zasip 

proge se je vršil s peskom iz Blat. 

Na območju kolonije se je uredil plato  za postrojenje pnevmatskega zasipa, na kar se je objekt 

likvidiral. 

Izdelava vpadnika iz k. 240 na površino v jami Hrastnik 

 

Na tem delovnem nalogu se je v progi na Zveznem obzorju poloţil tir v dolţini 100 m, ter se izvršil 

zasip spodnjega ustroja proge. Na projektirani lokaciji vpadnika se je izdelalo kriţišče in zmontiral 

stroj za izdelavo prog – NOELL. Izdelanih je bilo 57 m vpadnika. Torkretiranje se je izvajalo z 

napravo MEYCO, in sicer je bilo zabetoniranih 32 m vpadnika.  

Izkopanina se je po LOT-2 transportirala v vozičke, od tu pa v jašek Hrastnik I. Strojna sluţba je 

pripravila stroj za izdelavo prog Noell in pripadajočo opremo za transport. Vršila je tudi redne servise 

in remonte naprav in opreme. 

V letu 2007 se je nadaljevalo z izdelavo vpadnika. Vpadnik se je podgradil s 5 delnim TH podporjem 

in EVP progo, posamezni odseki vpadnika so se proti tokretirali,  izkopnina se je uporabila za zasip 

jaška Hrastnik I. Zaradi slabega materiala se je zadnjih 35 m  izdelalo s površine z gradbenim strojem. 

Pri tem je bilo potrebno izvršiti izkop na površini  nad vpadnikom na delu kinete toplovoda in jo 

ustrezno zavarovati. Preboj vpadnika je bil izvršen v mesecu septembru (11.9.2007). Skupaj je bilo 
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izdelanih cca 148 m vpadnika. Poleg tega pa se je uredila remiza na Zveznem obzorju, izdelale pa so 

tudi komore za gorivo in poloţila EVP proga. V letu 2008 seje dokončala in opremila remiza na 

Zveznem obzorju , uredila se  je vstopno – izstopna postaja na platoju Obrata Hrastnik v jami na 

Zveznem obzorju , tako se je celotna trasa pripravila tehnični pregled, ki je bil izveden v začetku leta 

2009.  

Prevoz ljudi in materiala z VDL Scharf iz površine do Javor vpadnika  

 

 Izvršilo se je vrtanje vrtin in vgradnja sider od vpadnika do odcepa proti jašku Hrastnik 2. 

Likvidacija Morave in Krištandolskega rova 

 

Dela so se izvajala po rudarskem projektu 2600/15. Gre za stare vhode na območju jame Dol. Izvršil 

se je posek dreves in grmičevja okoli Morave rova. Sledila je ureditev dovozne poti in vhoda v rov. V 

rovu se je uredila pohodna pot, zračenje in odvodnjavanje. Nato se je uredil vhodni portal, breţina nad 

portalom in končna pregrada Morave rova. 

 

V letu 2008 se je pristopilo k  likvidaciji Krištandolskega rova, kjer je bila urejena dovozna cesta in 

posekano je bilo grmičevje pred vhodom v rov. V samem rovu je bila urejena pohodna pot in izkopan 

je bil kanal , v katerega so bile poloţene drenaţne cevi. Urejen je bil kanal za odvodnjavanje do 

bliţnjega vodotoka. Izdelana je bila pregrada iz betonskih zidakov, urejeno pa je bilo tudi  

odvodnjavanje  nad  portalom.  

Likvidacija prog v Pasetti polju 

 

Območje Pasetti rova leţi na severovzhodnem delu pridobivalnega prostora jame Trbovlje. Na jamske 

objekte so bila v preteklosti priključena odkopna polja severno vzhodnega dela  jame Trbovlje, oz. 

nekdanjega  Vzhodnega revirja (Neţa, Pasetti, Karolina, Terezija, Joţefa…).  Na območju Pasetti rova 

je bil v skladu z lokalnimi prostorskimi akti predvidena stanovanjska gradnja. V ta namen je bilo 

potrebno sanirati posledice rudarjenja  v tem delu, kar je pomenilo likvidaciji podzemnih objektov in 

izvedbo  tehničnih ukrepov za zagotavljanje ustrezne stabilnosti tega območja. Dela so se izvajala v 

letu 2005. 

Pred pričetkom izvajanja del  je bilo potrebno  izdelati  in namestiti varovalne ograje  na platoju pred 

Pasetti rovom, ter okoli kompresorske oziroma agregatne postaje nad platojem. Dela so se izvajala s 

pnevmatskim zasipom). Uredilo se je odvodnjavanje in izdelala končna pregrada. Po končanih delih se 

je demontirala oprema in uredila okolica. 

 

 Zasipavanje Talnega rova do priključne proge na polje III.  jame Trbovlje 

 

Talni rov je ena najstarejših obstoječih jamskih komunikacij in je še danes  najpomembnejši jamski 

objekt, ki povezuje jamo Trbovlje  s površino (dvorišče obrata Trbovlje). V preteklosti je sluţil kot 

povezava z jaškom 3  in severovzhodnim delom jame Trbovlje. Kot eno glavnih obzorij (nazivna kota 

270)  je bilo na tej  višini poleg Talnega rova  zgrajeno tudi veliko število pomoţnih objektov, kot so: 

oblomi, izogibališča, obračališča, skladišča, komore, ranţirne proge, navozišča in drugi objekti, ki  

niso več sluţili več svojemu namenu. Zato je bilo smotrno, da se ti objekti dokončno likvidirajo.  

Tako smo v letu 2005 likvidirali  Talni rov do priključne proge  na polje III. V prvi fazi se je izvedla 

montaţa opreme za zasip in priprava delovišča (polaganje in montaţa cevi za zasip, pretesarba proge v 

ustrezni profil (15 m), izdelava nosilnega odra za zasipni transporter, posnetek za povratno postajo 

transporterja in montaţa zasipnega postrojenja (transporter, stroj). Sledila je ureditev drenaţe po 

Polajskem nadkopu in izdelava betonskega čepa na dnu nadkopa (pripravljalna dela na ureditvi 

drenaţe, vgradnja drenaţe, izdelava zaseka, vgrajevanje ravnega ločnega podporja, vgrajevanje sider, 

gradbene mreţe, vezava, opaţenje, priprava stroja za betoniranje, napeljava cevi za betoniranje, 

betoniranje, demontaţa opreme). Nato se je izvedla likvidacija. Polajskega nadkopa do zasipne postaje 
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Polaj. Dela so se izvajala s pnevmatskim zasipom (demontaţa ločnega podporja, nakladanje in umik, 

pnevmatsko zasipavanje, krajšanje zasipnih cevi, tirnic, odmik materiala vgrajevanje drenaţnih cevi, 

odpiranje pregrad, prezračevanja, odvodnjavanje, urejanje pohodnih poti, premontaţa zasipne postaje).  

Sledilo je zasipavanje glavnega objekta Polaj - Nierlich do zasipne postaje Nierlich (pnevmatsko 

zasipavanje, sprotna demontaţa tirnic, zasipnih cevi, zasipnih in prezračevalnih cevi, nakladanje in 

odmik, urejanje odvodnjavanja, prezračevanja, pohodnih in beţnih poti, demontaţa zasipnega 

postrojenja, izdelava končne pregrade in čiščenje delovišča). Porabljenih je bilo 3.851 vozičkov 

gramoza, zasutih skupno 383 metrov objektov. Poleg tega  so bili likvidirani razni povezovalni objekti 

okoli Polaj bunkerja (k. 230 v AB polju – Scharf oblom, proga k. 230 vrh vpadnik k. 232/181 v AB 

polju). Izvedena so bila naslednja likvidacijska dela: pripravljalna dela, izkop in polaganje pragov, 

vrtanje vrtin in vgrajevanje sider, montaţa tirov, zidanje pregrade na ustju Scharf obloma, tesarba TH 

podporja, montaţa zasipnega postrojenja lučanega zasipa in lučan zasip, zidanje pregradena čelu proge 

k. 230 Scharf oblom, demontaţa postrojenja, urejanje odvodnjavanja, prezračevanja, pohodnih in 

beţnih poti.  

Zasip proge v Vode polju 

 

RTH izvaja likvidacije jamskih objektov, ki ne sluţijo več prvotnemu namenu. Takšna sta bila tudi 

transportni in dostavni priključek Vode polja na Savski horizont. V sklopu  zapiralnih del smo 

pripravili delovišče v Vode polju (urejanje pohodnih poti, tirov, odvodnjevanja,…), sledila je montaţa 

zasipnega postrojenja (pnevmatski zasip, cevovod, lučani zasip): pred tem je bilo potrebno izvršiti 

pretesarbo dovozne proge Vode polja k. 230  in zabetonirati 9 odstavkov proge. Sledilo je 

kombinirano (pnevmatski in lučani zasip) zasipavanje desne proge Vode polja in spremljevalna dela 

na zasipu (vrtanje in vgradnja sider, montaţa drenaţe, demontaţa ventilacije, prestavilo zasipa….). 

Obenem pa se je izvajalo čiščenje leve proge Vode polja na k. 230, tesarba kriţišča in kritičnih delov, 

proge, raznašanje cevi za pnevmatsko zasipavanje, vrtanje in vgrajevanje sider v strop proge. 

Sanacija proge 3 

 

Proga 3 je eden najpomembnejših objektov v jami Trbovlje, saj predstavlja neposredno povezavo med 

območjem jaška 3, oz.  platoja obrata Trbovlje in centralnim delom jame. V preteklosti je bila ţe 

nekajkrat rekonstruirana in prestavljena zaradi vplivov odkopavanja, ki  nanjo vplivajo še danes. 

Najbolj kritični odseki se sproti vzdrţujejo. Tako smo v letu 2006 izvršili pretesarbo obstoječega 

profila Proge 3 (izdelava nadprsja,  podprsja, tesarba v ločno TH podporje, gradbeno mreţo…), sledilo 

je betoniranje pretesarjenega odseka Proge 3.  

Likvidacija Vasle rova in starih rovov pri OIC Nasipi 

 

V program zapiralnih del  smo uvrstili tudi likvidacijo starih vhodov v jame. V letu 2006 smo tako 

izvedli likvidacijo Hopfen rova. Najprej je bilo potrebno izvršiti pripravljalna dela na platoju pred 

vhodom v Hopfen rov (ureditev varovalne ograje, nadzorniške pisarne). Sledila so pripravljalna dela 

za zasip proge Hopfen rova (ureditev separatnega prezračevanja, ureditev pohodnih poti, ureditev 

odvodnjevanja, predvrtavanje zruška v rovu na cca. 64 metrov), montaţa zasipnega postrojenja 

(agregat, kompresor, vsipnik, kotliček, cevi za zasipavanje) in pnevmatsko zasipavanje proge Hopfen 

rova. 

Strojna sluţba je pripravila postrojenje za pnevmatski zasip in sodelovala pri samem zasipu. 

 

V letu 2006 se je izvršil ogled objekta Vasle rov (bivše skladišče razstreliva pri osnovni šoli Alojza 

Hohkrauta). Ugotovljeno  je bilo, da je objekt v zelo dobrem stanju in bi bil  lahko še uporaben, zato 

so se izvršila le pripravljalna dela za izdelavo projektne dokumentacije (demontaţa vstopnega dela 

obstoječega objekta  iz Vasle rova  in izdelava prehoda v rov, čiščenje materiala pred vhodom Vasle 

rova in ureditev odvodnjavanja, predvrtavanje ter odpiranje obstoječih pregrad pri jašku Vasle). 
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Likvidacija Gvido B rova 

 

Najprej so se izvršila pripravljalna dela (zavarovanje delovišča, odvodnjavanje, urejanje separatnega 

zračenja, urejanje pohodnih poti). Sledila je sanacija manjšega zruška (čiščenje nasutega materiala, 

odvoz in tesarba). Po montaţi postrojenja se je  izvedlo zasipavanje proge Gvido B rova. Sledila je 

izdelava bazena in končne pregrade na ustju rova, nato pa demontaţa postrojenja in odmik opreme.  

Likvidacija Barbara rova 

 

Najprej so se izvršila pripravljalna dela (zavarovanje delovišča, odvodnjavanje, urejanje separatnega 

zračenja, urejanje pohodnih poti). Sledila je sanacija manjšega zruška (čiščenje nasutega materiala, 

odvoz in tesarba, vrtanje skozi drugi zrušek). Po montaţi postrojenja se je  izvedlo zasipavanje proge 

Barbara rova. Sledila je izdelava bazena  in končne pregrade na ustju rova, nato pa demontaţa 

postrojenja in odmik opreme. Porabljenih je bilo 405 m
3
 gramoza, zasutih pa 80 m objekta. Vzporedno 

z likvidacijskimi deli pa se je izvajalo vrtanje s površine na območju zgornjega dela Keršičeve ceste z 

namenom, da se ugotovi, če je za prej omenjenim zruškom mogoče kakšen odsek Barbara rova še 

nezarušen (poročilo vrtalne skupine). 

Likvidacija starih vhodov – Terezija rov 

 

V  letu 2008 smo pričeli s pripravljalnimi deli za likvidacijo Terezija rova. Odstranjena je bila prva 

pregrada na vhodu rova, uredilo se je odvodnjevanje  in  pohodne poti. Očiščen je bil naplavljen in 

nasut material. Izvršena je bila pretesarba kriţišča leve in desne proge in izvršena tesarba v levi progi. 

Saniran je bil tudi zrušek. Urejenih je bilo 350 m glavne proge do kriţišča  in 75 m leve proge.  
 

V letu 2009 so se nadaljevala pripravljalna dela za likvidacijo iz prejšnjega leta. Do konca se je 

očistila desna proga (85 metrov) ter podaljšek glavne proge v dolţini 70 metrov. V celoti je za 

likvidacijo pripravljenih 430 metrov objektov Terezija rova. V objektih so se izvajala vzdrţevalna 

dela,urejevanje  pohodnih in beţnih  poti ter dela na odvodnjevanju. Po montaţi zasipnega postrojenja 

ter sistema drenaţnih cevi se je z pnevmatskim zasipom z uporabo gramoza  likvidiralo 80 metrov leve 

proge. Do konca leta je bila izvršena dokončna likvidacija leve proge Terezija rova, katera v skupni 

dolţini meri 160 metrov.   

 

Realizacija plana izdelave projektne dokumentacije v lastni reţiji za jamo in 

separacijo za obdobje 2005 – 2009 

 

Za potrebe zapiranja jam in separacije smo izdelovali projekte v glavnem v lastni reţiji, delno pa so 

dokumentacijo izdelovala druga projektantska podjetja, ali pa so zunanji sodelavci izdelali samo dele 

projektov… Po drugi strani, pa smo tudi mi v tem obdobju izdelovali projekte za zunanje naročnike… 

V primerjavi so zajeti le projekti zapiralnih del in sanacije površine, ki smo jih izdelali na oddelku za 

projektiranje in razvoj sami, oziroma je RTH nosilec projekta.  

Podatki so vzeti iz Analize srednjeročnega obdobja 2005 – 2009, s tem da je za l. 2009 predvidena 

celotna realizacija izdelave dokumentacije predvidne v letnem planu. 

 

Realizacija  plana izdelave projektne dokumentacije po letih 

 

V naslednji tabeli je prikazana primerjava planirane in dejansko izdelane projektne dokumentacije. Za 

zapiranje jam smo vse projekte izdelali v lastni reţiji. Zunanji izdelovalci so izdelali le manjše dele 

projektov, katere smo potem vključili v projekt, ki smo ga izdelali v lastni reţiji. Odstopanja gredo v 

glavnem na odločitve, da se objekti za rušenje separacije predajo v izdelavo zunanjim naročnikom. 
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Dokumentacijo za zapiranje jamskih objektov, ki so bili prej v osnovnih sredstvih Obrata separacije, 

smo po l. 2006 vključili pod jamo, ostale pa pod površino, oziroma prostorsko ekološko sanacijo. 

 

 

Leto 

Planirana 

dokumentacija 

  Izdelana   

Izdelano / 

planirano   

Σ dokumentacija Σ (i) Σ 

  jama sep.   jama sep.   jama sep.   

2005 21 8 29 20 1 21 0,95 0,13 0,72 

2006 20 8 28 19 1 20 0,95 0,13 0,71 

2007 11 11 22 19 0 19 1,73 0,00 0,86 

2008 15 5 20 27 0 27 1,80 0,00 1,35 

2009 11 4 15 26 0 26 2,36 0,00 1,73 

SKUPAJ 78 36 114 85 2 87 1,09 0,06 0,76 

 

 

Opis zapiralnih del na Separaciji premoga v obdobju 2005 – 2009 

Realizacija planiranih del na separaciji Trbovlje 

 

V letih 2005, 2006 in 2007 je bila demontirana elektro-strojna oprema in porušena zgradba Savskega 

črpališča. Izvedena je bila demontaţa elektro-strojne opreme povratnega črpališča. Demontirala se je 

elektro-strojna oprema transportnega mostu GT 110, ter A in B bunkerja. Transportni most GT 110 in 

zgradba A in B bunkerja sta se  porušila. Demontirala se je elektro strojna oprema prazne prenosnice 

in bunkerja kotlovnega premoga za nakladanje vagonov. Zgradba bunkerja in prazna prenosnica sta se 

razrezali (kovinska konstrukcija). Demontaţa kamionske, vagonskih tehtnic, in ţelezniških tirov na 

nakladišču. Izvedena je bila demontaţa vsipnikov pod bunkerjem A in B. Porušil se je tudi most nad 

tiri, ki je sluţil za oskrbo lokomotiv s premogom in vodo. Oprema, ki se je nahajala v teh objektih, pa 

je bila demontirana s strani elektro strojne sluţbe.  

 

Opis ekološke in prostorske sanacije površine v obdobju 2005 -2009 

 

Osnova za izdelavo povzetka za obdobje 2005 - 2009 so bili Program postopnega zapiranja Rudnika 

Trbovlje-Hrastnik II .faza (2005-2009) (RTH, 2004), ANALIZA postopnega zapiranja Rudnika 

Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2005-2008 (RTH, marec 2009) in Program zapiranja Rudnika Trbovlje-

Hrastnik za leto 2009 (december 2009). 

 

V času izvajanja zapiralnih del na področju prostorsko-ekološke sanacije je prišlo do sprememb, ki so 

bile v glavnem posledica pomanjkanja finančnih sredstev, dolgotrajnih postopkov pridobivanja raznih 

soglasij za  prostorsko in ekološko sanacijo površine, v tem času se je zelo spreminjala tudi 

zakonodaja, občine izdelujejo nove prostorske načrte... V času, ko je potekalo izvajanje zapiranja po 

programu 2005-2009, je bil na RTH spremenjen tudi koncept sanacije površine in sicer smo začeli s 

pospešeno sanacijo od vzhoda proti zahodu. Posledično je prišlo do časovnih premikov projektov. 

Nekateri so se začeli izvajati prej kot so bili predvideni v programu, zaradi tega pa so se morali drugi 

na časovni lestvici pomakniti naprej. To pomeni, da bomo projekte, ki jih zaradi navedenih vzrokov v 

obdobju 2005-2009 nismo mogli izvesti, prestavili v obdobje po letu 2010, ki ga obravnava III. faza 

zapiranja RTH. Vse spremembe v letih 2005-2009 glede na srednjeročni program smo upoštevali v 

letnih programih zapiranja. 
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Prostorsko sanacijo površine v pridobivalnem prostoru Rudnika Trbovlje Hrastnik so zaradi narave del 

v glavnem izvajali zunanji izvajalci. Tudi v segmentu ekološke sanacije so dela v večjem delu izvajali 

zunanji izvajalci, kar se odraţa v povečanem obsegu storitev (strojne ure gradbene mehanizacije in 

kamionski prevozi, materialni stroški v obliki gramozov, peskov…, koritnic za odvodnjevalne kanale, 

razni betonski izdelki, .…), delavci RTH pa so sodelovali pri izvajanju del na površini. 

 

Tudi pri pripravi tehnične dokumentacije za prostorsko sanacijo površine je bil deleţ zunanjih 

izvajalcev večji kot deleţ lastnih projektov, kar je seveda zopet pogojeno z naravo del, medtem ko 

smo dokumentacijo za ekološko sanacijo izvajali preteţno v lastni reţiji. 

 

 

Realizacija izdelave projektne dokumentacije 

 

Izdelava projektne dokumentacije za ekološko-prostorski del ni potekala v skladu s programom 2005-

2009. Le-to je še posebej izrazito na področju ekološke sanacije, kjer se je spremenila tudi strategija 

zapiranja, kar je povzročilo, da del projektov, ki so bili predvideni za to obdobje, niti nismo začeli 

izdelovati, del pa jih je bilo prenesenih na zunanje izdelovalce. 

 

Za potrebe ekološke sanacije površine smo izdelovali projekte delno v lastni reţiji, delno so 

dokumentacijo izdelovala druga projektantska podjetja, ali pa so zunanji sodelavci izdelali samo dele 

projektov… Projekte za prostorsko sanacijo so v celoti izdelovala zunanja podjetja.  

 

Tabelo za primerjavo smo povzeli iz točke 7.2 Programa zapiranja RTH 2005-2009, v kateri je bilo 

predvideno število projektov za posamezne sklope. Pri tem je treba omeniti, da neposredna primerjava 

z Analizo 2005-2009 ni mogoča, ker je bilo za analizo vzeto, da bo izdelan en projekt za vsako leto, v 

katerem se ta dokumentacija pojavlja, v programu 2005-2009 pa smo upoštevali faznost. To pomeni, 

da se bo nekatera projektna dokumentacija izdelovala tudi dlje kot eno leto oz. se začela izdelovati 

konec leta in nadaljevala v drugo leto, dejansko pa gre za en sam projekt. Prvo vrstico smo dodatno 

obremenili z odmiki iz zadnje vrstice in ji dodali tudi 25 projektov zaradi upoštevanja faznosti. Da bo 

primerjava moţna, smo torej popravili ţe omenjeno tabelo in vanjo vpisali število projektov, ki so bili 

izdelani za posamezen sklop v celotnem obdobju 2005-2009. 

 

V celotnem obdobju 2005 – 2009 je bila izdelana naslednja projektna dokumentacija za prostorsko-

ekološki del zapiranja RTH: 

 

 

 Planirano 2005-09 

(Program 2005-2009) 

Izdelano 2005-2009 

Rudarski projekti (RP) + nepredvideni projekti 50+25 (faznost)+20 

(nepredvideni) = 95 

42 

PGD in PZI, PDZOO 23 62 

študije, elaborati 6 4 

Poročila o vplivih na okolje – v večjem delu 

nadomeščeni z oceno vplivov na okolje 

4 2 

programi in programske zasnove 1 0 

ureditveni načrti 2 3 

deli RP (zunanji izvajalci) 27 16 

revizije, recenzije, strokovna mnenja ca. 10 5 
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projekti izvedenih del in študije, UN, progr. 

zasnove 

ca. 30 – 20 

(nepredvideni) = 10 

24 

 

 

 

Realizacija planiranih del  na površini od 2005 do konca leta 2009 – ekološka 

sanacija 
 

V Programu predvidena dela smo deloma opravili, kjer pa to ni bilo mogoče (pridobivanje soglasij, 

zakasnitve pri izdelavi dokumentacije, spremenjena dinamika zapiranja … ), smo namesto njih izvajali 

zapiralna dela, ki jih je dopuščala in zahtevala trenutna situacija. Tako smo na nekaterih lokacijah dela 

pričeli opravljati prej, kot je bilo to predvideno (npr. sanacije cest), poleg tega smo opravljali tudi dela, 

ki v Programu še niso bila predvidena (predvidena so bila v letnih programih), njihovo izvajanje pa je 

zahtevala pospešena dinamika zapiranja. 

 

Ekološka in prostorska sanacija površine v pridobivalnem prostoru Rudnika Trbovlje Hrastnik se je le 

delno izvajala v lastni reţiji, v večini pa jo izvajajo zunanji izvajalci. Rudnik Trbovlje Hrastnik v 

glavnem izvaja vodenje ekološke in prostorske sanacije površine ter vzdrţevanje saniranih površin, do 

konca marca 2009 so pri delih na površini sodelovali tudi delavci RTH, ki pa so sedaj zaposleni v 

hčerinskem podjetju. 

 

Površina nad jamo Trbovlje 

 

V času izvajanja zapiralnih del po Programu 2005-2009 je bil spremenjen koncept izvajanja ekološke 

in prostorske sanacije površine znotraj pridobivalnega prostora RTH. Odločeno je bilo, da se začne 

površina pospešeno sanirati od vzhodnega dela pridobivalnega prostora proti zahodu, zaradi tega so se 

vse aktivnosti preusmerile na površino nad jamo Krištandol, Dol in delno tudi Hrastnik, zato na 

področju Trbovelj ni bilo opravljenega večino planiranega dela. Zaradi tega niso bile realizirane 

aktivnosti na naslednjih območjih: 

 

 Sanacija območja PK Bukova gora 

V tem obdobju se je spremenila tudi namembnost območja, ki še ni uradno potrjena, tako 

da je sanacija in dokončna ureditev območja premaknjena v 3. fazo. Na omenjenem 

območju smo izvajali samo vzdrţevalna dela. 

 

 Sanacija zahodnega dela platoja Frančiška in breţine nad cesto Frančiška rov-

Gvido – Sanacija usada na cesti Frančiška rov-Gvido 

V okviru tega območja je bil v letu 2008 saniran samo usad na cesti Frančiška rov – 

Gvido in sicer je bil  izdelan drenaţni sistem nad cesto. Dela so zaključena. Na celotnem 

območju smo izvajali vzdrţevalna dela. 

 

 Sanacija površine nad AB poljem 

Na območju površine nad AB poljem smo izvajali vzdrţevalna in urgentna dela, ki so bila 

potrebna zaradi neurij (ureditev odvodnjavanja območja nad AMD z namenom 

preprečevanja škode na objektu). 

 

 Rekonstrukcija odvodnjevalnega kanala Frančiška-Trboveljščica 

Odvodnjevalni kanal smo samo vzdrţevali z namenom zagotavljanja odvodnjavanja vode 

z večjega dela površine RTH (Retje, Savsko polje, deponija Lakonca, Bukova gora, plato 

Frančiška) proti Trboveljščici. 
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 Sanacija površine nad Savskim poljem 

V letu 2008 smo začeli s sanacijo dela površine med cesto čez Savsko polje in cesto v 

Retje. Dela so potekala na površini ca. 10.000 m
2
 in sicer se je izvedla ureditev 

osrednjega dela, ki je bil zamočvirjen. Dela so zajemala:  ureditev površine v  naklonu, ki 

omogoča gravitacijsko odtekanje, del območja smo opremili s talno drenaţo, izdelan je 

bil obodni jarek ob breţini in priključen na obstoječ sistem, ki je bil ravno tako 

obnovljen. Dela so bila končana v letu 2009. 

Na ostalem delu površine nad Savskim poljem so se izvajala vzdrţevalna dela. 

 

 Sanacija kamnoloma »Havkov pruh« (v nadaljevanju spremenjeno v Hauckov 

glinokop) 

Dela so bila predvidena od leta 2007 naprej, vendar se niso niti začela. Pripravljena je 

tudi projektna dokumentacija, trenutno pa smo v fazi pridobivanja potrebnih soglasij. 

Pred pričetkom del je treba urediti odvodnjavanje Hauckov glinokop – potok 

Trboveljščica. 

 

 Sanacija plazu Vreskovo 

Sanacija tega plazu bo izvedena v sklopu projekta ureditve odvodnjavanja na odseku 

Strelišče Ojstro-PK Neţa-potok Trboveljščica. 

 

 Ureditev okolice vhoda Pasetti rova 

Sanacija ni bila predvidena v 2. fazi zapiranja RTH, vendar je bila zaradi ureditve širšega 

območja uvrščena v letni program zapiranja. Dela smo izvajali v letu 2005. Dokončno je 

bil vhod v Pasetti rov urejen v letu 2009. Le-ta je po obnovitvi vključen v skupino 

industrijskih etnoloških spomenikov in bo predstavljal eno izmed točk vodenih muzejskih 

ogledov. 

 

 Sanacija stare deponije premoga na separaciji Trbovlje 

Sanacija stare deponije bo prestavljena v naslednje obdobje. 

 

 Rušenje delavnic 

Rušenje delavnic ni bilo izvedeno in je prestavljeno v obdobje izvajanja 3. faze zapiranja 

RTH. 

 

 Rušenje starih objektov na površini 

Rušenj zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo mogoče izvesti in je njihova 

izvedba premaknjena v prihodnja leta. Izvajamo evidentiranje le-teh in oceno njihovega 

stanja. Objekte, ki so zanimivi za nadaljnjo namembnost in imajo potencialnega kupca, 

bomo obnovili, na ţeljo kupca pa pustili tudi v nespremenjenem stanju. Objekte, ki so 

prestari, dotrajani in nimajo nobene vrednosti več, bomo porušili. 

 

 Vzdrţevanje starih objektov na površini 

V obdobju do leta 2009 vzdrţevanja starih objektov nismo izvajali, zato bo ta aktivnost 

bolj intenzivna in v skladu s potrebami izvajala v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

 

 Obnova upravne zgradbe 

V letu 2006 je bila izvedena zamenjava stavbnega pohištva na objektu, v letu 2007 smo 

obnovili vhodno avlo, v letu 2008 pa je bila izvedena še obnova stopnišča.  
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 Odstranitev rudniškega objekta pri STPŠ na Šuštarjevi cesti v Trbovljah 

Odstranitev rudniškega objekta pri STPŠ na Šuštarjevi cesti v Trbovljah je bila v celoti 

realizirana v letu 2005. 

 

 Likvidacija ventilatorske postaje Gvido, rušenje le-te in rušenje bunkerja na Gvidu  

Dela so bila izvedena v letu 2009. Oba objekta sta v celoti porušena, povezava z jamo pa 

prekinjena in izvedena z zasipavanjem. 

 

 

 

 

Površina nad jamo Dol, Hrastnik, Ojstro 

 

 Sanacija plazu Hribarnik 

Sanacija plazu Hribarnik je prestavljena v sklop Sanacije površine na območju Novega 

Dola in bo kot takšna obravnavana tudi naprej. 

 

 Sanacija površine nad Kotnim poljem 

Izvajali smo samo nujna vzdrţevalna dela. Sanacija površine nad Kotnim poljem je 

prestavljena v naslednje obdobje, ker še ni znana dokončna namembnost tega dela 

površine. 

 

 Sanacija površine nad A-poljem 

V obdobju 2. faze izvajanja zapiralnih del smo na tem območju izvajali samo nujna 

vzdrţevalna dela. Sanacija površine je prestavljena v naslednje obdobje. 

 

 Sanacija površine vzhodno od potoka Bela (območje Krištandola) : 

Sanacija tega dela površine je predvidena v tretji fazi izvajanja zapiralnih del. 

 Sanacija površine na območju Novega Dola – Območje od izvira pri Jesihu do 

potoka Bela - 1. faza (prej pozicija Sanacija plazu Hribarnik) 

Najprej je bilo treba izvesti potrebne poseke in čiščenje terena za vsako lokacijo in trase, 

kjer so se izvajala dela. Za potrebe zagotavljanja dostopa za mehanizacijo je bila najprej 

izdelana zgornja nato še spodnja dovozna cesta. Izdelana je bila tudi dostopna cesta do 

starega rudniškega jaška, izravnane so bile nekatere depresije nad starimi odkopnimi 

polji. Do konca leta 2009 smo dokončali celoten glavni odvodnjevalni kanal od vrha do 

urejenega pritoka potoka Bela. Izvedena so bila tudi rekultivacijska dela, ki obsegajo 

vgradnjo gosto sidrane teţke mreţe, zatravitev površin z rastno pulpo in zasaditev več 

vrst drevja. 
 

 Sanacija površine na območju Novega Dola – I. faza – Odstranitev ţelezniškega 

nasipa s pripadajočimi objekti 

V sklopu teh del je bil najprej odstranjen ţelezniški nasip, material pa uporabljen za 

sanacijo površine bivšega PK Blate. Dela na tem projektu so zajemala tudi izdelavo 

kamnite zloţbe, betonske ograje, obnovo struge potoka in odvodnjavanja površinskih in 

deloma tudi talnih vod, prestavitev in rekonstrukcija talnih vodov na območju poseganja 

vanje, poloţitev fekalne kanalizacije v sanacijskem območju ter izdelava nadomestnega 



  Srednjeročni program zapiranja RTH III. faza (2010 – 2014) 

 20 / 81 

cestnega odseka. Dela so bila zaključena v letu 2007. V istem letu je bila v celoti 

izvedena rekultivacija sanirane površine. Dela so zajemala predvsem dovoz in 

razgrinjanje zemlje na sanirano območje, vodno setev travno-deteljne mešanice z rastno 

pulpo, vgraditev vrbovih popletov, zasaditev terena z niţjimi grmovnicami in niţjimi 

vrstami drevja ter s sadnim drevjem. 

 

 Sanacija površine na območju Novega Dola – I. faza – Ureditev hudournika Jesih do 

reguliranega pritoka potoka Bela 

Dela smo zaradi teţav s financiranjem prestavili v tretjo fazo izvajanja zapiralnih del. 
 

 Sanacija spodnjega dela plazu Blate – I. faza 

Dela smo zaradi teţav s financiranjem prestavili v tretjo fazo izvajanja zapiralnih del.  

 Sanacija opuščenega PK Blate 2 

Sanacije opuščenega PK Blate smo se lotili predčasno, ker se je pokazalo, da imamo na 

razpolago material za njegovo sanacijo, ki je bil kot odvečen pri sanaciji površine na 

območju Novega Dola. Material smo vgradili tako, da smo zmanjšali naklon breţin kopa, 

uredili smo odvodnjavanje zaledja in območja po samem saniranem kopu, izdelali 

zbiralno-umirjevalne bazene in vodo priključili na obstoječ sistem. V celoti je bila 

izvedena tudi rekultivacija opuščenega PK Blate 2. Dela  so zajemala  predvsem 

izravnavo breţine (pikiranje in oblikovanje breţine, formiranje naklona ceste), zasaditev 

drevja in grmovnic ter zatravitev z rastno pulpo. 
 

 Sanacija površine na območju Ojstrega - Sanacija razpok v pobočju Ţrebljevega 

hriba – 1. in 2. faza 

RTH ţe od leta 2001 postopno sanira zaradi rudarjenja poškodovana območja v pobočju 

Ţrebljevega hriba. V obdobju 2005-2009 smo sanirali nastale razpoke in depresije na ta 

način, da smo najprej odstranili (posekali) poškodovano drevje, nato pa z zalednim 

materialom zapolnili depresije, razpoke in uredili breţine. V sklopu tega projekta smo 

vzdrţevali tudi dostopne poti ter odstranili samico na vrhu Ţrebljevega hriba, ki je 

ogroţala območje pod njo in izvajali vsa nujna vzdrţevalna dela. Po izvedenih 

posameznih fazah so bile izvedene tudi potrebne in predvidene rekultivacije. V sklopu 

rekultivacije površine v pobočju Ţrebljevega hriba smo izvedli škarpiranja zgornjega 

roba breţine, čiščenje in izravnava breţine ter zasaditev dreves z dodatkom humusa. 

 

 Sanacija površine na območju Ojstrega 

Glede na to, da v jami Ojstro še poteka jamsko pridobivanje premoga, smo sanacijo 

površine nad odkopi, ki je bila predvidena ţe v obdobju 2. faze, prestavili na obdobje 3. 

faze. 

 

 Rušenje transformatorske postaje na Novem Dolu 

Rušenje je bilo izvedeno v letu 2009 in sicer je bil odstranjen celoten objekt skupaj s 

temelji. 

 
 

Separacija Trbovlje 

 

 Ureditev površin separacije 
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V tem obdobju na območju separacije ni bilo potrebno izvajanje ureditev površin po 

izvedenih rušenjih. 

 

 Rušenje transportnih koridorjev na stari deponiji premoga 

Projekt za izvedbo rušenja je ţe izdelan, zaradi pomanjkanja sredstev pa bo le-to 

premaknjeno v 3. fazo zapiranja RTH. 

 

 Odstranitev objekta stare separacije 

Dela so bila izvedena v letu 2009. Objekt je bil slabem stanju in kot takšen neprimeren za 

rekonstrukcijo in drugo namembnost. V sklopu odstranitvenih del sta bili demontirani in 

porušeni dve transformatorski postaji, posledično delno rekonstruiran del VN in NN 

napajanja separacije. 

 

 Rušenje  Savskega črpališča 

Rušenje Savskega črpališča je bilo realizirano v letu 2007. V celoti so bili odstranjeni 

naslednji objekti: stara odprema premoga, objekt savskega črpališča in t.i. objekt črpalke, 

ki pa je bil odstranjen le do stropne konstrukcije kleti. Kletni del objekta ostane zaradi 

ohranjanja stabilnosti breţine. 
 

 Rušenje usedalnih bazenov 

Rušenje bo prestavljeno v naslednje obdobje. 

 

 Rušenje laboratorija in povratnega črpališča 

Rušenje bo prestavljeno v naslednje obdobje. 

 Rušenje transportnega mostu za GT 110 

Odstranitev je bila v celoti realizirana v letu 2008. 

 

 Rušenje nakladišča – A, B bunkerja  

Odstranitev je bila v celoti realizirana v letu 2008. 

 

 Rušenje bunkerjev in nakladišča SŢ 

Odstranitev je bila v celoti realizirana v letu 2008. 
 

 Rušenje odpreme premoga – stara - SŢ 

Odstranitev je bila v celoti realizirana v letu 2007. 
 

 Obnova vodnega rova 

Obnova je prestavljena v naslednje obdobje. 

 

 Rušenje transportnih mostov in koridorja ter presipnih postaj komercialne linije 

Rušenje bo prestavljeno v naslednje obdobje. 

 

 Rušenje/obnova upravne zgradbe 

Dokončna usoda tega objekta še ni dorečena. Moţna je tako rušitev kot tudi obnova. 
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Obnove cest in ostale infrastrukture 

 

TRBOVLJE 
 

 Ureditev priključka industrijske ceste Sušnik-Plato Frančiška na kriţišče Sušnik 

Ureditev je prestavljena v naslednje obdobje. 
 

 Ureditev ceste Opekarna-Nasipi in ureditev odvodnjavanja na območju Nasipov 

Ureditev ceste Opekarna-Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov se je pričelo ţe 

leta 2005 in je bilo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev razdeljeno v več faz. Do konca 

leta 2009 sta bili izvedeni 1. in 2. faza, ki sta zajemali sanacijo plazovitega dela v JZ delu 

Nasipov, obnovljena je bila cesta Opekarna-Nasipi, izvedeno odvodnjavanje vozišča, trije 

meteorni kanali, trije kolektorji mešane kanalizacije za odvod vode z rudniških površin, 

zgornjih nasipov in Ţabjeka, obnovljeni ali na novo vgrajeni so bili nekateri komunalni 

vodi, izdelan je bil oporni zid, kamnita peta ter oporni in podporni kamniti zloţbi. Po 

etapah je bilo izvedeno tudi asfaltiranje ţe urejenih odsekov ceste. Izvedba 3. faze 

ureditve ceste Opekarna – Nasipi je predvidena v naslednjem obdobju.  

  

 Izgradnja črpališča Ačkun 

Pozicija je bila v skladu z dogovorom med Ministrstvom za gospodarstvo, Občino 

Trbovlje in RTH izločena iz del, ki bodo izvedena v sklopu zapiralnih del znotraj 

pridobivalnega prostora RTH. 
 

 Obnova industrijske ceste Sušnik-Plato Frančiška 

V letu 2005 je bila izvedena I. faza rekonstrukcije. Nadaljevanje del je predvideno v 

zadnje obdobje izvajanja zapiralnih del 
 

 Sanacija zemeljskega plazu Ribnik 

Sanacija je bila realizirana v letu 2005. 
 

 Ureditev odvodnjavanja Gagl-Ribnik-Opekarna 

V sklopu tega projekta je bila v letu 2009 izvedena ureditev odvodnjavanja po trasi, ki 

poteka od Ribnika mimo objekta Hvala, nato pa dalje po cesti do Opekarne, kjer se 

naveţe na star rudniški kolektor (kanal 1) in obnova kolektorja Ekmos-Opekarna (kanal 

2). S tem koletorjem smo rešili problem poddimenzioniranosti obstoječih kanalizacijskih 

vej na območju Ribnika in Gagla. Zaradi zelo strmega terena so na celotni trasi kanala 1 

(PVC cevi premera 80cm) izvedeni kaskadni jaški. 

V projektu je poleg ureditve odvodnjavanja predvidena tudi ureditev ceste in komunalnih 

vodov Terezija rov-Ribnik-Gvido. Trasa obnovljene ceste v celoti sledi obstoječi. 

Odvodnjavanje ceste je zagotovljeno prek vzdolţnih in prečnih sklonov vozišča. Voda se 

bo zbirala ob robniku ali v muldi in se bo prek vtočnih jaškov odvajala v  5 kanalskih vej. 

Predvidene so tri kamnite zloţbe dolţine 76, 52 in 30,5 m ter AB zid dolţine 14 m. V 

okviru rekonstrukcije ceste so predvideni posegi v komunalno infrastrukturo, ki jo bo 

treba zaradi tega obnoviti. 
 

 Ureditev odvodnjavanja zalednih in površinskih vod opuščenega PK Neţa 

S sanacijo smo začeli v letu 2006. Zaradi usada ob trasi odvodnjavanja smo najprej 

izdelali kamnito zloţbo in nadaljevali z deli na severnem odvodnjevalnem jarku, kjer je 
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obilno deţevje povzročilo zdrs hribine, zato je bilo pred nadaljevanjem del potrebno 

sanirati plaz, na juţnem odvodnjevalnem jarku pa je bil izdelano prekritje s 

kanalizacijskimi cevmi v dolţini 161 m. Sanirali smo plazovito območje na trasi 

severnega odvodnjavalnega kanala, poloţili in nadvišali AB koritnice, izdelali 

zadrţevalnik vode z volumnom 1.000 m3, izdelali drče in vegetativne zaščite na 

severnem odvodnjavalnem kanalu, na juţnem odvodnjavalnem kanalu pa vgradili PP 

cevi, vgradili lesene pilote za zavarovanje trase in izdelali vegetativno zaščito. Dela so v 

celoti zaključena. 
 

 Izgradnja povezave med parkiriščem in cesto za obratom Trbovlje 

Z deli smo začeli konec leta 2008. V letu 2009 je bilo izvedeno nadaljevanje in tudi 

dokončanje izgradnje povezave med parkiriščem in cesto Nasipi za Rudnikom Trbovlje. 

Povezava je sestavljena iz dveh cest:  
- Dovozne ceste, ki poteka od obstoječega priključka na lokalno cesto pred obratom RTH in 

poteka po cesti do hale Gorica in laboratorija. V km 0.285 se je izdelal dovoz do hale Gorica, ob 

desnem robu so  zgrajena parkirišča. Širina ceste je 4.5 m z 0.5 m mulde oziroma bankine ob 

strani. Dolţina trase dovozne ceste je 320 m. 

- Povezovalne ceste, ki poteka od platoja pri hali Gorica do lokalne ceste proti naselju Nasipi. 

Cesta sluţi za povezavo proti omenjenemu naselju in kot poţarna pot. Širina ceste je 3.5 m z 0.5 

m mulde oziroma bankine ob strani. Dolţina trase je 160 m. 

Meteorne vode se z voznih površin odvajajo preko vzdolţnih in prečnih sklonov in se zbirajo v 

muldi. Mulda se prazni v vtočne jaške iz betonskih cevi fi 50 cm. 

 

 Odvodnjevalni kanal AMD-IPOZ-potok Trboveljščica 

I. faza je bila v celoti izvedena v letu 2009, obsega pa ureditev odvodnika na odseku od 

objekta Lobnikar do zadrţevalnika pri AMD (krak A - 614,5 m) in na odseku od IPOZ-a 

do priključka odvodnega kanala z deponije Neţa (krak B – 245 m). Izdelani sta obe veji 

odvodnika iz PVC cevi fi 80 cm ter revizijski jaški fi 100 cm (na horizontalnih in 

vertikalnih lomih). Odvodnik je priključen na obstoječ odvodnik in sicer v obstoječem 

jašku ob poti Ban – Lobnikar. 
 

 

HRASTNIK 
 

 Obnova vodovoda Dol-Rakovec 

Pozicija je bila zaradi neurejenih premoţenjskih zadev izločena iz del, ki bodo izvedena v 

sklopu zapiralnih del znotraj pridobivalnega prostora RTH. 
 

 Komunalna ureditev UN Log 

2. faza komunalne ureditve na območju UN Log je bila dokončana leta 2005. 

 

 Rekonstrukcija meteorne kanalizacije Studence - Ojstro 2 

Sanacija se je začela v letu 2005 in zaključila v letu 2006. 

 

 Obnova kanalizacijskega omreţja naselij Dol, Novi Dol, Krištandol, Spodnje 

Marno, Marno 

Izvedba rekonstrukcije kanalizacijskega območja se je izvajala po posameznih odsekih in 

sicer vzporedno z rekonstrukcijo cest. 
 

 Obnova velbanega kanala pod stadionom Log 
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Sanacija je bila realizirana v letu 2005. 

 

 Vzdrţevanje saniranih plazov 

Vzdrţevanje ni bilo izvedeno in bo prestavljeno v obdobje izvajanja 3. faze zapiranja 

RTH. 
 

 Obnova ceste Dol-Novi Dol (Rekonstrukcija Partizanske ceste na Dolu) 

Rekonstrukcija Partizanske ceste na Dolu od km 0,670 do km 1,160 se je začela v letu 

2006. Izvajali smo dela na odvodnjavanju, izdelovali oporne zidove, kamnite zloţbe, 

parapetni zid, fekalno kanalizacijo, vodovodno omreţje ter rekonstrukcijo ceste z 

zamenjavo vseh talnih komunalnih vodov. Dela so bila v letu 2008 celoti zaključena. 

 Komunalna ureditev UN Resnica 

Komunalna ureditev območja v tem obdobju ni bila pričeta. 
 

 Komunalna ureditev UN Dol 

Komunalna ureditev območja v tem obdobju ni bila pričeta. 
 

 Obnova ceste skozi Rudniško kolonijo do kriţišča nad »kasarno« 

Obnova te ceste je bila prestavljena v naslednje obdobje izvajanja zapiralnih del. 
 

 Obnova in razširitev ceste v Studence s povezavo na Cesto padlih borcev 

Preplastitev ceste v Studence je bila izvedena v sklopu rekonstrukcije meteorne 

kanalizacije Studence-Ojstro 2 v letu 2006. Povezovalna cesta na Cesto padlih borcev je 

bila asfaltirana v letu 2008. 
 

 Komunalna ureditev UN Brnica 

Komunalna ureditev območja v tem obdobju ni bila pričeta. 
 

 Obnova ceste v naselju Aleša Kaple do Zavraška in nasipov 

Obnova bo prestavljena v zadnje obdobje. 
 

 Obnova meteorne kanalizacije Cesta padlih borcev 

Obnova bo prestavljena v zadnje obdobje. 

 

 Sanacija plazu Gorenc (Novi Dol) 

Sanacija je bila začeta  v letu 2007 in realizirana v letu 2008. Izdelali smo kamnito zloţbo 

v dolţini 62,4 m ter dve kamniti rebri dolţin 32 in 37 m, uredili odvodnjavanje ter 

obnovili vozišče. Urejeno je bilo odvodnjavanje, izravnava terena in montaţa varnostne 

ograje na cestišču. 
 

 Obnova lokalne ceste Hrastnik-Prapretno-Plesko 

Prva faza rekonstrukcije se je začela v letu 2005 in končala v letu 2006. Nadaljevanje del 

je predvideno v zadnjem obdobju. 
 

 Dokončanje odvodnjavanja območja Ojstro (levi krak proti Logarju) 

Dela so se začela izvajati v letu 2008, dokončana pa so bila v letu 2009. Izvedena je 

popolna ureditev struge kanala z oblaganjem z lomljenci in vertikalno stabilizacijo s 

talnimi pragovi, zamenjava dveh poddimenzioniranih cevnih prepustov s pravokotnima, 
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obloţitev struge potoka z grobo kamnito zloţbo, stabilizacija bočnih usadov, ureditev 

pritokov in izvirov. 
 

 Obnova spodnjega kanaliziranega dela struge hudournika z območja Ojstrega 

(desni krak mimo banke) 

Dela so se začela izvajati v letu 2009 in se bodo dokončala v letu 2010. 

Ker so zaradi njegove neurejenost ţe večkrat nastale teţave in celo dodatna škoda 

(večkratni usad na cesti mimo banke) v času večjih padavin, je potrebna sanacija 

hudournika v celotni dolţini (novo prekritje le-tega). Za zagotavljanje ustreznega naklona 

bo opremljen s 5-imi kaskadami z vstopnimi kontrolnimi jaški. Predvidena je prestavitev 

komunalnih vodov. Predvideno je, da bo prestavitve komunalnih vodov ter odkupe, 

plačila sluţnosti in odškodnin financirala Občina Hrastnik. V celotni dolţini izvedbe 

prekritja je potrebno izvesti rekonstrukcijo lokalne ceste na Log, saj bo le ta zaradi 

izvedbe prekritja (izkopov) popolnoma uničena. 
 

 

 

Oprema za izvajanje sanacije in vzdrţevanje površine 

 

Glede na opremo, ki je bila predvidena v srednjeročnem programu v obdobju od 2005-2009 lahko 

rečemo, da smo jo le delno realizirali. Od večje opreme so bili nabavljeni terenski avtomobili, 

kombiniran stroj (rovokopač), traktor s priključki in vrtalno garnituro Diamec 262, medtem ko 

buldoţerja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo nabavili. Od manjše opreme smo dobavili 

motorni ţagi in samohodno kosilnico. Bila pa je dobavljena manjša oprema, ki je bila predvidena v 

letnih programih. Tako smo  za vzdrţevanje površine nabavili: akumulatorske in električne vrtalne 

strojčke, kosilnice z nitko, kosilnico s priključki, kotne brusilke, motorno škropilnico, avtomobilsko 

prikolico, mešalec za beton, jamomersko opremo, varilni aparat, električno udarno kladivo in vibro 

ţabo-teptalno. Za vrtanje in monitoring smo v letih 2005-2009 nabavili sledečo opremo: GPS 

navigacijski sistem, sondo za ugotavljanje prehodnosti inklinometrov, sondo za meritev inklinacij, 

avtomatski nivometer za globoke in plitve piezometre, ročni nivo meter za meritve vode v vrtinah, 

vitelj za mali vrtalni stroj, izpirno črpalko za vrtalno garnituro Longyear, opremo za hidrološki 

monitoring, kontejner za opremo, kompenzator udarcev rotacijske glave za vrtalno garnituro MVS, 

sistem rotacijskega vrtanja z DTH kladivi s hkratnim cevljenjem, avtomatski registrator podatkov za 

meritve inklinometrov, samodejno padavinsko postajo z merilnikom padavin in barvni monitor za 

globinsko kamero. 

 

Premoţenje in prostor 

Vsebina  tabel premoţenjskega dela srednjeročnega programa zajema evidentirane potrebne stroške, 

ki so neposredno  vezani na premoţenje RTH.  Zajema tudi vse potrebne stroške v zvezi s 

posameznimi storitvami in postopke, ki so nujno potrebni za izvedbo ostalih delov prostorsko – 

ekološke sanacije.  

V času izvajanja premoţenjsko pravnih zadev je prišlo do nekaterih sprememb, ki so vplivale na 

manjšo porabo sredstev, saj se je nekaj prvotno predvidenih stroškov preneslo na druga področja 

programa. Pridobitev soglasij za komunalno infrastrukturo se je na podlagi sprejetega zakona ZGO-1 

prenesla na izdelavo projektne dokumentacije, ki te stroške ţe vključuje.   

Predvideni stroški notarskih in odvetniških storitev za potrebe zapiranja v upravnih in sodnih 

postopkih, strošek plačila komunalnega prispevka, stroški priprave in izvedbe pogodb z vpisom v 

Zemljiško knjigo (sklepanje sluţnostnih, kupoprodajnih, odškodninskih pogodb, itd.), so bili preneseni 

pod ostale storitve DN X 4000.  
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Planirana sredstva v srednjeročnem programu, ki predstavljajo strošek geodetskih posnetkov, načrtov, 

so se prenesla med stroške izdelave projekta PGD in strošek izdelave PZI. 

V oceni smo v srednjeročnem programu predvideli stroške v zvezi plačila spremembe namembnosti iz 

kmetijskega v stavbno zemljišče po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (člen 12, 13), ki je bil spremenjen 

in ukinjen.  

 

Iz objektivnih razlogov v  obravnavanem obdobju nismo realizirali predvidene rušitve objektov na 

Separaciji, ter odmere funkcionalnih zemljišč pri večstanovanjskih objektih, ki so bile kot kapitalski 

vloţek pred leti prenesene v odvisne druţbe Domex in Spekter. Posledično na tem segmentu nismo 

beleţili stroškov. 

 

Realizacija  po posameznih segmentih 

V stroških gozdarskih storitev so zajeta gozdarska dela, ki se izvajajo na osnovi obveznih  zakonskih 

določil in po izdanih odločbah ZGS-ja. Gozdarska dela so obsegala sanitarno sečnjo, spravilo, 

gojitvena dela, redčenje in opravljanje gozdnega dela po sečnji v gozdu. Izvajala so se  na območjih, 

kjer je z rudarskim projektom nujna izvedba sanacije degradiranih površin.  

 

Realizacije stroškov, ki so vezani na geodetske storitve: 

V letu 2005 dela, ki so vezana na geodetski načrte, posnetke in načrte komunalnih vodov, po planu 

niso bila realizirana v celoti, ker ni prišlo do rušitve objektov Savskega črpališča. V letu 2006 in 2007 

pa smo prej omenjena sredstva preusmerili na izdelavo projektov PGD in PZI.  

Na pozicijah Spremembe vrste rabe, parcelacije in ureditev meja - geodetske storitve smo izvajali po 

planu, vezanem na investicijske sluţbe- izvedba gradnje oz. rekonstrukcije ceste in ostale 

infrastrukture. Del sredstev smo koristili za ureditev in potrebe po ureditvi  premoţenjskih razmerij s 

Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Ti postopki so potrebni za reševanje lastninskih razmerij v 

zvezi z zemljišči (odkupi poškodovanih parcel, prenosi delov parcel na SKZG ali na občino, prodaja 

parcel in podobno) in se izvajajo na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin. Vsi ti postopki so 

potrebni za nadaljevanja izvajanja zapiralnih del na področju prostorske in ekološke sanacije površin, 

ki so se, ali se bodo pričela v prihodnjem obdobju. 

 

Plačilo sluţnosti in odškodnin, ter odkupi zemljišč in objektov zaradi izgradnje komunalne 

infrastrukture smo izvrševali  na  podlagi sklenjenih sluţnostnih pogodb. Izvedli smo izplačilo 

sluţnostnih pogodb za tlačni cevovod hidravličnega zasipavanja jamskih objektov Prapretno – Retje. 

Odkupov nismo izvajali mi, temveč je vse pravne premoţenjske zadeve prevzela Občina Trbovlje, 

zaradi tega na tej poziciji ni bilo porabljenih sredstev. Realizirana so bila za sklepanje sluţnostnih 

pogodb z oškodovanci v zadevi gradnje Partizanske ceste. Sklepanja pogodb z lastniki zemljišč zaradi 

ureditve komunalne infrastrukture, ki bi bil pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, nismo  

izvajali. To nalogo so vsebinsko in stroškovno, na osnovi dogovora med RTH in vodstvom Občine 

Trbovlje in  Občine Hrastnik, prevzele strokovne sluţbe občin.  

 

Odkupi zemljišč in objektov zaradi rudarske škode - Izvedli smo odkup na območju 

Hohkrautove kolonije DPD Svoboda Dobrna. V letu 2008 so bila sredstva porabljena v 

manjšem obsegu, ker je bil predviden odkup kmetijskega zemljišča. Ker je šlo za promet 

kmetijskega zemljišča, se je na Upravni enoti Hrastnik na ponudbo za prodajo kmetijskega 

zemljišča prijavil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki je po Zakonu o kmetijskih 

zemljiščih (ZKZ, Ur.list RS št. 55/2003) uveljavil predkupno, oz. prednostno pravico in je 

sklenil z oškodovanko kupoprodajno pogodbo.  Odkupe nepremičnin poškodovanih zaradi 

rudarjenja smo izvajali v skladu s sklepi komisije za ugotavljanje rudarske škode RTH.   

 



  Srednjeročni program zapiranja RTH III. faza (2010 – 2014) 

 27 / 81 

Povzetek 

Pri izvedbi realiziranih in načrtovanih aktivnostih v obdobju od leta 2005 do 2009  na področju 

premoţenja in prostora sledimo strategiji gospodarjenja z nepremičnim premoţenjem RTH d.o.o. in  

izvedbi predvidenih aktivnosti v  letnih programih zapiranja. 

 

Posamezne aktivnosti na premoţenjskem področju so se na letnem nivoju izvajale skladno s 

predvidenim in odobrenim programom zapiranja. 

 

Gozdarske storitve so se izvajale redno in strokovno na osnovi obveznih zakonskih določil. Geodetske 

storitve so se izvajale za posamezne vrste gradenj do vpisa v zemljiški kataster in Zemljiško knjigo. 

Izvajali smo odkupe zemljišč in objektov, zaradi sanacije komunalne infrastrukture, s katero smo 

posegli v tuje nepremičnine, tako fizičnih in pravnih oseb.  

Ostali odkupi zemljišč, oz. objektov so bili načrtovani na osnovi predlogov in odločitev Komisije za 

ugotavljanje rudarske škode. V kolikor je bilo izkazano, da so zemljišča, oz. objekti poškodovani v 

tolikšni meri, da ne sluţijo več svojemu namenu in jih ni moţno varno uporabljati, je prišlo do 

odkupov zemljišč oz. objektov. 

Operativno delo premoţenjske pisarne je zelo prepleteno z izvajanjem del vezanih na operativni 

program dela DE Površina in monitoring. Lahko rečemo, da smo v premoţenjski pisarni izpolnili vse 

planiranje in skupno dogovorjene cilje, razen seveda tistih, ki so bili posledica objektivnih okoliščin, 

na katere nismo imeli vpliva. 

V premoţenjski pisarni urejamo nepremičninsko premoţenje v lasti RTH d.o.o. Z njim gospodarimo v 

smislu dobrega gospodarja in v mejah, ki jih določajo posamezni zakoni, ter s skrbjo preprečitve  

gospodarske škode na teh nepremičninah v čim manjši moţni meri. 

Načrtovanje stroškov porabe za nekaj let vnaprej je na področju premoţenja in prostora zelo teţko in 

nepredvidljivo, saj so aktivnosti vezane na objektivne  dejavnike, oz. odvisne od  prenosov zemljišč na 

Sklad, izvajanja sanacije, oz. obnove infrastrukture in  od volje lastnikov zemljišč. To pa nedvomno 

vpliva na samo realizacijo in s tem višino porabe sredstev na tem  področju. 

Nadzorni svet RTH je 22.6.2007 potrdil Strategijo gospodarjenja z nepremičninami RTH.  

Strategija gospodarjenja z nepremičninami se je izvajala v sklopu projekta, ki smo ga poimenovali po 

zavetnici rudarjev Sveti Barbari.  

 

Koncem leta 2007 je bila ustanovljena projektna pisarna Barbara, ki je koordinirala svetovalno, 

metodološko, informacijsko, administrativno, operativno, tehnično in izobraţevalno podporo na 

nepremičninah RTH.  

Cilj strategije, in s tem tudi cilj projekta Barbara, je bil med drugim  usmerjati ekološko sanacijo 

površine in ostale nepremičninske aktivnosti na način, ki bo pomenil najbolj racionalen način porabe 

proračunskih sredstev. 

 

Kadrovsko socialni program v obdobju 2005-2009 

 

Za obdobje 2005-2009 je značilno, da razmere na trgu delovne sile niso bile ugodne za izvedbo 

načrtovanih aktivnih oblik kadrovsko socialnega programa (v nadaljevanju KSP). Po letu 2004 je 

namreč zanimanje za prezaposlovanje preseţnih delavcev RTH glede na obdobje prve faze zapiranja 

močno upadlo. Število prejetih vlog na razpis za dodelitev premij iz naslova prezaposlovanja (v 

nadaljevanju razpis) je bilo iz leta v leto manjše. K temu so s sinergičnim učinkom prispevali različni 

razlogi. Prvi od njih se je odraţal v strukturnem neskladju na trgu dela, saj stopnja in smer izobrazbe  

preseţnih delavcev RTH nista ustrezali zahtevam ponudnikov prostih delovnih mest.  

 

Kot drugi razlog, navajamo premijo, ki je zaradi nespremenjenega nominalnega zneska od leta 2004 

realno padala,  tako da njena višina potencialnim delodajalcem ni in najbrţ tudi v bodoče ne bo 

predstavljala dovolj močne vzpodbude za prezaposlovanje rudniških preseţkov.   
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V tem kontekstu gre omeniti tudi  spremembo instrumenta zavarovanja, ki je posledično vplivala na 

število prejetih vlog na razpis. Zaradi neuspelih poskusov unovčenja menic in nepoplačanih izvršb, 

vloţenih zoper delodajalce, ki niso izpolnjevali obveznosti po pogodbah o prezaposlitvi preseţnih 

delavcev RTH, smo namreč od leta 2007 dalje kot jamstvo za izpolnitev pogodbenih obveznosti od 

delodajalcev zahtevali kvalitetnejši instrument zavarovanja, t. j. bančna garancija. Ta ukrep je 

nedvomno pozitivno vplival  na kvaliteto prezaposlitev, a je hkrati zaradi stroškov, povezanih s 

pridobitvijo garancije, ţe tako šibko zanimanje delodajalcev za prezaposlovanje, še dodatno zmanjšal.  

 

Zadnji, po teţi pa morda najmočnejši razlog, ki sam zase dokazuje, da so bile v obravnavanem 

obdobju  moţnosti  aktivnega razreševanja preseţnih delavcev izredno majhne, gre na račun 

nadpovprečno slabih razmer, ki so zaznamovale zasavsko gospodarstvo s stečaji skoraj vseh večjih 

gospodarskih druţb. Temu so sledili še vali odpuščanj zaposlenih  pri manjših druţbah in samostojnih 

podjetnikih,  katerih poslovanje je bilo v veliki meri vezano na naročila propadlih velikih druţb. In 

končno, je svoje negativne učinke dodala še gospodarska kriza, ki je konec leta 2008 zajela vso 

Slovenijo. 

 

Ob navedenih dejstvih je treba poudariti, da so nas okoliščine, ki  v času priprave programa druge faze 

zapiranja niso napovedovale takšnega razvoja dogodkov na trgu delovne sile, privedle do stanja, ko 

smo morali za dosego ciljnega števila zaposlenih načrtovane aktivne oblike KSP nadomestiti z 

drugimi ukrepi, ki jih znotraj pasivnih oblik razreševanja preseţnih delavcev omogoča veljavna 

delovno-pravna zakonodaja. Posledice tega so se vidno odraţale v vsakoletnih odstopanjih doseţenih 

rezultatov izvedbe KSP od načrtov, opredeljenih v srednjeročnem programu. Nastale razlike med 

doseţenimi in načrtovanimi vrednostmi  so nekoliko podrobneje predstavljene in pojasnjene  v 

nadaljevanju. 

  

Primerjava med uresničenimi in načrtovanimi aktivnostmi KSP po programu za obdobje 2005-

2009   

 

Spodnji graf prikazuje primerjavo med realiziranim in načrtovanim stanjem števila zaposlenih na dan 

1.1. tekočega leta za celotno programsko obdobje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafični prikaz uresničenega in načrtovanega zmanjševanja števila zaposlenih za obdobje 2005-

2009 
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Kot lahko v grafu vidimo, se je na koncu II. faze zapiranja RTH  število zaposlenih zmanjšalo na 488 

delavcev, kar za 6 delavcev presega načrtovano zmanjšanje po srednjeročnem programu, ki je za 

konec tega obdobja predvideval 494 zaposlenih.  Kljub temu  je zaradi neusklajenosti stanja števila 

zaposlenih s planskim številom, ki je bil predviden za izhodiščno leto 2005, fizična realizacija za 3,21 

odstotne točke manjša od načrtovane. To pomeni, da je bilo v celotnem obdobju 2005-2009 od 436 

predvidenih (izračun: 930 – 494)  dejansko realiziranih  422  odhodov zaposlenih (izračun: 907 + 3 – 

488). 

 

Ta razlika v obsegu fizične realizacije je skupaj s spremembami v sami strukturi porabe močno 

vplivala na stroškovno realizacijo KSP, ki je  prikazana v naslednji tabeli.  

 

 

Prikaz stroškovne realizacije KSP in učinkov  izvedbe po segmentih porabe za obdobje 2005-

2009 v primerjavi     s planom iz revidiranega programa 

 

 

AKTIVNE OBLIKE KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA 

  STROŠKI UČINKI 

  1 2 2 - 1 (2 : 1)*100 3 4 4 - 3 (4 : 3)*100 

LETO PLAN DOSEŢENO RAZLIKA INDEKS PLAN DOSEŢ. RAZLIKA 
 

INDEKS 

2005 803.288 459.022 -344.266 57,14 35 20 -15 57,14 

2006 803.288 252.462 -550.826 31,43 35 11 -24 31,43 

2007 803.288 275.413 -527.875 34,29 35 12 -23 34,29 

2008 918.044 137.707 -780.337 15,00 40 6 -34 15,00 

2009 918.044 91.804 -826.240 10,00 40 4 -36 10,00 

SKUPAJ 4.245.952 1.216.408 -3.029.544 28,65 185 53 -132 28,65 

PASIVNE OBLIKE KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA 

  STROŠKI UČINKI 

  1 2 2 - 1 (2 : 1)*100 3 4 4 - 3 (4 : 3)*100 
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LETO PLAN DOSEŢENO RAZLIKA INDEKS PLAN DOSEŢ. RAZLIKA INDEKS 

2005 854.198 703.358 -150.840 82,34 27 38 11 140,74 

2006 860.040 630.964 -229.076 73,36 32 37 5 115,63 

2007 934.736 876.645 -58.091 93,79 33 53 20 160,61 

2008 1.289.851 1.903.891 614.040 147,61 57 92 35 161,40 

2009 1.789.351 2.914.672 1.125.321 162,89 102 121 19 118,63 

SKUPAJ 5.728.176 7.029.530 1.301.354 122,72 251 341 90 135,86 

SKUPAJ KADROVSKO SOCIALNI PROGRAM 

  STROŠKI UČINKI 

  1 2 2 - 1 (2 : 1)*100 3 4 4 - 3 (4 : 3)*100 

LETO PLAN DOSEŢENO RAZLIKA INDEKS PLAN DOSEŢ. RAZLIKA INDEKS 

2005 1.657.486 1.162.380 -495.106 70,13 62 58 -4 93,55 

2006 1.663.328 883.426 -779.902 53,11 67 48 -19 71,64 

2007 1.738.024 1.152.058 -585.966 66,29 68 65 -3 95,59 

2008 2.207.895 2.041.598 -166.297 92,47 97 98 1 101,03 

2009 2.707.395 3.006.476 299.081 111,05 142 125 -17 88,03 

SKUPAJ 9.974.128 8.245.938 -1.728.190 82,67 436 394 -42 90,37 

ŠTEVILO ODHODOV ZAPOSLENIH V OBDOBJU BREZ STROŠKOV KSP: 28 

SKUPAJ ŠTEVILO ODHODOV ZAPOSLENIH V OBDOBJU: 422 

RAZLIKA DEJANSKO  - NAČRTOVANO ŠTEVILO ODHODOV V OBDOBJU: -14 

INDEKS FIZIČNE REALIZACIJE KADROVSKO SOCIALNEGA PROGRAMA: 96,79 

 

Številke v vseh treh delih predstavljene  tabele zgovorno kaţejo na velike razlike tako med stroškovno 

uresničeno in načrtovano porabo sredstev kot tudi med realiziranimi in predvidenimi učinki KSP-ja. 

Razlogov za takšno stanje je več. Kot prvega med njimi gre omeniti spremembo oblik razreševanja 

preseţnih delavcev, ki so jo narekovale ţe v uvodu pojasnjene okoliščine. Ta sprememba se fizično 

izkazuje v bistveno manjšem številu izvedenih prezaposlitev in samozaposlitev (za celotno obdobje 

znaša indeks realizacije 28,65), ki smo jih nadomestili z večjim številom pasivnih razrešitev (indeks 

135,86).  To je seveda vplivalo na enormno zmanjšanje uresničenih stroškov za premije, ki se od 

načrtovanih razlikujejo za -3.029.544 EUR ali za -71,35 %, istočasno pa se vpliv tega kaţe tudi v  

povečanju uresničenih stroškov pri pasivnih stroškovnih postavkah, ki so za  1.301.354 EUR ali za 

22,72 %   presegli načrtovane stroške  iz srednjeročnega plana. 

 

Poleg navedenega so na stroškovno realizacijo vplivali tudi tile dejavniki:  

 

 sprememba strukture porabe znotraj pasivnih stroškovnih postavk, kjer smo dajali prednost 

cenejšim ukrepom pasivnega razreševanja preseţnih delavcev pred draţjimi ukrepi. To se je 

odrazilo v manjši porabi pri postavki XP12 – denarna pomoč delavcem kmetom in pri postavki 

XP13 – dokup oziroma dokupninska pomoč. 

 odhodi  zaposlenih brez stroškov KSP, ki jih je bilo v obdobju 2005-2009  kar 28, od tega 24 

odhodov zaradi prezaposlitev na podlagi prenosa dejavnosti v hčerinsko podjetje, 1 odhod na 

podlagi sporazuma po Zakonu o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 1 odhod zaradi 

disciplinskega odpusta in 1 odhod na podlagi nesprejetja ponujane nove pogodbe o zaposlitvi. 

Zaradi teh t. i. brezplačnih odhodov beleţimo manjše stroške tako pri premijah kot tudi pri 

odpravninah. 

 manjši obseg fizične realizacije -   zaradi ţe omenjene izhodiščne razlike med planskim in 

dejanskim številom zaposlenih v letu 2005 je celoten obseg fizične realizacije na koncu 

programskega obdobja za 14 delavcev manjši od načrtovanega. Vpliv tega dejavnika je enak kot 

pri brezplačnih odhodih. Torej se odraţa v manjših stroških za premije in odpravnine. 
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Ob povedanem lahko zaključimo, da so v  drugem programskem obdobju 2005-2009  stroški izvedbe 

KSP-ja znašali  8.245.938 EUR, kar je za 1.728.190 EUR manj od načrtovanih stroškov po 

srednjeročnem programu. Na tem mestu je treba posebej poudariti, da nam, kljub evidentnemu 

prihranku glede na srednjeročni program, drţava v zadnjem programskem letu ni pokrila vseh stroškov 

izvedbe KSP. Nepokrite obračunske stroške v višini 535.481 EUR smo izkazali v breme situacije št. 

1/2010, v letu 2009 pa je seveda iz tega naslova izkazana izguba. 

 

Ne glede na problem v zvezi z zmanjšanjem proračunskega financiranja in tudi ne glede na druge 

probleme, ki smo jih v tekstu posebej  izpostavili, lahko ob pogledu na rezultate zaključenega 

desetletnega obdobja rečemo, da smo bili pri izvedbi KSP uspešni in učinkoviti. V obeh fazah 

zapiranja nam je namreč uspelo realizirati 882 odhodov zaposlenih. Od tega jih je bilo  585 (66,31 %) 

razrešenih pasivno, 218 (24,72 %) aktivno, 79 odhodov (8,96 %) pa  ni šlo v breme porabe 

proračunskih sredstev. Najpomembnejše pa je dejstvo, da smo vsakemu izmed obravnavanih delavcev 

zagotovili ustrezno socialno varnost tudi potem, ko mu je delovno razmerje pri RTH prenehalo. 
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Izvajanje srednjeročnega programa postopnega zapiranja RTH III. faza v obdobju 2010 – 2014 

 

Kot v obdobju 2000 – 2009 so glavna področja, po katerih se izvaja postopno zapiranje RTH, 

naslednja: 

 

 zapiranje jam, 

 ekološko prostorska sanacija površine, 

 kadrovsko socialni program. 
 

Srednjeročni program opredeljuje tudi zaposlene delavce RTH na različnih področjih del v okviru 

zapiranja jam, ki so potrebni za izvedbo zapiralnih del.  

 

Aktivnosti v okviru ekološko prostorske sanacije površine se bodo izvajale na osnovi predpisanih 

postopkov s področja javnih naročil z angaţiranjem zunanjih izvajalcev. 

 

Kadrovsko socialni program pa se bo izvajal v skladu z merili in kriteriji, ki veljajo za področje 

kadrovskega prestrukturiranja. 

 

Vse aktivnosti so statično in dinamično ovrednotene, in sicer so za dela v lastni reţiji razdeljena 

stroške dela in ostale stroške, medtem, ko so dela zunanjih izvajalcev in dobaviteljev ovrednotena kot 

storitev (subvencija) in transfer v primeru nabave opreme. Vse cene bazirajo na nivoju 01.01.2010. 
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Tehnični opis III. faze zapiranja jam (tabela 3.1) 

 

Zapiranje jam bomo izvedli v lastni reţiji. Terminske plane odkopavanja in zapiralnih del smo izdelali 

tako, da bo postopno zapiranje jam potekalo od zahoda proti  vzhodu. Tako bomo najprej zaprli jami 

Dol in Hrastnik, nato jamo Trbovlje  in nazadnje jamo Ojstro. Ta vrstni red zapiranja jam je ugoden 

tudi glede stroškov. Z zapiranjem jam bomo med drugim zmanjšali tudi porabo električne energije 

(energije za črpanje vode in zračenje ).  Od ostalih del velja omeniti še preureditev, oz. zdruţitev 

napajanja jam s komprimiranim zrakom in  izvedbe drenaţnih vrtin za zapiranje  opuščenih odkopnih 

polj.V območju odkopnega polja Polaj,  Plesko se predvidevajo povečani dotoki  vode,zato obstaja 

moţnost, da  bo potrebno pred dokončno likvidacijo  objektov izdelati objektov  drenaţno progo.  Na 

osnovi tega je bila določena dinamika zapiranja v jamah.   

 

V tabelah so podane okvirne predizmere del, na podlagi katerih smo določili potrebno število 

delavnikov za izvršitev zapiralnih del. Med samim izvajanjem del bodo lahko določena odstopanja. 

Do teh odstopanj bo lahko prišlo zaradi naslednjih vzrokov: 

 

 v nekaterih predelih bomo lahko ocenili obseg zapiralnih del šele po odprtju začasnih pregrad 

(40 do 50 zadelk v jami Trbovlje in 20 – 30 v jamah Ojstro in Hrastnik), 

 na nekaterih mestih bo lahko večji obseg vzdrţevalnih del, kot smo ga predvideli (sprememba 

nivoja talne vode in s tem nosilnosti hribin, oziroma notranjih hribinskih pritiskov), 

 z raziskovalnimi deli in z izvajanjem monitoringa bomo verjetno prišli do nekaterih 

ugotovitev, na podlagi katerih bomo morali spremeniti določene projektne rešitve in s tem tudi 

dela na zapiranju. 

 

Opis zapiralnih del v jami Trbovlje  

 

Jama Trbovlje je plitva vendar zelo razvejana jama. Zaradi njene majhne globine v njej ni velikih 

dotokov vode in tudi s pritiski v jamskih objektih ni večjih teţav. Stroški vzdrţevanja te jame so 

majhni. Pred njenim dokončnim zaprtjem pa bomo  v skladu z moţnostmi zapirali posamezne 

opuščene dele jame oziroma polja. 

 

Opis situacije v jami Trbovlje  

V letu 2009 se je zaključila proizvodnja premoga v III. polju jame Trbovlje. Na zapiralnem segmentu 

bomo nadaljevali z zapiranjem objektov okoli Polaj bunkerja, med tem ko smo likvidacijo Zg. VII. 

polja zaključili v predhodnem srednjeročnem obdobju, s tem da so ostali odprti le glavni povezovalni 

objekti na R2, ki sluţijo za potrebe transporta EF pepela potrebnega za zapiranje jame Ojstro in 

zračenje jame Trbovlje. 

 

Zapiranje objektov okoli Polaj bunkerja 

Polaj polje se nahaja v vzhodnem delu jame Trbovlje. Večina objektov v Polaj polju je vpadnikov in 

nadkopov, ki povezujejo k.262 s Savskim obzorjem k.230 in so locirani v okolici bunkerja Polaj. 

Večina objektov med Savskim obzorjem in k.262 smo likvidirali v predhodnem srednjeročnem 

obdobju, tako da bomo v letu 2010 nadaljevali z likvidacijo objektov na k.262 in po vsej verjetnosti v 

tem letu tudi zaključili, razen povezave s Plesko poljem. Zapiranje Polaj polja bo obsegalo urejanje 

pohodnih poti in zračenja, demontaţo opreme, urejanje odvodnjavanja  in zasipavanje podzemnih 
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objektov s pnevmatskim zasipom. Zasipavanje teh objektov bomo izvajali s zasipno postajo locirano v 

bliţini Polaj bunkerja.  

 

Rekonstrukcija objektov na Savskem obzorju 

Glavni objekti, ki povezujejo jamo Hrastnik in jamo Trbovlje na nivoju Zveznega obzorja v jami 

Hrastnik in Savskega obzorja v jami Trbovlje bodo ostali odprti tudi po zaprtju rudnika.Namenjeni 

bodo odvajanju vod po končanem zapiranju jam  zbranih na nivojih Zveznega, oziroma Savskega 

obzorja in gravitacijsko speljanih v reko Savo. Objekti so v relativno dobrem stanju, določeni odseki 

prog so bili rekonstruirani v predhodnih srednjeročnih obdobjih, nekateri pa bodo morali biti 

obnovljeni tudi v tem srednjeročnem obdobju. Sem spadajo tudi dela na vzdrţevanju tirničnega 

transporta potrebnega za dovoz zasipnega materiala za pnevmatski, oziroma kombinirani zasip v 

posamezne dele jam. Dela se bodo izvajala skozi celotno srednjeročno obdobje. 

 

Zapiranje objektov v Frančiška polju 

 

Frančiška polje se nahaja v juţnem delu jame Trbovlje. Določeni objekti v omenjenem polju so ostali 

odprti z namenom transporta  do separacije Trbovlje in zračenja dela jame Trbovlje. Po pripravljalnih 

delih, demontaţi opreme in namestitvi postrojenja za zasip se bodo pričela izvajati dela na likvidaciji 

omenjenih objektov. Likvidacija se bo izvajala s pnevmatskim in kombiniranim zasipom.  

 

Zapiranje Savskega polja v jami Trbovlje (bivše odkopno polje) 

Savsko polje se nahaja v JV delu jame Trbovlje. Proizvodnja premoga se je zaključila v letu 2004. 

Določeni objekti omenjenega polja so sluţili za potrebe transporta premoga iz III. polja do Separacije 

Trbovlje. Po zaključku proizvodnje in demontaţe opreme se bodo začela izvajati pripravljalna dela za 

zasip, urejanje pohodnih, demontaţa opreme, urejanje zračenja, urejanja odvodnjavanja. Objekti v 

Savskem polju se bodo likvidirali s pomočjo pnevmatskega, oziroma kombiniranega zasipa. Po 

končani likvidaciji se bo izvršila še demontaţa zasipne opreme.  

 

Zapiranje III.  polja s povezovalnimi objekti 

III. polje se nahaja v vzhodnem delu jame Trbovlje. Konec leta 2009 se je končalo s 

proizvodnjo premoga, tako da se bodo pričela pripravljalna dela za likvidacijo. Najprej bo 

potrebno demontirati opremo in jo transportirati na površino. Sledila bodo pripravljalna dela 

za zasip. Določiti bo potrebno lokacijo postavitve  postrojenja za pnevmatski zasip, namestiti 

zasipno postajo, poloţiti in  fiksirati cevovode in objekte likvidirati s pomočjo pnevmatskega 

zasipa. Po končanih delih sledi demontaţa postrojenja za pnevmatski zasip in spravilo na 

naslednjo lokacijo.  

Zapiranje Savskega (povezovalnega) obzorja  

Savsko obzorje je na nivoju separacije premoga. To je najpomembnejše obzorje v jamah 

RTH, ker so na njem glavne transportne poti, ki povezujejo vse tri jame med seboj, kar velja 

celo za vsa odkopna polja. 

 

V začetni fazi smo Savsko obzorje zapirali sočasno z zapiranjem v AB polju, in sicer v smeri 

od vzhoda proti zahodu. V nadaljevanju bomo v objektih, ki so še odprti in jih v končni fazi 

ne rabimo, izvedli demontaţo opreme, uredili odvodnjevanje, nato pa jamske objekte 
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zapolnili z eno od tehnologij zasipavanja (pnevmatski, lučani ali hidravlični). Tu mislimo 

predvsem na objekte, ki ne bodo sluţili kot glavni odvodnjevalni, oziroma drenaţni sistemi 

(razne oblomne proge). 

 

  Zapiranje Plesko polja in Polaj polja 

Plesko polje leţi v skrajnem vzhodnem delu jame Trbovlje na meji z jamo Ojstro. V tem polju je zelo 

veliko jamskih objektov med Savskim obzorjem in k.262.  

 

Zapiranje polja bo obsegalo sanacijo Plesko nadkopa (na več mestih se nahajajo zruški), 

sanacijo povezovalne proge med Ojstro polniščem in Plesko nadkopom, demontaţo opreme, 

pripravljalna dela na površini in v jami za hidravlični zasip, pričetek hidravličnega ali 

pnevmatskega zasipavanja proge med Ojstro polniščem in Plesko nadkopom in ureditev 

drenaţnega sistema). Transport zasipnega materiala bomo izvajali po cevovodih s površine iz 

zasipne postaje Prapretno, oziroma iz separacije Trbovlje. Zasipavanje ostalih objektov v  

Plesko polju s hidravličnim in pnevmatskim zasipom bomo izvedli v III. fazi zapiranja RTH. 

Opis zapiralnih del v jami Hrastnik   

 

Jama Hrastnik je bila relativno globoka jama. Najniţji predeli so bili celo na globini ca. k. -20 m. 

Odkopavanje v jami Hrastnik smo zaključili ţe pred nekaj leti, tako da v njej potekajo le še zapiralna 

dela. Zahodni del jame se nahaja neposredno pod mestom Hrastnik, zato bomo morali te jamske 

objekte zasuti v kar največji moţni meri, s čimer bomo preprečili posedanje površine. Posebno 

pozornost pri zapiranju bomo posvetili zapiranju I., II. in III. obzorja, ki se nahajajo plitvo pod 

površino in so locirani neposredno pod samim mestnim središčem. Kompletnih podatkov o stanju teh 

objektov v času izdelave programa še nimamo.  Poleg tega bomo z izdelavo vodotesnih pregrad v 

jamskih objektih preprečili mešanje različnih jamskih voda in s tem zmanjšali vpliv zapiranja na 

okolje. 

 

Opis predvidene situacije v jami Hrastnik  

Do konca leta 2004 smo v jami Hrastnik demontirali večino opreme, zaprt pa je bil  tudi del objektov 

pod nivojem VII. obzorja. V srednjeročnem obdobju 2005-2009 smo likvidirali vse objekte VII. 

obzorja  do jaška Hrastnik 2  in večji del objektov na IV. obzorju, ter jašek Hrastnik 1 do nivoja 

Zveznega obzorja. Do konca leta 2009 je bila izvedena tudi celotna likvidacija IV. obzorja do nivoja  

III. obzorja jame Hrastnik.  

 

Zapiranje I., II. in III. obzorja jame Hrastnik 

Ti  jamski objekti se nahajajo neposredno pod mestom  Hrastnik, zato  jih je potrebno dobro zapolniti 

z ustreznim zasipnim materialom. Ker gre za stare in opuščene jamske objekte, smo morali pred 

začetkom del izvesti nekoliko obseţnejša pripravljalna dela na III. obzorju jame Hrastnik. 

Pripravljalna dela na I. in II. obzorju pa se bodo izvajala vzporedno z likvidacijo III. obzorja. Najprej 

bomo morali sanirati posamezne zruške, urediti pohodne poti, odvodnjavanje,  urediti napajanje z 

električno energijo in namestiti transportne naprave. Nato jih bomo zasipali s pnevmatskim zasipom. 
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Likvidacija jaškov jame Hrastnik 

Jama  Hrastnik ima 2 jaška, ki povezujeta jamo s površino. V času II. faze zapiranja RTH je jašek 

Hrastnik 1 zaprt do nivoja Zveznega obzorja, in ker je med Zveznim obzorjem in površino v relativno 

dobrem stanju, ga nismo likvidirali  in  sluţi zračenju dela jame. Večina elektro strojne opreme je 

demontirana, tako da se predvideva njegova likvidacija v začetku III. faze zapiranja RTH. V času II. 

faze zapiranja RTH je bilo izdelano »Poročilo o oceni vrednosti izvoznega jaška Hrastnik 2 v druţbi 

RTH« z namenom odločitve o prodaji,  izvršena so bila tudi nekatera pripravljalna dela potrebna za 

njegovo likvidacijo.  

Dokončna likvidacija obeh jaškov je predvidena v III. in IV. fazi postopnega zapiranja RTH. V času 

izdelave dopolnitev programa je bila I. faza likvidacije jaška Hrastnik 2 do nivoja Zveznega obzorja ţe 

izvedena. 

Opis zapiralnih del v jami Ojstro  

Jama Ojstro se nahaja med mestom Hrastnik in med jamo Trbovlje. To je dokaj globoka jama 

(najgloblji del je bil na koti –8) zadnji odkop pa je na k.30. Do sedaj smo v tej jami zaprli le del jame, 

s čemer smo zmanjšali dotoke vode in s tem tudi stroške za črpanje vode (ca. 2,5 m
3
/min), izvršili smo 

tudi pripravljalna dela za likvidacijo objektov med k. 130 in k. 206 v jami Ojstro in pričeli 

pripravljalna dela za likvidacijo jaška Ojstro.  

 

Opis situacije v jami Ojstro  

V prihodnem srednjeročnem obdobju predvidevamo kljub podaljšanju proizvodnje v jami Ojstro 

zapiranje objektov, ki s proizvodnjo ne bodo imeli neposredne povezave.  

 

Likvidacija objektov med k. 130 in k. 206 v jami Ojstro 

 

V letu 2010  nadaljujemo likvidiracijo objektov med k. 130 in k. 206 v jami Ojstro, ki smo jih pričeli 

likvidirati v letu 2009. 

Zapiralna dela na k. 30 in k. 90 v jami Ojstro in demontaţa črpališč 

Na k. 30 in vmesnih medetaţah do k. 90 smo predvideli izdelavo betonskih čepov, s katerimi bomo 

preprečili mešanje jamske in triadne vode, ter demontaţo glavnih in pomoţnih črpališč. Z izdelavo 

čepov bomo neposredno zmanjšali dotoke vode, kar bo olajšalo zapiralna dela in zmanjšalo stroške 

črpanja. 

 

Obnova odprtih objektov na Zveznem obzorju do povezave s Savskim obzorjem 

jame Trbovlje 

Glavni objekti, ki povezujejo jamo Hrastnik in jamo Trbovlje na nivoju Zveznega obzorja v jami 

Hrastnik in Savskega obzorja v jami Trbovlje bodo ostali odprti tudi po zapiranju jam. Namenjeni 

bodo odvajanju vod po končanem zapiranju jam zbranih na nivojih Zveznega, oziroma Savskega 

obzorja in gravitacijsko speljanih v reko Savo. Objekti so v relativno dobrem stanju, določeni odseki 

prog so bili rekonstruirani v predhodnih srednjeročnih obdobjih, nekatere pa bo potrebno obnoviti tudi 

v tem srednjeročnem obdobju. Sem spadajo tudi dela na vzdrţevanju tirničnega transporta potrebnega 

za dovoz zasipnega materiala za pnevmatski, oziroma kombinirani zasip v posamezne dele jam. Dela 

se bodo izvajala skozi celotno srednjeročno obdobje. 
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Demontaţa opreme od k. 90 do k. 120 in prestavitev črpališč 

Likvidaciji objektov do k. 90 bo sledila postopna demontaţa opreme, črpalk, cevovodov do k. 120 in 

prestavitev črpališč na k.120.  

  

Likvidacija objektov od k. 90 do k. 120 

Po izvršenih pripravljalnih delih in prestavitvi črpališč do k. 120 bo sledila izdelava betonskih čepov, 

objekti pa se bodo likvidirali s pnevmatskim ali hidravličnim zasipom. 

 

Demontaţa opreme od k. 120 do Zveznega obzorja 

Likvidaciji objektov do k. 120 bodo sledila zapiralna dela na demontaţi opreme in spravilo le te iz 

jame od k. 120 do Zveznega obzorja.  

 

Likvidacija objektov od k. 120 do Zveznega obzorja 

Po končanih delih na demontaţi opreme bodo sledila pripravljalna dela za zasip objektov, urejanje 

pohodnih poti, odvodnjavanja in likvidacija le teh s pnevmatskim ali hidravličnim zasipom.  

 

Likvidacija III. obzorja in povezave do Zveznega obzorja 

V tem srednjeročnem obdobju predvidevamo tudi likvidacijo III. obzorja in povezave do Zveznega 

obzorja jame Ojstro. Po izvršenih pripravljalnih delih (ureditvi zračenja, odvodnjavanja, demontaţi 

elektro strojne opreme) se predvideva likvidacija objektov.  

Likvidacija II. obzorja jame Ojstro 

V nadaljevanju se predvideva še likvidacija I. in II. obzorja jame Ojstro. Po izvršenih pripravljalnih 

delih (ureditvi zračenja, odvodnjavanja, demontaţi elektro strojne opreme) se predvideva likvidacija 

objektov. Pri izvajanju pripravljalnih del iz III. obzorja  smo naleteli na tehnične ovire za izvedbo 

likvidacije II. Obzorja iz te smeri, zato še izvajamo priprave za odprtje povezave iz nivoja  I. obzorja 

ter izdelavo RP za izvedbo likvidacije iz te smeri.  

Likvidacija starih vhodov  

Na področju RTH je na desetine starih vhodov v jame (evidentiranih 64). Nekateri od teh vhodov so 

zazidani, drugi so zaprti z rešetkastimi vrati, itd. V okviru zapiranja rudnika smo predvideli, da jih 

bomo najprej raziskali (z izdelavo kratkih vrtin, podiranjem pregrad, odpiranjem zadelk, itd.). Na 

podlagi rezultatov raziskav bomo izdelali projekte njihove likvidacije. Nekatere vhode v jame  smo 

likvidirali ţe v prejšnjem srednjeročnem obdobju, večino preostalih pa bomo uredili v tem obdobju. 

Uredili pa bomo  tudi njihovo  okolico. 

 

V II. srednjeročnem obdobju je bil izvršen ogled portalov Zavoda za kulturno dediščino, ki zahteva 

ureditev nekaterih v prvotno stanje. Tako je bilo  izoblikovano skupno mnenje glede ohranjanja 

kulturne (tehnične) dediščine, in sicer da se portali po moţnosti uredijo v takšno obliko kot pred 

opustitvijo. 
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Tehnični opis III. faze zapiralnih del na Separaciji Trbovlje  

 

V petletnem obdobju so na separaciji predvidena dela pri demontaţah in rušenju objektov. Dela bomo 

izvajali v lastni reţiji, po potrebi pa bomo vključili tudi zunanje izvajalce z ustrezno gradbeno in 

transportno mehanizacijo (najem gradbene mehanizacije skupaj s strojniki). Nekatera dela, za katera 

naši delavci niso usposobljeni, bodo izvedli zunanji izvajalci. 

 

Rušenje opuščenih daljnovodov na separaciji 

Nad koridorjem C postaja Cementarna Trbovlje je več opuščenih drogov daljnovoda, ki jih je potrebno 

odstraniti. Drogovi so kovinske konstrukcije in predstavljajo nevarnost za daljnovode v obratovanju. 

Zaradi zahtevnosti terena bomo za podiranje drogov angaţirali zunanje izvajalce.  

 

Rušenje transportnih koridorjev na stari deponiji premoga  

V sklop te pozicije spadajo transportni koridorji zahodne deponije premoga: transportni koridor 

presipna postaja (p.p.) B - presipna postaja (p.p.) C, presipna postaja C , transportni koridor  p.p. C - 

Cementarna. Oprema v koridorjih in presipnih postajah je demontirana. Presipne postaje in transportni 

mostovi so armiranobetonske konstrukcije, ki zaradi velikega naklona breţin stojijo na  stebrih. 

Skupna dolţina koridorjev je cca 250 metrov. Rušenje objektov bomo opravili v sodelovanju z 

zunanjimi izvajalci. Material, ki bo nastal pri rušenju, bomo odpeljali na ustrezno deponijo, ali se bo 

porabil za zasip bliţnjih nadkopov. 

 

Demontaţa in rušenje sejalnice, drobilnice 2, B postaje, laboratorija in koridorji 

od GT-513 do GT-518 

V sklop te pozicije spadajo transportni trakovi GT 511, GT 514, GT 517, GT 518, GT 524, GT 404, 

GT 404a, GT 404b, GT 156 in drobilec UG 4sp, ter vsa pomoţna tehnološka oprema (vključno z 

električno instalacijo). Transportni mostovi za GT 511, GT 514, GT 517, GT 518, GT 524 so jeklene 

konstrukcije, prečnega prereza 3,0 x 2,5 m ,njihova skupna dolţina znaša 260 m. Streha in fasada sta  

prekriti z Al in PVC valovitkami. Tla so prekrita s 5 cm debelimi deskami.  Nosilna konstrukcija 

presipnih postaj I, II, in za drobilnico II  je jeklena, ter prekrita z Al in PVC valovitkami. Etaţe in 

stopnišča so prekriti z rebrasto pločevino. Skupna  površina objektov  je 285 m².  Presipna postaja s 

tlorisno površino 132 m² in koridor dolţine    55 m ter profila 2,6 x 4,5 m sta v celoti  izdelana iz 

armiranobetonske konstrukcije. Dela bomo izvajali delno v lastni reţiji. Rušenje objekta sejalnice, 

drobilnice 2, B postaje in laboratorija  bodo izvajali zunanji izvajalci. 

 

Dozator A, gumi transporter GT-53 in oprema v objektu TTS 

V sklop te pozicije spadajo strojna in elektro oprema zvračalca A, gumi transporterja GT-53 in nova 

komercialna linija v objektu TTS. Večina demontaţe elektro strojne opreme se bo izvajala v lastni 

reţiji.  

Bunker rovnega premoga 1 in 2 ter vpadnika GT-53 in GT-506 

Trase gumi transporterjev GT-53 in GT-506 ter objekt bunkerjev se bodo zasipale s peskom. Dela se 

bodo izvajala v lastni reţiji. 
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Stara lamparna, kompresorska postaja 

Elektro strojna oprema kompresorske postaje se bo demontirala in skladiščila v primernih prostorih 

RTH. Objekte bodo rušili zunanji izvajalci, v kolikor bodo projektne rešitve to zahtevale. 

 

Transportna pot NTZ, bunker Frančiška, transportna pot v drobilnico 1 in 

objekt drobilnice  

Vrstni red demontaţe elektro strojne opreme bo sledeč :  

- demontaţa GT-povezovalni, GT-4, GT-3, GT-5, GT-2, GT-11, GT-1 in elekro strojna oprema 

drobilnice 1, 

- zasipavanje bunkerja Frančiška s peskom s platoja separacije Trbovlje, 

- zasipavanje transportne poti od bunkerja Frančiška v drobilnico 1 se isto zasipava s platoja 

separacije, 

Rušenje objekta drobilnice 1 bodo izvajali zunanji izvajalci, v kolikor bodo projektne rešitve to 

zahtevale. 

Ostali objekti 

V tem srednjeročnem obdobju se za rušenje ne predvidevajo naslednji objekti na separaciji:  

- objekt nove delavnice TT2,   

- energetski objekt TT1.  

Objekti bodo še v uporabi, na njih bodo potrebna le manjša  vzdrţevalna dela.  

Urejanje površine v pridobivalnem območju RTH   

V naslednjih letih bomo intenzivno izvajali tudi sanacijska dela na površini. Sanirane            površine 

znotraj pridobivalnega prostora RTH bomo urejali in vzdrţevali vse do končne sanacije površine, kot 

tudi po izvedeni primarni ali dokončni sanaciji in rekultivaciji.  

Rezervne aktivnosti 

V programu ne moremo predvideti rezervnih aktivnosti. Te pomenijo dinamičen zamik planiranih del, 

ki jih bomo določili v letnih planih. 

Terminski plani zapiranja RTH III. faza (2010 – 2014) - dela v   lastni 

reţiji  

V III. fazi zapiranja bomo izvajali samo zapiranje jam (v letih 2010 – 2014) in v letu 2015, nato pa 

monitoring (2016-2020). V nadaljevanju prikazujemo terminske plane za obdobje 2010-2014 

zapiralnih del v jami, ter tistih del na separaciji in površini, ki jih bomo izvajali v lastni reţiji. 

Terminski plani so podani okvirno.  

 

Zapiranje jame Trbovlje        

Poz. Zapiralna dela / leto  2010 2011 2012 2013 2014 

       

 Proizvodnja premoga iz jame  Trbovlje      

 Zapiranje objektov okoli Polaj bunkerja      

 - Zasip      
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 Rekonstrukcija  objektov na Savskem obzorju      

 - Pretesarba poškodovanih odsekov prog      

 - Urejanje odvodnjevanja      

       

 Zapiranje Savskega polja v jami Trbovlje      

 - Pripravljalna dela      

 - Zasip      

       

 Zapiranje objektov v Frančiška polju      

 - Pripravljalna dela      

 - Zasip       

       

 Zapiranje III. polja s povezovalnimi objekti      

 - Pripravljalna dela      

 - Zasip      

       

 Zasipavanje Plesko in Polaj  polja      

 - Pripravljalna dela      

 - Zasip      

       

 Zapiranje Savskega obzorja (objekti, ki ne ostanejo odprti po zaprtju 
RTH) 

     

 - Pripravljalna dela      

 - Zasip      

       

 Likvidacija starih vhodov      

 Izdelava vrtin za vgradnjo piezometrov in inklinometrov      

Terminski plan zapiranja jame Hrastnik 

Poz. Zapiralna dela / leto  2010 2011 2012 2013 2014 

       

       

 Zapiranje III. obzorja jame Hrastnik      

 - Zasipavanje objektov      

       

 Zapiranje II. obzorja jame Hrastnik      

 - Pripravljalna dela (urejanje pohodnih poti, zračenje,odvodnjevanje)      

 - Zasip      

       

 Zapiranje I. obzorja jame Hrastnik      

 - Pripravljalna dela (urejanje pohodnih poti, zračenje,odvodnjevanje)      

 - Priprava na zasip (polaganje cevovodov)      

       

 Likvidacija jaškov jame Hrastnik      

 - Pripravljalna dela      

 - Zasip      

       

 Likvidacija starih vhodov      

 Izdelava vrtin za vgradnjo piezometrov in inklinometrov      

Opomba: Dinamiko in način zapiranja jam bomo sproti prilagajali moţnostim odvzema pepela. 

 

Terminski plan zapiranja jame Ojstro 

Poz. Zapiralna dela / leto  2010 2011 2012 2013 2014 

       

 Likvidacija objektov med k. 130 in k. 206 v jami Ojstro      

 - Pripravljalna dela      

 - Zasip objektov      

       

 Zapiralna dela  na k. 30 in k. 90 v jami Ojstro in demontaţa črpališča      
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 - Pripravljalna dela      

 - Zasip objektov      

       

 Rekonstrukcija  objektov na Zveznem obzorju do povezave na Savski 

obzor 

     

 - Pretesarba poškodovanih odsekov proge      

 - Urejanje odvodnjevanja      

       

 Demontaţa opreme od k. 90 do k. 120 in prestavitev črpališč      

 - Pripravljalna dela      

 - Prestavitev črpališča      

       

 Likvidacija objektov od k. 90 do k. 120      

 - pripravljalna dela      

 - Zasip objektov      

       

 Demontaţa opreme od k. 120 do Zveznega obzorja      

 - pripravljalna dela      

 - Demontaţa opreme in spravilo iz jame      

       

       

 Likvidacija II. obzorja jame Ojstro      

 - Pripravljalna dela      

 - Zasip      

       

 Likvidacija starih vhodov      

 Izdelava vrtin za vgradnjo piezometrov in inklinometrov      

Terminski plan zapiralnih del na separaciji (v lastni reţiji) 

Poz. Zapiralna dela / leto  2010 2011 2012 2013 2014 

       

 SEPARACIJA      

       

 Rušenje opuščenih daljnovodov na separaciji      

 Rušenje transportnih koridorjev na stari deponiji premoga      

 Demontaţa in rušenje sejalnice, drobilnice 2, B postaje,laboratorija in koridorji od GT-

513 do GT-518 s pripadajočimi objekti 
     

 Dozator A, gumi transporter GT-53 in oprema v objektu TTS      

 Bunker rovnega premoga 1 in 2 ter vpadnika GT-53 in GT-506      

 Stara lamparna, kompresorska postaja      

 Transportna pot NTZ, bunker Frančiška, transportna pot v drobilnico 1 in objekt 

drobilnice  
     

 Ostali objekti      

 

Terminski plan zapiralnih del na površini (sanacija, vzdrţevanje) 

 
  PODROČJE RTH 2010 2011 2012 2013 2014 

   Urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH      

 

Stroški izvajanja del v lastni reţiji v III. fazi zapiranja RTH 

 

Skupen strošek vseh del v lastni reţiji, ki bodo nastali v fazi izvajanja III. faze zapiranja RTH 

(zapiranje jam, separacije in površine), smo določili z upoštevanjem: 
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 stroškov fiksnih delovnih mest za zapiralna dela, 

 stroškov zapiralnih del po objektih v jamah, 

 stroškov zapiralnih del na separaciji, rušenja raznih objektov in  zapiranje starih vhodov v 

jame, 

 stroškov štabnih sluţb, tehničnega in gospodarskega področja, 

 stroškov nabave opreme za jamo, 

 stroškov električne energije, 

 stroškov izdelave tehnične dokumentacije za zapiralna dela, 

Strošek, oziroma cena delavnika je za vsa dela v lastni reţiji opredeljena na cenovnem nivoju 

specifičnem za posamezno področje dela in ločena na stroške dela in ostale stroške. Oba nivoja 

stroškov bazirata na realno obračunanih stroških v ţe realiziranem obdobju. Glede na to, da gre v 

danem primeru za nadaljevanje podobnih del, pričakujemo, da se vsebina in struktura stroškov tudi v 

bodoče ne bo bistveno spremenila in da bo ostalo razmerje med obema nivojema stroškov v glavnem 

nespremenjeno. Stroški dela in ostali stroški so ovrednoteni na dan 01.01.2010 in ne vključujejo DDV-

ja. 

 

Stroški štabnih sluţb, tehničnega in gospodarskega področja so v tabeli 4.3. podani v skupni vrednosti, 

ker gre v danem primeru za področje sluţb, katerih delo se prepleta in v celoti predstavlja zaključeno 

celoto, ki omogoča funkcioniranje poslovnega sistema. 

 

Pri tem velja poudariti, da se cene storitev in blaga zunanjih izvajalcev formirajo na trgu, in da smo 

obvezani, kot javno podjetje, vse nabave realizirati v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Stroški 

dela pa se v celoti formirajo na osnovi drţavne regulative. 

 

Stroški zapiralnih del (tabela 4.1 ) 

Stroške zapiralnih del po posameznih objektih smo določili na podlagi potrebnega števila delavnikov 

za izvedbo teh del in na podlagi stroškov dela in ostalih stroškov na delavnike.  Potrebno število 

delavnikov za izvedbo zapiralnih del smo določili na podlagi predizmer zapiralnih del po posameznih 

objektih (pri zasipavanju smo upoštevali količine vgrajenega zasipnega materiala, pri likvidaciji 

objektov dolţine objektov in vrsto podgradnje, pri demontaţi opreme pa količine in vrsto opreme, ki je 

predvidena za demontaţo). Po drugi strani smo določili potrebne ekipe delavcev za izvajanje del in 

glede na dosedanje izkušnje ocenili njihovo storilnost ekip. Na podlagi tako določenih normativov 

smo izračunali potrebno število delavnikov za izvedbo del, s tem da smo to število delavnikov (glede 

na pogoje dela po posameznih objektih) še nekoliko povečali ali zmanjšali. Pri določitvi potrebnega 

števila delavnikov za izvedbo del smo upoštevali tudi odsotnost.  

 

Stroški štabnih sluţb, tehničnega in gospodarskega področja (tabela 4.2) 

Podatki v tabeli 4.2 opredeljujejo stroške dela, ter ostale stroške oz. odhodke (v nadaljevanju stroške) 

za področje štabnih sluţb, tehničnega in gospodarskega področja, ki opravljajo naloge za podjetje v 

celoti in so nujni za funkcioniranje druţbe. 

 

Skupni obratovalni stroški 

V tabeli 4.1 in 4.2 so podani skupni stroški (pri dosedanjih zapiralnih delih sta to poziciji X1000 in 

X4000, ki so namenjeni evidentiranju teh stroškov). Kot skupne opredelimo tiste stroške, ki jih po 

vsebini ne moremo opredeliti na nobeno drugo konkretno pozicijo programa zapiranja, ali pa jim, v 

sistemu zagotavljanja podatkov zapiranja skozi izvajanje avtomatičnih postopkov prenosa iz poslovnih 

evidenc, ne moremo natančno opredeliti vseh potrebnih parametrov za pravilno dodelitev konkretni 

poziciji. 
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Pozicija X1000 (tabela 4.1) je namenjena spremljanju tovrstnih stroškov na t.i. stroškovnih mestih 

skupnega pomena področij (lokacij), medtem ko pozicijo X4000 (tabela 4.2) uporabljamo za 

spremljanje skupnih stroškov evidentiranih na nivo podjetja.  

 

Glede na dosedanje izkušnje ugotavljamo, da so najpogostejše vrste stroškov, ki se pojavljajo na 

skupnih pozicijah, naslednje: 

 

 Skupni stroški nivoja podjetja (pozicija X4000) - tabela 4.2 

Vrsta stroška 

ZAVAROVALNE PREMIJE                      

STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV -  REVIZIJE IN SVETOVANJA 

STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV -  IZDELAVA IN REVIZIJE PROJEKTOV 

STROŠKI STORITEV - TEKOČE  VZDRŢEVANJE 

STROŠKI POŠTNIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV   

STROŠKI DRUGIH STORITEV -  OGREVANJE  

KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE                   

STROŠKI DRUGIH STORITEV – VAROVANJE OBJEKTOV 

STROŠKI DRUGIH STORITEV - ČIŠČENJE OBJEKTOV IN PROSTOROV 

STROŠKI DRUGIH STORITEV - OSTALO           

STROŠKI STORITEV – POPRAVILO IN VZDRŢEVANJE OSTALE OPREME ZUNANJIH  

TRANSPORTNIH SREDSTEV 

STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV - ODVETNIŠKE, NOTARSKE, POSTOPKI 

ZA UREJANJE PRAVNO PREMOŢENJSKIH ZADEV (CENITVE, UPRAVNE, GEODETSKE IN 

DRUGE STORITVE) 

STROŠKI MATERIALA 

STROŠKI STROKOVNE LITERATURE             

STROŠKI STORITEV – POPRAVILO  IN VZDRŢEVANJE ELEKTRO OPREME IN INSTALACIJ 

SEJNINE IN DRUGA IZPLAČILA  

STROŠKI DRUGIH STORITEV - KOMUNALNE STORITVE   

STROŠKI ENERGIJE – POGONSKO GORIVO     

SODNE IN UPRAVNE TAKSE 

 

 Skupni stroški za zapiralna dela po področjih (pozicija X1000) - tabela 4.1 

Vrsta stroška 

REGRES ZA LETNI DOPUST                   

PREHRANA MED DELOM                       

STROŠKI DRUGIH STORITEV - OGREVANJE  

PLAČE ZAPOSLENIH                         

STROŠKI DRUGIH STORITEV - VAROVANJE OBJEKTOV   

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

OKOLJSKA DEJATEV – ODPADNE VODE 

STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA ZAPOSLENIH 

STROŠKI DRUGIH STORITEV - ČIŠČENJE OBJEKTOV IN PROSTOROV 

PREVOZI NA DELO IN Z DELA                

STROŠKI DRUGIH STORITEV - PRANJE IN KRPANJE ZAŠČITNIH SREDSTEV 

STROŠKI DRUGIH STOR.-KOMUNALNE STORITVE   

MOČNEJŠA HRANA                           

STROŠKI MATERIALA - ZAŠČITNA  SREDSTVA   
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STROŠKI STORITEV – POPRAVILO  IN VZDRŢEVANJE ELEKTRO OPREME IN INSTALACIJ 

STROŠKI POŠTNIH IN TELEKOMUN. STORITEV   

DELODAJALČEV PRISPEVEK OD PLAČ, NADOMESTIL IN DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH 

Strošek dela je v programu prikazan v dveh sklopih: pri posamezni konkretni poziciji ter na poziciji 

X1000 oz. X4000. Ločen prikaz stroškov dela izhaja iz načina obračunavanja in knjiţenja plač ter 

ostalih stroškov dela v RTH. Tak prikaz nam omogoča natančnejše spremljanje in bolj korektno 

primerjavo stroškov s programom oz. operativnimi plani. Prikazani stroški dela se ne podvajajo. 

 

Način prikaza stroškov dela je odvisen od dejstva, da: 

1. so določene kategorije vezane na konkretno opravljeno delo in s tem na določeno pozicijo v 

programu, 

2. so določene kategorije vezane samo na delavca in na njegovo razporeditev. 

 

Stroški dela na posamezni poziciji: 

 

Pozicija X4000 

 

Kategorija stroška dela Razlaga 

KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE                                       
Del, ki ga plača podjetje – osnova so zaposleni 
na zapiranju in deleţ strokovnih sluţb.  

SOLIDARNOSTNE POMOČI ZAPOSLENIM                              

Odvisno od SM razporeditve delavca, pri 
izračunu ni vpisane pozicije, zato se stroški 
prenesejo avtomatsko na skupni nivo 

Ostali stroški dela, ki se nanašajo na stroške strokovnih sluţb (tehnično in gospodarsko področje ter 

štabne sluţbe) so vezane na konkretno delo in se obračunavajo in prikazujejo na ločenih pozicijah. 

 

Pozicija X1000 

 

Kategorija stroška dela Razlaga 

DELOD.PRISP.OD PLAČ,NADOM. IN DR.PREJ.ZAP.           

Upoštevajo se samo tisti prispevki delodajalca, 
ki se nanašajo na obračunan del stroškov dela 
na tej poziciji 

PLAČE ZAPOSLENIH                                             

V kategorijo plač, ki se prikazujejo na skupnem 
nivoju spada samo nadomestilo za ogrevanje in 
izplačane nagrade ob dnevu rudarjev in novem 
letu (po kolektivni pogodbi). Ta izplačila so 
odvisna samo od SM razporeditve delavca, pri 
izračunu ni vpisane pozicije, zato se stroški 
prenesejo avtomatsko na skupni nivo 

PREHRANA MED DELOM in MOČNEJŠA HRANA                                          
Osnova za izračun so dejansko opravljeni 
delavniki 

PREVOZI NA DELO IN Z DELA                                    

Odvisno od SM razporeditve delavca, pri 
izračunu ni vpisane pozicije, zato se stroški 
prenesejo avtomatsko na skupni nivo 

REGRES ZA LETNI DOPUST                                       

Odvisno od SM razporeditve delavca, pri 
izračunu ni vpisane pozicije, zato se stroški 
prenesejo avtomatsko na skupni nivo 

SOLIDARNOSTNE POMOČI ZAPOSLENIM                              

Odvisno od SM razporeditve delavca, pri 
izračunu ni vpisane pozicije, zato se stroški 
prenesejo avtomatsko na skupni nivo 

STROŠKI DODATNEGA POKOJNIN. ZAV. 
ZAPOSLENIH 

Odvisno od SM razporeditve delavca, pri 
izračunu ni vpisane pozicije, zato se stroški 
prenesejo avtomatsko na skupni nivo 

 

Ostali stroški dela, ki se nanašajo na stroške zapiralnih del, so vezani na konkretno delo in se 

obračunavajo in prikazujejo na konkretnih pozicijah. 
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Razlika v vsebini stroškov dela na poziciji X1000 in X4000 nastane zaradi tega, ker imajo reţijski 

delavci za vsako sluţbo v programu svojo pozicijo, delavci na zapiranju pa imajo samo eno skupno 

pozicijo za celo OE. 

       

Nabava opreme za zapiranje jam (tabela 4.3) 

V tabeli 4.3 smo podali seznam opreme, ki jo bomo morali nabaviti v naslednjih letih, da 

bomo zagotovili normalen potek zapiralnih del.  Za jamo bomo nabavljali opremo, ki bo 

nadomestila obstoječo, takrat ţe izrabljeno opremo. To bo predvsem oprema za zasipavanje 

jamskih objektov, tako s hidravličnim kot s pnevmatičnem zasipom, oprema za transport po 

jamah, oprema za izdelavo betonskih čepov, ter ostalih rudarskih in vrtalnih  del. 

Predvidevamo tudi nabavo opreme za črpanje vode ter zračenje jamskih prostorov . Do konca 

zapiralnih del bodo delavnice še aktivne, zato  bomo rabili še nekaj opreme za elektro in 

strojno delavnico.  

Za potrebe strokovnih sluţb bo potrebno nabaviti opremo za izvajanje meritev posedanja 

površine, premikov, pretokov vode in za meritve zraka v jamskih objektih, vozila, razna 

računalniška oprema itd. 
 

Električna energija za zapiralna dela (tabela 4.4) 

V stroške zapiralnih del so vključeni stroški porabe električne energije. V letih 2010, 2011 in 2012 se 

bodo stroški električne energije delno pokrivali v breme proizvodnje.  

 

 

Tehnična dokumentacija za zapiranje jam (tabela 4.5) 

Rudarski projekti 

 

a) Rudarski projekti 

Večino tehnične dokumentacije bomo izdelali v lastni reţiji. Strošek izdelave dokumentacije bo 

zajet kot strošek delavnikov v strokovnih  sluţbah. Ocenjujemo, da bomo letno izdelali ca. 5 

rudarskih projektov za zapiranje jam in jamskih objektov na separaciji. Poleg tega bomo izdelali 

letno predvidoma ca 12 odmikov od teh projektov in glede na dosedanje izkušnje 15 do 20 

nepredvidenih projektov in druge tehnične dokumentacije. Glede na to, da so podlaga za plan 

projektov predvidene aktivnosti, je v letu 2014 v planu ocenjena izdelava 20 RP-jev za aktivnosti iz 

2015 (ki pa še niso znane…)  

 

b)  Rudarski projekti izvedenih del 

Predvidevamo, da se bo povečalo število projektov izvedenih del  za potrebe tehničnih pregledov zaprtih objektov. Po dosedanji 

praksi naj bi pristojne sluţbe takšne (delne) tehnične preglede izvajale 1 × do 2 × letno. 

 

c)  Odmiki od rudarskih projektov 

Predvidoma bo potrebno v času izvajanja zapiralnih del izdelati tudi odmike od projektov. 

Vzroki za to so spremembe tehničnih pogojev, ki jim je potrebno slediti tudi z 

dokumentacijo… 

Študije 

Za izdelavo rudarskih projektov za posamezna zapiralna dela bo tudi v tem obdobju potrebno 

za vsa področja, ki so nekoliko bolj problematična, izdelati ustrezne študije. V prihodnjem 
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obdobju bodo te predvsem v smislu analize izvedenih zapiralnih del, kot tudi v smislu 

nadaljevanja nekaterih študij iz prejšnjega, oz. sedanjega obdobja. Poleg tega bo potrebno 

izdelati določene elaborate za ugotavljanje primernosti nekaterih objektov in površine za 

nadaljnjo uporabo, oz. uporabo le teh po prenehanju rudnika… 
Študije bodo praviloma izdelovali zunanji izvajalci. 
 

Revizije, recenzije in strokovna mnenja za projekte 

V skladu z Zakonom o rudarstvu moramo zahtevnejše  rudarske projekte dati predvideti v 

pooblaščenih podjetjih,ki izvršijo revizijo in izdajo revizijsko klavzulo. Za tako revidirane projekte po 

reviziji izda dovoljenje za izvajanje del ustrezno ministrstvo.  

 

Ocena stroškov povezanih z izdelavo projektne dokumentacije 

Stroški so povezani predvsem z dokumentacijo navedeno pod postavkami 6.5.10.2 do 6.5.10.4., ki so 

povezane z zunanjimi izvajalci. Na določena sredstva je potrebno računati tudi pri izdelavi 

posameznih sklopov rudarskih projektov (gradbeni, stabilnost,…) in pa pri pridobivanju soglasij. Na 

letni ravni bodo ti znašali predvidoma okrog 54. 000 €. (tabela) 

 

Stroški raziskovalnega vrtanja in izvajanja monitoringa v lastni reţiji   

Vrtanje 

Za potrebe zapiralnih del bomo v naslednjem obdobju morali izdelati precejšnje število  vrtin z 

naslednjim namenom: 

 za izdelavo globokih piezometrov za spremljanje potapljanja jam, 

 za pridobitev določenih podatkov za potrebe zapiranja, 

 izdelavo raznih tehnoloških vrtin (vrtine za zračenje, vrtine za transport zasipnega materiala, 

drenaţne vrtine itd.), 

 vrtine za pridobitev geomehanskih podatkov za izdelavo stabilnostnih analiz, 

 vrtine za vgradnjo inklinometrov  za ugotavljanje stabilnosti breţin, 

 vrtine za vgradnjo plitvih piezometrov  itd.  

 

Tako v tem obdobju planiramo : 

- dokončanje vrtalnih del iz leta 2009 , vrtanje in oprema inklinometrov in piezometrov ; 

- izvedbo nadomestnih vrtin opremljenih kot inklinometri in piezometri ( neprehodni, 

dodatni...) na področju jame Dol in Hrastnik, 

- vrtanje in opremo vrtin  v sklopu monitoringa in zapiranja jame Ojstro , ter za zapiranje 

jame Trbovlje, 

- vrtine za spremljavo premikov, nivoja vode ali za pridobitev vzorcev za geomehanske 

raziskave ( izvedbe SPT meritev ), 

- vrtanje vrtin za predhodne raziskave v jamah za potrebe projektiranja , saniranja, 

dreniranja in izvajanja  zapiralnih del.       

Monitoring (zajeto v tabeli 4.1) 

Monitoring  bo obsegal: 

 meritve posedanja površine, 

 meritve premikov na površini, 

 meritve nivoja vode v piezometrih, 

 meritve premikov z inklinometri, 
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 meritve pretokov vode v jami in na površini, 

 meritve nivoja vode v potopljenih jamskih objektih, 

 analiziranje rezultatov in izdelava poročil … 

 

 

 

 

Meritve v zvezi s posedki in premiki na površini 

Meritve na površini bomo izvajali z geodetskimi meritvami in z meritvami v inklinometričnih vrtinah. 

Te meritve sedaj delno ţe izvajamo, na določenih površinah, kjer še poteka intenzivno posedanje in 

posledično tudi nasipavanje zemeljskih mas za zmanjšanje vpliva odkopavanja, pa ta dela še niso 

moţna. S temi meritvami in z rezultati teh meritev bomo ugotavljali intenzivnost posedanja in 

premikov, tako dobljeni podatki pa bodo podlaga za izdelavo prognoze posedkov in premikov za 

naslednja leta. Z meritvami bomo ugotavljali tudi nevarnosti na plazovitih območjih, podatke pa bomo 

nenazadnje uporabili tudi za določitev uporabnosti in namembnosti  zemljišč za posamezne dejavnosti.  
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Določitev števila zaposlenih na zapiralnih delih v III. fazi zapiranja RTH (2010 - 2014)(tabeli 2.1 

in 2.2) 

 

Poslovne funkcije se izvajajo in opravljajo na nivoju druţbe kot celote. Delijo se na štabne 

sluţbe, ter na tehnično in gospodarsko področje. Področja se naprej  organizacijsko delijo na 

posamezne delovne enote oz. oddelke.  
  

V tej točki programa smo določili potrebno povprečno število zaposlenih na zapiralnih delih. 

Tako smo določili potrebno število na stalnih delovnih mestih, število zaposlenih na zapiranju 

po posameznih objektih in število zaposlenih po ostalih organizacijskih enotah. 

 

V programu zapiranja tehnično področje delimo na fiksna delovna mesta in na konkretna 

zapiralna delovna mesta, kjer se delavci premeščajo na osnovi potreb delovnega procesa in 

strokovne usposobljenosti. Delavci gospodarskega področja, ter štabnih sluţb opravljajo 

naloge skupnega pomena in so nujno potrebni za delovanje druţbe kot celote.  

 

Določitev števila zaposlenih na zapiralnih delih 

 

Število zaposlenih na zapiralnih delih smo določili na podlagi naslednjih kriterijev: 

 potrebnega števila in strukture zaposlenih, 

 planirane dinamike zapiralnih del, 

 razpoloţljivega števila ljudi in 

 socialnega vidika. 

 

V letih 2010 2011 in 2012 bo deleţ delavcev razporejen (tabela 2.1.) tudi na proizvodnjo 

premoga, katerih stroški  bodo prihodkovno pokriti in tako ne bodo bremenili zapiranja.  

 

Predvideno število zaposlenih na zapiralnih delih je razvidno iz tabele 2.2. 

 

Zaposleni na zapiralnih delih 

Zaposleni  na fiksnih delovnih mestih 

Delo v jamah je organizirano tako, da je določeno število delavcev zaposlenih na izvajanju zapiralnih 

del po posameznih objektih. Poleg tega je dokaj veliko število zaposlenih na delih, ki skrbijo, da dela 

na zapiralnih deloviščih nemoteno potekajo. Sem spadajo delavci, ki so zaposleni na dostavi materiala, 

vzdrţevanju jamskih objektov, črpanju vode, vzdrţevalci v elektro-strojni sluţbi, nadzorniki in drugi. 

Vsi ti so razporejeni na t.i. fiksna delovna mesta in posredno sluţijo za izvajanje zapiralnih del na 

raznih deloviščih po jamah.  

 

Zaposlene na fiksnih delovnih mestih praviloma ne moremo točno ločiti na delavce na zapiranju in na 

delavce, ki opravljajo druge dejavnosti, ker bodo ti delavci sočasno izvajali dela tako za zapiranje kot 

za druge dejavnosti: na primer delavci na transportu, vzdrţevanju transportnih in zračilnih objektih, 

črpanju vode itd.  Zato smo določeno število teh delavcev dali delno na zapiranje in delno na druge 

dejavnosti.  
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V tabeli 2.2 smo prikazali število zaposlenih na fiksnih delovnih mestih in delavce , ki bodo zaposleni 

na konkretnih zapiralnih delih po posameznih letih.  Ta tabela je tudi osnova za izračun stroškov 

delovnih mest.  

   

Zaposleni  na zapiranju posameznih objektov 

V tabeli 3.1  tega programa smo podali predizmere del po posameznih sklopih zapiralnih del v jami. 

Na podlagi teh predizmer smo določili potrebno število delavnikov za izvedbo teh del. Iz te tabele in iz 

terminskega plana zapiralnih del je tudi razviden vrstni red zapiralnih del.  

 

Zaposleni v ostalih  organizacijskih enotah  

Kot smo ţe prej omenili, bodo zaposleni v spremljajočih organizacijskih enotah izvajali dela za 

potrebe zapiranja in za potrebe drugih dejavnosti. Stroški se bodo sorazmerno z obsegom del in 

angaţiranostjo izvajalcev delili in bodo jasno in namensko opredeljeni. Sem spadajo: poslovodstvo, 

štabne sluţbe ter sluţbe tehničnega ter gospodarskega področja. V okviru tehničnega področja je tudi 

oddelek za projektiranje in razvoj, kjer izdelujejo rudarske projekte za zapiralna dela ter razvijajo in 

uvajajo nove tehnologije za zapiralna dela. Dela na površini vodi in nadzira organizacijska enota 

Površina in monitoring. V gospodarsko področje sodi tudi oddelek za prestrukturiranje in kakovost, ki 

je zadolţen za vodenje in nadzor  kadrovsko socialnega dela programa zapiranja. 

 

Za  program zapiralnih del in poslovni načrt zapiranja se poslovanje z računalniško podprtim 

informacijskim sistemom vodi ločeno od drugih dejavnosti.  

 

Vse funkcije in odgovorne osebe za vodenje in nadzor zapiralnih del so pokrite z organizacijskimi akti 

podjetja in navodili. 
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Ekološka  in  prostorska  sanacija  površine RTH III. faza (2010 – 2014)  

 

Pri izdelavi programa III. faze smo predizmero del določali na osnovi predpostavke vzporednega 

potekanja proizvodnje in zapiralnih del do konca leta 2012. Po tem letu bodo potekala izključno 

zapiralna dela. 

  

Pri pripravi programa zapiralnih del na področju ekološke in prostorske sanacije smo upoštevali 

trenutno moţne, znane in predvidene načine sanacije, ki pa se zaradi spremenjenih pogojev lahko tudi 

spremenijo. Vse omenjene spremembe bodo obdelane v letnih programih zapiranja. Upoštevali smo 

tudi predvidene finančne moţnosti za posamezna leta, posledično so vsa dela, ki jih zaradi omejitve ne 

bomo mogli realizirati v III. fazi, prestavljene v obdobje po letu 2014. 

 

Stroške za posamezne pozicije smo določali na podlagi dosedanjih izkušenj, predvidenih predizmer in 

predvidenih cen na dan 31.12.2009. V oktobru 2010 je bila izdelana novelacija dokumenta, v 

katerem upoštevamo zmanjšanje proračunskih sredstev v letu 2010 s prestavitvijo finančnih 

zaostankov iz tega leta v naslednja. 

 

Dinamiko izvajanja del na površini smo za obdobje 2010-2014 določili glede na: 

- predvideno zmanjševanje velikosti vplivov preteklega rudarjenja, ki je posledica 

zapiranja posameznih odkopnih polj, 

- predvideno zmanjševanje velikosti vplivov rudarjenja v letih 2010-2012, 

- obstoječe prostorske in ureditvene plane občin Trbovlje in Hrastnik ter prostorske 

plane, ki jih imata le-ti v pripravi. 
 

Na področju ekološke sanacije je bilo v obdobju 2005-2009 opravljenih manj del od predvidenih. 

Zaradi tega bomo v obdobju 2010-2014 sicer povečali intenziteto izvajanja del na tem segmentu, 

vendar le v skladu z razpoloţljivimi sredstvi. V III. fazo smo torej prestavili vsa dela, ki zaradi 

kakršnegakoli vzroka niso bila opravljena v II. fazi. Posledično so se povečala potrebna sredstva za 

njeno izvedbo, kar je razvidno iz tabel št. 5.1-5.3. Na segmentu prostorske sanacije je prišlo v obdobju 

2005-2009 do določenih odstopanj zaradi zmanjšanega proračuna. 

 

Na Rudniku Trbovlje-Hrastnik je področje izvajanja del na površini površine razdeljeno na dva dela: 

1. Ekološka sanacija zajema vse aktivnosti v zvezi s sanacijo površine nad odkopnimi 

polji, ki so neposredna posledica odkopavanja. Sestavljena je iz primarne (začasne) in 

dokončne sanacije, in sicer glede na to, v kakšni fazi umirjanja je območje, kjer se le-ta 

izvaja. Ekološko sanacijo smo do sedaj izvajali v lastni reţiji ob podpori zunanjih 

izvajalcev na področju izvedbe in po potrebi tudi projektiranja. Od drugega kvartala 2009 

naprej so zaposleni na površini prezaposleni v hčerinsko podjetje, zato lastne reţije ni več. 
Površine, na katerih je konsolidacija tako velika, da še ni moţno izvajanje zaključnih sanacijskih 

del oz. bo v jami še potekalo pridobivanje premoga, bomo sanirali s časovnimi zamiki, ki so 

odvisni od tega, kako hitro se kaţejo vplivi odkopavanja na površini. To pomeni, da v času po 

končanem odkopavanju v posameznem polju najprej zagotovimo stabilnost breţin, izvedemo 

primarno sanacijo in rekultivacijo, ter izvajamo vzdrţevalna dela toliko časa, dokler se vplivi 

odkopavanja ne zmanjšajo na nivo, ki dopušča izvedbo dokončne sanacije in rekultivacije. 

Začasno sanirane površine med izvajanjem posameznih sanacijskih faz vedno začasno 

rekultiviramo, da na ta način zmanjšamo vodno in druge vrste erozij in povečamo stabilnost. 

 

2. Prostorska sanacija zajema rušenja objektov, ki jih ne potrebujemo več oz. so v 

takšnem stanju, da je le-to nujno, obnove tistih, ki jih še potrebujemo za delovanje, 

ponovno vzpostavljanje preteklega stanja (nadomestna infrastruktura). Kot smo ţe 

nekajkrat omenili, je rudarjenje na tem območju povzročilo prekinitev v preteklosti 

obstoječih povezav, prekinjene so bile vodne poti, zaradi zniţanja nivoja podtalnice so 
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izginili izviri, poleg tega pa voda z območij posega, še posebej tam, kjer so le-ta nasipana 

z vsakovrstno rudniško jalovino, ni več pitna … Zaradi potreb širše skupnosti po tem viru 

energije, je naša prisotnost, tudi na nekaterih vitalnih delih površine, preprečevala 

izgradnjo potrebne infrastrukture. Zaradi tega rudnik obnavlja prekinjene in poškodovane 

sisteme, vzpostavlja nekoč ţe obstoječe in nove tam, kjer so neobhodno potrebni tudi za 

kvalitetno zapiranje. 

 

Posledica izkoriščanja najbolj dostopnih delov premogovega leţišča je v preteklosti povzročila, da 

ssmo se leta 2001 srečali z okoli 70-imi evidentiranimi starimi rudniškimi vhodi v jame. V času 

zapiranja RTH smo se ţe lotili njihovega zapiranja in dokončne ureditve. Pri tem pa se v velikih 

primerih srečujemo s problemom zagotavljanja ustreznih dostopov. 

V času izvajanja zapiralnih del bomo porušili tudi večji del objektov na površini, ki jih je rudnik 

zgradil in uporabljal za svoje potrebe (ventilatorske postaje, transformatorske postaje, separacija 

premoga …), nekaj od njih pa jih bomo obnovili, ker spadajo med objekte posebnega kulturnega 

pomena.  Območje separacije v Trbovljah leţi na komunikacijsko izjemno ugodni lokaciji in v 

industrijskem okolju, tako da je kot takšno tudi zelo zanimivo za nove namene. 

 

Po sanaciji, porušenju objektov oz. po izvedbi druge aktivnosti, bomo površine uredili v skladu z 

njeno namembnostjo, kar od nas zahteva veljavna zakonodaja. Le-ta je odvisna predvsem od tega, 

v kolikšni meri so ţe realizirani vplivi odkopavanja. Poleg tega moramo upoštevati tudi 

dostopnost terena in seveda moţnosti, ki jih prostor ponuja. 

 

Izdelava projektne dokumentacije 

 

Pri določevanju števila potrebnih rudarskih projektov smo upoštevali faznost izdelave dokumentacije. 

Naslovi projektov so namreč določeni po področjih obdelave, znotraj naslova pa bomo za vsako fazo 

izdelali nov projekt. Posledično je torej število projektov večje kot je naslovov. 

 

V obdobju III. faze zapiranja RTH predvidevamo izdelavo naslednje projektne in druge 

dokumentacije: 

rudarski projekti (RP) 50 ( ocenjeno) 

Nepredvideni RP, odmiki (Trbovlje, 

Hrastnik, Separacija) 
20 

PGD in PZI, PID 24 (ocenjeno)    

deli RP (zunanji izvajalci) 16 (ocenjeno) 

projekti izvedenih del, revizije, recenzije 30 

projekt monitorniga (po področjih) 2 

uskladitev ţe izdelanih projektov z novo 

zakonodajo 
7 

Izdelava izvedbenih elaboratov za rušenje 10 (ocenjeno) 

programi in programske  zasnove 2 

študije, elaborati, stabilnostne analize 15 

poročila o vplivih na okolje, ocene vplivov 

na okolje 
9 

 

 

Za potrebe izvajanja dokončnih sanacijskih, rekultivacijskih, rušitvenih in obnovitvenih del bomo 

morali najprej izdelati rudarske projekte za opustitev izkoriščanja na posameznih delih rudniške 
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površine (podlaga zanj bo idejni projekt, v katerem je obdelana celotna površina pridobivalnega 

prostora Rudnika Trbovlje-Hrastnik). Rudarski projekt za opustitev pa bo podlaga za izdelavo 

posameznih rudarskih projektov za izvajanje del za vsa predvidena območja. Le-ta bo primarno 

osnova za pridobitev dovoljenja za opustitev izkoriščanja, vsa omenjena dokumentacija s potrebnimi 

soglasji pa bo osnova za vlogo za izbris posameznih območij iz registra pridobivalnih prostorov. 

 

V tabeli 5.6.a je predstavljena potrebna dokumentacija za izvajanje ekološke sanacije, ki bo izdelana v 

lastni reţiji RTH. V tabeli 5.6 je navedena projektna dokumentacija za izvajanje prostorske sanacije v 

obdobju 3. faze, ki jo bodo izdelali zunanji izvajalci. 

 

Terminski plan izvajanja del na površini 

 

Terminski plani izvajanja del na področju ekološke in prostorske sanacije so prikazani v tabelah: 

sanacija površine         tabela 5.1 

rušenja/obnove objektov in nadomestnih gradenj na površini   tabela 5.2 

rekultivacija površine         tabela 5.3 

obnove cest in ostale infrastrukture       tabela 5.4 

 

Na območju Trbovelj je moţna dokončna sanacija območja zahodno od varnostnega stebra mesta 

Trbovlje, kjer se za nekatere dele ţe pripravljajo predlogi novega občinskega prostorskega načrta. V 

zadnjih letih se je namreč pokazala potreba po spremenjeni namembnosti, zato smo začeli z ustreznimi 

postopki. 

 

Glede na to, da se je proizvodnja premoga v letu 2009 prestavila v jamo Ojstro, bo po letu 2012 

moţno le izvajanje nujnih sanacijskih del znotraj rušnega in deloma tudi vplivnega območja 

odkopavanja. Je pa moţno začasno urejanje rušnega območja in urejanje preostalega območja nad 

jamo Ojstro, kjer so vplivi ţe zmanjšani do te zadostne mere. 

 

Na ostalih delih pridobivalnega prostora bomo tako v Trbovljah kot tudi v Hrastniku lahko nadaljevali 

s sanacijskimi in rekultivacijskimi deli, ki so ţe v teku in začeli s pripravo potrebne projektne in druge 

dokumentacije za pozicije po programu za III. fazo. Dinamiko del na površini smo določili glede na 

predvideno zmanjševanje velikosti vplivov preteklega rudarjenja, odvisna je tudi od zapiranja 

posameznih odkopnih polj ter od prostorskih in ureditvenih planov občin Trbovlje in Hrastnik. 

 

Kot smo ţe omenili, bomo v III. fazi zapiranja RTH nadaljevali sanacijska in rekultivacijska dela na 

območjih, kjer so le-ta ţe v teku in se izvajajo v skladu s programom II. faze zapiranja RTH. Poleg 

tega bomo izvajali tudi vsa v II. fazi predvidena dela, oz. dokončna sanacijska in rekultivacijska dela, 

ki jih bomo lahko začeli izvajati zaradi zmanjševanja vplivov rudarjenja. To pomeni, da bomo v času 

po končanem odkopavanju v posameznem polju najprej zagotovili stabilnost breţin, izvedli primarno 

sanacijo in rekultivacijo ter izvajali vzdrţevalna dela toliko časa, dokler se ne bodo vplivi odkopavanja 

zmanjšali na nivo, ki bo dopuščal izvedbo dokončne sanacije in rekultivacije. 

 

Posebno pozornost smo namenili tudi območjem, kjer je zaradi dviga podtalnice, ki je posledica 

zapiranja jam, povečana nevarnost poslabšanja hidrogeoloških razmer in s tem posledično tudi 

poslabšanja stabilnostnih razmer. Z dvigom podtalnice se namreč v hribini spremenijo hidrogeološke 

razmere, ki vplivajo tudi na stabilnost območja. Pojavijo se lahko novi izviri vode na površini, 

prisotnost dodatnih količin vode v hribini pa lahko povzroči tudi nastanek novih drsnih ploskev in 

posledično plazov. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno dokončno urejanje odvodnjevalnih kanalov 

in ustreznih drenaţnih sistemov (tako na površini kot v jami). Ţe v programu II. faze zapiranja smo 

predvideli, da bomo (z namenom zagotavljanje stabilnosti breţin v kritičnih območjih, kjer so moţni 

vplivi prisotnosti vode v hribini predvidoma veliki) nivo podtalnice dvigali počasi, da se bo lahko pred 

tem površina vsaj delno konsolidirala, kar bomo nadaljevali tudi v III. fazi zapiranja. Hkrati pa v jami 

ţe vzpostavljamo drenaţni sistem, ki bo funkcioniral tudi po zaprtju rudnika. 
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Stroški ekološke in prostorske sanacije 

 

Predizmero del smo določali glede na trenutno znane in predvidene načine sanacije. Predvidevamo, da 

se bodo rešitve zaradi časovne odmaknjenosti obravnavanega obdobja verjetno še spreminjale in s tem 

posledično tudi predvidena dela. Poleg tega se lahko zaradi spremenjenih razmer (npr. izpad potrebnih 

količin materialov za dokončno ureditev površine z nasipavanjem, spremenjena bodoča namembnost 

…) spremeni tudi princip sanacije površine. Eventualne spremembe, ki bi nastale na ta način, bodo 

obdelane v letnih programih zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik. 

 

Stroške za posamezne pozicije smo določali na podlagi predizmere del ter predvidenih cen na dan 

31.12.2009. Kjer tega dela programa nismo izdelovali na podlagi projektne dokumentacije, smo 

rešitve obdelali zgolj principielno, predizmere pa pripravili na podlagi dosedanjih izkušenj pri 

izvajanju I. in II. faze postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik. 

 

 

 

Stroški sanacije površine (tabela 5.1) 

 Sanacija in rekultivacija opuščenega PK Bukova gora in širšega območja 

Lakonce (Trbovlje) 

Zdruţili smo postavke Sanacija in rekultivacija opuščenega PK Bukova gora s 

postavko Sanacija platoja Frančiška in brežine nad cesto Frančiška rov–Gvido in 

postavko Sanacija površine nad Savskim poljem.  

Predvidena je dokončna sanacija zahodnega dela platoja Frančiška, ki zajema 

območje, kjer je bila postavljena klasirnica, do nove trase industrijske ceste. Poleg 

tega bomo dokončno uredili tudi breţine pod platojem (stabilizacija), jih pripravili na 

rekultivacijo in uredili odvodnjavanje celotnega območja. Skupno bomo uredili ca. 

60.000 m². 

Odkopavanje premoga v Savskem polju je bilo zaključeno marca 2003.  Površina je 

bila delno sanirana, dokončna sanacija pa ni bila moţna, saj so se na površini še vedno 

kazale deformacije. Predvidevamo, da bo leta 2011 površina konsolidirana v tej meri, 

da bo postopoma primerna za dokončno sanacijo, v vmesnem obdobju pa bomo po 

potrebi izvajali nujna sanacijska dela za vzdrţevanje obstoječega stanja. Sama sanacija 

bo zajemala izravnavo terena ter ureditev odvodnjevalnih sistemov in navezavo le-teh 

na sistem proti potoku Trboveljščica. Površino bomo v času sanacije oblikovali tako, 

da bo primerna za novo namembnost in rekultivacijo. 

Območje bivšega PK Bukova gora z oţjo in širšo okolico je predvideno za dokončno 

sanacijo. V ta namen predvidevamo naslednje: 
1. Izvedba raziskav geomehanskih lastnosti območja juţno od Bukove gore 

2. Izdelava rudarskih projektov sanacije območja juţno od Bukove gore: 

a. Idejni rudarski projekt sanacije celotne površine juţno od območja Bukove gore 

(novelacija) 

b. RP Sanacija depresije BG (polnjenje, utrjevanje) 

c. RP Sanacija in rekultivacija breţin juţnega pobočja Bukove gore (ojačanje breţin, 

zasaditev) 

d. RP Vpadnik za odvodnjavanje Retja in meteornih vod do Save 

3. Utrjevanje in izravnava platoja levo od deponije premoga Lakonca  

4. Analize lastnosti tal na kmetijskih površinah 
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5. Rudarski projekt sanacije kmetijskih in gozdnih površin (vzpostavitev gozdnih in poljskih 

cest, izboljšanje tal, ureditev hidroloških razmer, načrt rekultivacije z ustreznimi kulturami) 

6. Vzpostavitev deponije prsti in zbiranje prsti 

 

 Sanacija površine nad III. poljem (Trbovlje) 

Po končanem odkopavanju v III. polju jame Trbovlje bo potrebno začasno in nato 

dokončno sanirati ca. 300.000 m² degradiranih površin. Ţe v fazi samega odkopavanja 

se je površina sprotno sanirala, vendar zaradi velikih posedkov in premikov na terenu 

dokončna sanacija še nekaj časa ne bo mogoča. Predvidevamo, da bo dokončna 

sanacija, ki bo zajemala formiranje platojev in breţin, geotehnične in hidrotehnične 

ukrepe za zagotavljanje in nadzor stabilnosti, ureditev dostopnih poti ter rekultivacijo, 

izvedljiva v letih 2012 in 2015. 
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 Sanacija kamnoloma Vode (Trbovlje) 

 

Kamnolom Vode, ki se nahaja na desnem bregu Trboveljščice, je rudnik Trbovlje v 

preteklosti uporabljal za lastne potrebe. Eksploatacije kamnoloma ţe nekaj let ne 

izvajamo več.  

Zaradi velike strmine kamnoloma in breţin nad kamnolomom bo sanacija zelo 

zahtevna, izvedena pa bo tako, da bomo najprej izdelali dostopne poti ob robu 

kamnoloma, sledila bo izdelava etaţ v breţini kamnoloma, rekultivacija platojev etaţ 

in delno breţin kamnoloma, izdelava varovalnega nasipa na osnovni etaţi ter izdelava 

varovalne ograje ob zgornjem robu in ob straneh kamnoloma.   

 

 Ureditev okolice jaška Gvido (Trbovlje) 

Projekt predvideva zunanjo ureditev jaška 3 – Gvido in obsega: 

- izdelavo globoke kanalizacije Φ80 cm od objekta strojnice do ţe izvedenega     

priključnega jaška pri cesti Terezija rov-Ribnik – Gvido, 

- izdelava kanalizacije platoja pred objektom strojnice do ceste Terezija rov –

Ribnik-Gvido, 

- ureditev povoznih in pohodnih površin na območju urejanje (ca. 5300 m2), 

- ureditev zelenih površin na območju urejanja (ca. 2000 m2), 

- ureditev vhodnega portala v ukinjen rov. 

 

 Sanacija površine vzhodno od potoka Bela (območje Krištandola) – (Hrastnik) 

Krištandol se nahaja na skrajnem vzhodnem delu rudarjenja obrata Hrastnik. Vplivi 

rudarjenja so največji na območju severno in severozahodno od naselja Krištandol. 

Izvajanje sanacije bo potekalo na območjih, kjer je površina dokaj strma in brez pravih 

dostopnih poti. V sklopu sanacijskih del bo potrebno izvesti sledeča dela: 

- sanirati odlomne skalne robove (predvidoma z miniranjem, saj je teren nedostopen 

za mehanizacijo), 

- sanirati manjši plaz ob vhodu v Krištandolski rov, 

- urediti odvodnjavanje, 

- rekonstruirati dostopne poti. 

 

 Sanacija površine nad jamo Dol – območje od izvira pri Jesihu do potoka Bela – 

II.faza (Hrastnik) 

II. faza sanacije površine  nad jamo Dol – območje od izvira pri Jesihu do potoka Bela 

delno ţe projektno obdelana. Način sanacije bo določen na podlagi rezultatov 

monitoringa in geomehanskih in hidrogeoloških raziskav. Ocenjujemo, da bo v drugi 

fazi potrebno izvesti naslednja dela: 

- izdelava inklinometričnih vrtin, s katerimi bomo ugotavljali premike  in globino 

plazu, 

- izdelava drenaţnih reber  (lokacije le-teh in dolţine bomo določili  na podlagi 

rezultatov raziskav), 

- izdelava podpornih konstrukcij  (glede na predhodne rezultate raziskav in meritev 

bomo po potrebi izdelali podporne zidove, kamnite zloţbe …), 

- izdelava bočnih priključkov v kanaletni ali obzidani izvedbi, vgradnja prepustov, 

zasipavanje depresij, obdelava celotne površine plazu z ureditvijo površine v 

ustrezne naklone, zaščita mejnih delov pred zatekanjem vode, 
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- izravnava površine. 

 

 Sanacija spodnjega dela plazu Blate (Hrastnik) 

Spodnji del plazu je dolg ca. 400 m in širok ca. 50 metrov. Zaradi preprečevanja 

nadaljnjega plazenja je treba vso površinsko vodo v čim večji meri zajemati ţe ob 

samem robu plazu in jo mimo njega odvajati proti potoku Bela. 

Sanacijska dela bodo zajemala : 

- izdelavo dostopnih poti, 

- vgradnjo hudourniških kanalet, 

- izdelavo treh prepustov premera Φ=800 mm vključno z vtoki in iztoki, 

- izdelavo kamnite zloţbe, 

- izdelavo globokih drenaţnih  globokih reber za zajem talne vode, 

- zasipavanje depresij. 

 

 Sanacija površine nad Kotnim poljem (Hrastnik) 

Na tem delu površine so kot posledica rudarjenja vidni odlomni robovi višine tudi do 

20 m. Na vrhu hriba Stari Hrastnik je velik odlomni rob v smeri vzhod–zahod, ob 

katerem je severni del hriba spuščen za ca. 15 m. S sanacijo tega območja smo na 

podlagi rudarskega projekta začeli ţe v letu 2001. Z odstranjevanjem juţnega dela 

(zgornji del odlomnega roba) smo ţe ustvarili manjši plato. Z dokončno odstranitvijo 

zgornjega odlomnega roba bomo odstranili močno porušeno in razpokano hribino, ki 

ogroţa celotno območje pod njim in s tem ustvarili laţji dostop za izvajanje sanacije 

skalnih razpok na juţnem pobočju hriba Stari Hrastnik. Po končanih delih bomo 

uredili odvodnjavanje in površino pripravili za rekultivacijo. Dela bodo v tem obdobju 

potekala na predvidoma 20.000 m
2
 površine. 

 

 Sanacija opuščenega PK Blate (Hrastnik) 

Površina bivšega površinskega kopa Blate se nahaja vzhodno od obratnih prostorov 

rudnika Hrastnik in severno od površine nad A-poljem jame Hrastnik. Leta 2006 smo 

delno sanirali, v letu 2007 pa tudi rekultivirali del tega območja. Sanacija preostalega 

območja bo v glavnem obsegala ureditev odvodnjavanja (izdelava odvodnjevalnih 

kanalov, drenaţ, usedalnikov in prepustov), kar bo nedvomno izboljšalo tudi 

stabilnostne razmere na samem območju, izvedli bomo tudi izravnavo površin z 

zalednim in delno tudi s pripeljanim materialom.  

 

 Ureditev hudournika Jesih do reguliranega pritoka potoka Bela (Hrastnik) 

Urejanje omenjenega območja predstavlja nadaljevanje sanacije hudournika Jesih 

(gledano gor-vodno) od bivšega mostička pri  Močilarju do vznoţja hriba v dolţini ca. 

280 m. Predvideno je, da bomo ponovno vzpostavili v preteklosti obstoječ dostop do 

Močilarja (na začetku obravnavane trase) in sicer s pomočjo prepusta, dodatno izdelali  

še dva prepusta, izvedli rekonstrukcijo zamenjavo obstoječega prepusta 1200, 

izdelali tri umirjevalno-zbiralne bazene, montirali varovalno ograjo za preprečevanje 

vsipanje listja, odpadlih vej in erodiranega materiala z dela severne breţine v kanal in 

uredili pas površine ob rekonstruiranem kanalu. Kanal bo v celoti tlakovan z lomljenci 

v betonu, za potrebe premagovanja višinske razlike bo izdelana tudi drča s pregrado. 

Na celotni trasi bodo (poleg ţe omenjene) po potrebi montirane še štiri pregrade. 

Predvidevamo tudi ureditev hudournika od zadnjega projektiranega bazena navzgor in 

sicer do roba pridobivalnega prostora, kar je treba še projektno obdelati. 
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 Sanacija in dokončna ureditev okolice starih vhodov v jame (RTH) 

Na RTH je evidentiranih veliko  vhodov v jame (stari-opuščeni in novejšni, ki so še 

aktivni). Vse vhode bomo pregledali in po izvedenih sanacijskih delih uredili okolico. 

Ker je del vhodov ţe urejenih, predvidevamo, da bomo sanirali pribliţno polovico 

vseh evidentiranih objektov, kar zahteva tudi sanacijo in ureditev bliţnje okolice.  
 

 Sanacija plazovitih območij (RTH) 

Zasavje spada med najbolj labilna in s plazi ogroţena območja v Sloveniji. Površina 

nad jamami Rudnika Trbovlje-Hrastnik je mestoma zelo strma, kar še posebej velja za 

območje nad jamo Hrastnik. Relief površine in geološke razmere so na področju 

Zasavja dokaj neugodne za stabilnostne razmere površine. Tako je občina Hrastnik 

uvrščena v sam vrh v Sloveniji glede na število plazov. S podzemnim in tudi 

površinskim rudarjenjem pa smo stabilnostne razmere na površini še dodatno 

spremenili. Zaradi odkopavanja premoga so v veliki meri porušene kamnine in 

zemljine nad odkopnimi polji, s čemer je poslabšana stabilnost površine, po drugi 

strani pa smo z rudarskimi deli povzročili dreniranje hribine nad jamskimi objekti, kar 

pa na stabilnost vpliva pozitivno. Zapiranje rudnika ima zaradi zvišanja nivoja 

podtalnice negativne vplive na površino. Kasneje, ko se bodo zemljine ponovno 

konsolidirale, pa se bodo stabilnostne razmere izboljšale. Zato smo (za premostitev) 

predvideli začasno dreniranje posameznih področjih v jamah, na površini pa izvedbo 

določenih del, s katerimi bomo preprečili ponovno aktivacijo ţe umirjenih ali celo 

nastanek novih plazov. To pomeni, da je bilo v preteklih letih na vplivnem območju 

rudnika saniranih, delno ali začasno saniranih več plazov. Dela so se izvajala 

postopno, po potrebi in v višini razpoloţljivih sredstev. Nekatere sancije so bile 

izvedene le v tolikšni meri, da smo preprečili napredovanje plazu in povzročanje 

nadaljnje škode. Zaradi preprečevanja nevarnosti in škode je treba izvesti vsa 

sanacijska dela na nestabilnih območjih, ki nastala kot posledica rudarjenja. Med ta 

dela spadajo ureditve odvodnjavanja, drenaţ, stabilizacija z izdelavo potrebnih 

objektov in izvedba vseh posegov, ki so nujni za stabilizacijo terena. Po končani 

sanaciji je treba izvesti ustrezno rekultivacijo. 
 

Stroški rušenj/obnov objektov na površini (tabela 5.2) 

 

Starim rudniškim objektom na površini (ventilatorske postaje, transformatorske postaje, delavnice, 

skladišča, zasipne postaje, rudniški vhodi …), ki še niso porušeni oz. obnovljeni, bomo določili 

morebitno nadaljnjo namembnost. Objekte, ki še imajo uporabno vrednost, bomo obnovili do te mere, 

da bodo varni . V primeru, da ni potrebe (vsekakor najprej s strani RTH in nato tudi drugih), interesa, 

da objekt ni opredeljen kot spomenik tehnične dediščine, oz. ni v tem postopku, bo porušen, območje 

pa urejeno in po potrebi rekultivirano. 

 

Rušenje objektov na separaciji Trbovlje bo potekalo in se nadaljevalo v skladu s predvidenimi in 

potrjenimi plani. V primeru, da bo potrebnih več rušenj od planiranih v tem programu, le-ta izvedemo. 

Pri tem pa moramo upoštevati, da je treba sočasno s tem ustrezno urejati tudi glavno napajanje jame 

Trbovlje, ki poteka iz TP1 na separaciji Trbovlje. Zato planiramo tudi izdelavo rudarskega projekta 

končnega stanja napajanja preostalih objektov in morebitnih novih objektov na območju separacije 

Trbovlje ter preostalega dela jame Trbovlje po končanem odkopavanju. 

 

 Obnova zunanjih objektov jaška III (Gvido) - (Trbovlje) 
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V RTH d.o.o. je bila sprejeta odločitev o obnovi jaška III in strojnice, ki bosta skupaj s  

pripadajočim platojem namenjena nadaljnji uporabi tudi po prenehanju rudarjenja. Nova 

namembnost bo imela tehnično kulturni značaj. 

Obnova strojnice jaška III je bila izvedena ţe v letih 2001 in 2002. Urejeni so bili kletni 

prostori, poloţen nov betonski tlak v pritličju, izdelana medetaţa v pritličju, nova fasada, 

popravljena so bila okna in prekrita streha. Da bo objekt sluţil svoji novi namembnosti, je 

potrebno dokončati tudi obnovo notranjosti objekta. Prav tako je potrebno izvesti 

protikorozijsko zaščito stolpa jaška in ga obnoviti v smislu varovanja kulturno-tehnične 

dediščine. 

 

 Obnova upravne zgradbe (Trbovlje) 

Glavni upravni objekt v Trbovljah smo delno ţe obnovili. Izvedena je bila zamenjava 

zunanjega stavbnega pohištva ter obnova avle in stopnišča. V tem programskem 

obdobju je predvidena sanacija dotrajanih sanitarij in ostala nujna sanacijska dela .  
 

 Sanacija kanalizacijskega omreţja okolice Upravne zgradbe RTH (Trbovlje) 

Zaradi dotrajanosti kanalizacijskega omreţja na območju Upravne zgradbe RTH 

(ugotovljenega s pregledom z videokamero) in večkratnega poplavljanja kletnih 

prostorov te zgradbe, kjer je tudi glavni arhiv RTH, je potrebno obnoviti oz. zamenjati 

kanalizacijske vode. Pri obnovi je potrebno fekalne in meteorne vode ločiti. Na novo 

omreţje se bo priklopil tudi objekt bivše projektive. Projektna dokumentacija je bila 

izdelana v letu 2009, dela pa bomo izvajali v letu 2011. 
 

 Rušenje opuščenih daljnovodov (Trbovlje) 

Na območju Bukove gore in sicer na pobočju nad separacijo Trbovlje se nahajajo stebri 

opuščenih daljnovodov, ki so bili v lasti RTH. Pred popolnim zaprtjem rudnika je potrebno 

stebre odstraniti. Projektno dokumentacijo za rušenje bomo izdelali v lastni reţiji. 

 

 Obnova/rušenje strojnice in objekta Stari jašek (Hrastnik I) – (Hrastnik) 

Objekt strojnice je pravilne tlorisne oblike dimenzij 21,5m x 21,5m, tlorisna površina je 453 

m
2
. Objekt Stari jašek je kovinske konstrukcije, tlorisne dimenzije objekta so 4,60m x 2,80m. 

Objekt bo potrebno obnoviti v skladu z navodili za ohranjanje kulturne dediščine. 

 

 Rušenje transportnih koridorjev na stari deponiji premoga (Separacija) 

Na stari deponiji premoga so bili za potrebe transporta energetskega premoga v preteklosti 

izdelani pokriti transportni koridorji, ki jih bomo v III. fazi zapiranja RTH morali v celoti 

odstraniti. Celotni objekti so zelo dotrajani in leţijo na strmi, nedostopni breţini.  

V sklop te pozicije spadajo transportni koridorji zahodne deponije premoga: transportni 

koridor presipna postaja (p.p.) B - presipna postaja (p.p.) C, presipna postaja C, transportni 

koridor  p.p. C - Cementarna, transportni koridor p.p. C - p.p. D  in presipna postaja D. 

Oprema v koridorjih in presipnih postajah je demontirana. Presipne postaje in transportni 

mostovi so armiranobetonske konstrukcije, ki zaradi velikega naklona breţin stojijo na  

stebrih. Skupna dolţina koridorjev je 360 metrov. Rušenje objektov bomo opravili v 

sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Material, ki bo nastal pri rušenju, bomo odpeljali na 

ustrezno deponijo in ga porabili tudi za zasip bliţnjih nadkopov. 

 Rušenje drobilnice II (Separacija) 

Objekt drobilnice II se nahaja med sejalnico in TTS. Zgrajen je bil leta 1970, je pravilne 

tlorisne oblike, zidane izvedbe. Objekt je še v funkciji. 

Tlorisne dimenzije objekta so 16,60m x 6,20m. Sestavljen je iz niţjega in višjega dela. Temelji 

objekta so pasovni armiranobetonski. Celotna nosilna konstrukcija objekta je 

armiranobetonska, stebri so dimenzij 30/40, zidovi debeline 30 cm pa so pozidani z opečnimi 

modularnimi bloki. Strehi nad obema objektoma sta simetrični dvokapnici, kritina je salonit. 

Višina slemena spodnje strehe je na koti +10,12m, zgornje strehe pa na koti +14,12m. 
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Pred pričetkom rušenja drobilnice II bo potrebno odstraniti transportni most drobilnica II–

TTS, v katerem se nahaja GT-404. Objekt bomo odstranili v celoti do nivoja okoliškega 

terena, temelje ne bomo odstranili. 

 

 Obnova vodnega rova (Separacija) 

Vodni rov, po katerem poteka odtekanje meteorne jamske vode, bo imel funkcijo 

odvodnjavanja tudi po zaprtju jam RTH, zato bo potrebno rov temeljito očistiti in  sanirati 

podgradnjo.  

 

 Rušenje upravne zgradbe (Separacija) 

Na separaciji Trbovlje bomo porušili tudi bivšo upravno zgradbo (t.i. objekt SGO). Ker je le-ta 

v neposredni bliţini ţelezniških tirov SŢ (Slovenska ţeleznica), bo zahtevnost del povečana in 

sicer zaradi dodatnih posebnih ukrepov in njihovega varovanja. 

Najprej je treba izvesti demontaţo strojne instalacije in napeljav, demontaţo elektro opreme, 

elektro instalacij in napeljav ter demontaţo optičnih vodov. Izvesti bo treba tudi demontaţo in 

prestavitev video signalov in telefonskih vodov na drugo lokacijo. 

Objekti (vključno s pripadajočo kopalnico in parkiriščem) bodo porušeni v celoti in sicer 

vključno s temeljnimi nastavki. Predvideno je, da pete temeljev in podporni zidovi pod objekti 

ostanejo in se ne porušijo. Po porušitvi objekta in nastavka (ca. 30 cm pod koto okoliškega 

terena) je predvideno nasipanje in izravnava z ustreznim nasipnim materialom na nivo okolice. 

 

 Ureditev območij starih rudniških kolonij (RTH) 

Rudniške kolonije so bile grajene izključno za zaposlene delavce na rudniku. Skupno jim je to, 

da gre za stare in dotrajane objekte, zgoščene in utesnjene stavbne agregate, v njih so 

sanitarno-higienske razmere neustrezne, nizek je tehnični standard zidave, pomanjkanje 

funkcionalnih površin, motnje zasebnosti, odmaknjenost in problemi dostopnosti, kar vse kaţe 

na območja nizkega stanovanjskega standarda. 

Obravnavane rudniške kolonije leţijo na parcelah, ki so last rudnika. Glede na zapisano mora 

rudnik  poskrbeti tudi za ustrezno sanacijo ali celo porušitev le-teh. 

 

 Rušenje opuščenih objektov na površini (RTH) 

V tej točki so obravnavani vsi objekti, ki jih rudnik ne uporablja več za svojo dejavnost in so 

zaradi različnih vzrokov neprimerni za drugo namembnost, zato so predvideni za rušenje. 

Objekti na separaciji so obravnavani posebej, kar velja tudi za finančno ovrednotenje. 

Predvideno je, da se rušijo ventilatorske postaje, črpališča, delavnice, pomoţni objekti, itd.. 

Specifikacija posameznih objektov bo opredeljena v letnih programih zapiranja. Prav 

Tako in vzporedno se bo izdelovala potrebna tehnična dokumentacija za posamezna rušenja.    

 Vzdrţevalna dela na objektih v lasti RTH (RTH) 
V tej točki so predvidena redna vzdrţevalna dela na tistih objektih v lasti rudnika, ki jih bo le-

ta uporabljal v času zapiranja.   

Specifikacija posameznih objektov bo opredeljena v letnih programih zapiranja. Prav 

Tako in vzporedno se bo izdelovala potrebna tehnična dokumentacija za posamezna 

vzdrţevalna dela. 

 

Stroški rekultivacije površine (tabela 5.3) 

 Rekultivacija opuščenega PK Bukova gora in Lakonca (Trbovlje) 

Zdruţili smo postavke Sanacija in rekultivacija opuščenega PK Bukova gora s 

postavko Sanacija platoja Frančiška in brežine nad cesto Frančiška rov–Gvido in 

postavko Sanacija površine nad Savskim poljem.  

Rekultivacija platoja Frančiška in breţine nad cesto Frančiška rov-Gvido in breţine 

nad cesto Frančiška rov-Gvido je odvisna od nadaljnje rabe prostora. Za humuziranje 
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bomo uporabili odstranjeno in deponirano humusno plast, ki jo bomo razgrnili po 

platoju in izvedli zatravitev. Novo formirane breţine bomo zasadili z grmovnicami in 

drevjem. Največjo pozornost bomo posvetili breţini med cesto Frančiška rov - Gvido 

in platojem Frančiška, ker gre za območje zmanjšane stabilnosti, kjer je v preteklosti 

ţe obstajal plaz. Zato bomo rekultivacijo izvajali sproti in v skladu z napredovanjem 

sanacijskih del. 

 

 Rekultivacija površine nad III. poljem (Trbovlje) 

Rekultivacija območja nad III. poljem jame Trbovlje bo v prvi fazi zajemala predvsem 

humifikacijo, zatravitev in pogozditev sanirane površine. Po potrebi bomo uporabili 

biotorkret, na manj stabilnih delih pa po potrebi tudi poplete. 

 

 Rekultivacija kamnoloma Vode (Trbovlje) 

Po sanaciji kamnoloma - izdelavi etaţ, bomo na plato etaţ nasuli rodovitno zemljo. Po 

moţnosti bomo z zemljo prekrili tudi breţine etaţ. Sledila bo zatravitev etaţ, pri čemer 

bomo najverjetneje uporabili tudi biotorkret. Platoje etaţ bomo nato zasadili z drevjem 

in zatravili. 
 

 Rekultivacija površine vzhodno od potoka Bela (območje Krištandola) – 

(Hrastnik) 

Gre za bolj poraščena območja, kjer bo zaradi večjih posegov v vegetacijo  (izdelava 

ustreznih dostopov, sanacija) potrebno izvesti vodno setev, zasaditev z ustreznimi 

vrstami drevja in na več mestih tudi dodatno stabilizacijo terena s popleti, ki poleg 

tega sluţijo tudi za preprečevanje erozije. 

 

 Rekultivacija površine nad jamo Dol – območje od izvira pri Jesihu do potoka 

Bela – II.faza (Hrastnik) 

Območje posega, ki je izven dostopnih poti, je treba zatraviti in območja, kjer so bili 

potrebni poseki drevja in grmovja, zasaditi z avtohtonimi vrstami drevja. Po potrebi je 

treba breţine utrditi s popleti. 

 

 

 

 Rekultivacija površine spodnjega dela plazu Blate (Hrastnik) 

Po zaključenih zemeljskih delih bomo sanirano območje takoj ustrezno rekultivirali, 

kar je podrobno obdelano v inţenirsko-biološkem delu projekta, ki je sestavni del 

rudarskega projekta RP št. 2600/49. V njem je predvideno, da bo celotno sanirano 

območje v celoti zatravljeno, mestoma pa bodo za usmerjanje vode in dodatno utrditev 

terena uporabljeni tudi vrbovi popleti. Trava, grmovnice in ostale drevesne vrste so 

izbrane tako, da imajo veliko porabo vode, globoke korenine in so seveda primerne za 

takšno vrsto tal. 

 

 

 Rekultivacija površine nad Kotnim poljem (Hrastnik) 

Ker  nadaljnja namembnost območja še ni znana, bomo površino rekultivirali tako, da 

bo v večini le zatravljena. Pred zatravitvijo bomo fino pripravljeno površino nasipali 

še z vsaj 10 cm zemlje, jo zatravili s travno mešanico ter zaščitili s senenim nastiljem, 

oz. izvedli vodno setev. Ob zaščitnem nasipu (višine ca. 0,5 m) bomo za izboljšanje 

končnega videza površine v sadilne jame zasadili ustrezne grmovnice. 
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 Rekultivacija opuščenega PK Blate (Hrastnik) 

Predvidena je zatravitev celotne površine posega, zasaditev s primernimi drevesnimi 

vrstami na delih, kjer bo to potrebno in na erozijsko izpostavljenih območjih, tudi 

zasaditev popletov. 

 

 Gozdarske storitve (RTH) 

Sanirane in rekultivirane površine bodo pripravljene na način, ki bo ohranjal dejansko 

rabo prostora, kar od nas zahteva tudi veljavna zakonodaja. Te storitve bodo med 

drugim vključevale tudi potrebna gojitvena dela ter vzdrţevanje sanirane in 

rekultivirane površine. 

Gozdarske storitve so nujne tudi pri aktivnostih, kjer je predvidena pridobitev 

gradbenih in drugih dovoljenj, soglasij… v okviru sanacije površine.  
 

Stroški obnove cest in ostale infrastrukture (tabela 5.4) 

 

 Ureditev ceste Opekarna - Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov – 3. faza 

(Trbovlje) 

Celotno območje Nasipov se ţe od vsega začetka nahaja pod neposrednim vplivom rudarjenja.  

V obdobju 2005 – 2009 smo uredili odvodnjavanje tako meteornih vod iz samega območja 

Nasipov, kakor tudi odvod meteornih vod iz višje leţečih površin pridobivalnega prostora 

rudnika preko Nasipov do potoka Trboveljščica.  Sanirali smo tudi manjši plazovit del v JZ 

delu območja Nasipov. Rekonstruirali smo cesto Opekarna – Nasipi od kriţišča na Nasipih do 

bivših garaţ Avtoparka, deloma po obstoječi trasi, deloma pa po novi trasi . 

V 3. fazi je predvidena obnova ceste in komunalnih vodov od bivših garaţ Avtoparka do 

Opekarne.  

Nadaljevanje del bomo izvajali skladno s projektno dokumentacijo PGD »Ureditev 

odvodnjavanja in sanacija plazovitega območja na Nasipih s povezovalno cesto Opekarna – 

Nasipi«, ki ima veljavno gradbeno dovoljenje. 

 Obnova ceste Rudniška uprava – Opekarna (Trbovlje) 
Obnova ceste Rudniška uprava – Opekarna pomeni nadaljevanje urejanja ceste Opekarna -  

Nasipi in sicer odseka od »kriţišča uprava RTH« proti Nasipom v dolţini 130 m. Pri obnovi 

navedenega cestnega odseka je predvidena tudi obnova  komunalnih vodov. 

Dela bomo izvajali skladno s projektno dokumentacijo PGD/PZI »Rekonstrukcija ceste 

Rudniška uprava – Opekarna«, ki smo jo uskladili z veljavno zakonodajo v letu 2010.    

 

 Obnova meteorne kanalizacije Keršičeve ceste (Trbovlje) 

Obnova ceste v celoti poteka po obstoječi trasi. Cesta je zasnovana kot enosmerni promet za 

smer Trg revolucije – Partizanska cesta. 

Odvodnjavanje meteornih vod bo omogočeno s kolektorjem premera 400 mm. Predvidena je 

tudi obnova ostalih komunalnih vodov. 

Dela bomo izvajali skladno s projektno dokumentacijo PZI »Rekonstrukcija Keršičeve ceste v 

Trbovljah«, ki jo je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo.    

 

 Ureditev ceste in komunalnih vodov Terezija rov – Ribnik – Gvido (Trbovlje) 

Obstoječo cesto v dolţini ca. 800 m (v asfaltni izvedbi) je rudnik vseskozi uporabljal  za lastne 

potrebe, in sicer za dostop do površin, kjer je potrebno izvajati kakršnokoli sanacijo. Na njej se 

odvija dvosmerni mešani promet. Zgornji ustroj je zaradi prekomernega  teţkega prometa ter 

neurejenega odvodnjavanja v zelo slabem stanju.  
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Trasa obnovljene ceste v celoti sledi obstoječi. Odvodnjavanje ceste je zagotovljeno prek 

vzdolţnih in prečnih sklonov vozišča. Vzdolţ trase je ob levem robu ceste predviden hodnik 

za pešce. Traso predvidene ceste tangirajo tudi komunalni vodi. Predvidene so tudi tri kamnite 

zloţbe ter AB oporni  zid. 

Ureditev ceste in komunalnih vodov je razdeljena v 3 faze, in sicer ureditev odvodnjavanja 

Ribnik – Opekarna, ureditev odseka ceste in komunalnih vodov Ribnik – Gvido in ureditev 

odseka ceste in komunalnih vodov Ribnik – Terezija rov. Našteti prvi dve fazi sta bili izvedeni 

v letu 2009. 

Nadaljevanje del ţe poteka na podlagi projektne dokumentacije PGD »Ureditev ceste Terezija 

rov-Ribnik-Gvido«, ki ima veljavno gradbeno dovoljenje. Dela bodo zaključena v letu 2011. 

 

 Ureditev odvodnjavanja AMD – IPOZ - potok Trboveljščica (Trbovlje) 

Prispevna površina (od opuščenega PK Neţa preko površine nad bivšim AB odkopnim poljem 

do kamnolomom Plesko), ki gravitira k odvodniku AMD – IPOZ – potok Trboveljščica, meri 

ca. 66 ha. Predvidena je izgradnja odvodnika iz PVC cevi Φ80 cm ter revizijskih jaškov Φ100 

cm.  Celoten odvodnik je razdeljen v dva odseka, in sicer zgornji odsek (od umirjevalnika 

vode AMD oz. opuščenega PK Neţa do Lobnikarja), ki ima dva kraka ter spodnji odsek (od 

Lobnikarja do potoka Trboveljščica). Dolţina trase zgornjega odseka je 614,5 m, spodnjega pa 

240,0 m. Na tej trasi bo potrebno izdelati tudi AB oporni zid. 

V letu 2009 smo izvedli dela na zgornjem odseku odvodnika, v letu 2010 pa je predvidena 

izgradnja opornega zidu.  

Nadaljevanje del bomo izvajali skladno s projektnima dokumentacijama PGD/PZI »Ureditev 

odvodnjavanja AMD – PK Neţa – IPOZ – potok Trboveljščica«, ki ima veljavno gradbeno 

dovoljenje in PZI »Ureditev odvodnjavanja AMD – PK Neţa – IPOZ – potok Trboveljščica – 

II. faza«. 

 

 Ureditev odvodnjavanja Plato Ojstro/PK Neţa – potok Trboveljščica (Trbovlje) 

Del platoja Ojstro, ki se nahaja neposredno nad odkopnimi polji jame Ojstro, gravitira proti 

dolini potoka Trboveljščica. Odvodnjevalni kanal (glede na velikost vodozbirnega območja) 

nima ustreznih dimenzij, poleg tega tudi posamezni odseki kanala niso urejeni. Namen 

ureditve odvodnjavanja je, da odvedemo meteorne in zaledne vode s platoja Ojstro mimo 

območja Neţe  do potoka Trboveljščica. Na območju Neţe bomo nanj priključili severni krak 

odvodnjevalnega sistema opuščenega PK Neţa, ki je ţe izdelan. V sklopu izgradnje 

odvodnjevalnega kanala bo potrebno izvesti sanacijo labilnega območja.    

Projektna dokumentacija za ureditev odvodnjavanja je v izdelavi. 

 

 Ureditev odvodnjavanja Hauckov glinokop – potok Trboveljščica (Trbovlje) 

V opuščenem Hauckovem glinokopu smo v preteklosti pridobivali glino za lastne 

potrebe (opeka za podgradnjo jamskih objektov), delno pa tudi premog. Po zaključku 

del se glinokop ni nikoli saniral, prav tako nima urejenega odvodnjavanja. Namen 

ureditve odvodnjavanja je, da meteorne in druge vode vodimo iz saniranega območja 

Hauckovega glinokopa do potoka Trboveljščica. Odvodnjavanje bo obsegalo sledeče 

hidrotehnične objekte: zgornji zbirni kanal, vodni zbiralnik, kanal A (dolţine ca. 600 

m) in kanal B (dolţine ca. 300 m).   

Dela bomo izvajali skladno s projektno dokumentacijo PGD/PZI »Ureditev 

Hauckovega glinokopa – hidrotehnični del«. Gradbeno dovoljenje je še potrebno 

pridobiti. 
 

 Obnova industrijske ceste Separacija Trbovlje - Cementarna Trbovlje (Trbovlje) 

Gre za odsek ceste, ki pomeni edini pravi dovoz na Separacijo premoga Trbovlje. 

Predvidena je ureditev odvodnjavanja in cestišča industrijske ceste ter razširitev obeh 

tunelov na obstoječi cesti z namenom, da se laţje izvede demontaţa separacije 

premoga in v cilju oplemenitenja lokacije separacije premoga. 
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Dela na ureditvi odvodnjavanja in cestišča bomo izvajali skladno s projektno 

dokumentacijo PGD »Ureditev industrijske ceste Separacija premoga Trbovlje -  

Cementarna Trbovlje«, ki jo je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo, medtem ko 

bo rudarska projektna dokumentacija za sanacijo tunelov Trbovlje še izdelana. 

 

 Obnova spodnjega kanaliziranega dela struge hudournika iz območja Ojstrega (desni 

krak mimo banke) (Hrastnik) 

Odvodnjavanje površin s širšega območja Ojstrega je speljano v strugo hudournika – desnega 

pritoka Bobna v Hrastniku, ki je na odseku od izliva v potok Boben v smeri gorvodno proti 

priključku na Cesto padlih borcev prekrit, oz. zacevljen v dolţini ca. 170 m. 

Prekriti del hudournika na tem delu poteka pod voziščem lokalne ceste Hrastnik-Prapretno-

Plesko, ter na priključku regionalne ceste le to prečka, izliv je v prekritem delu potoka Bobna. 

Na odseku mimo banke je ţe večkrat prišlo do udora ceste. Pri sanacijah vozišča je bilo 

opaziti, da je obstoječe prekritje (obok) mestoma večkrat pretrgano tako, da voda izteka iz 

osnovne struge, ter spira okoliški material v takšni meri, da povzroča posedke in udor. 

Izvedena je bila izgradnja kanaliziranega hudournika v dolţini ca. 170 m, obnovitev ceste v 

dolţini izvedbe prekritja, ureditev odvodnjavanja in prestavitve vseh komunalnih vodov. Z 

deli smo pričeli v letu 2009 in jih bomo zaključili v letu 2010.  

Dela izvajamo skladno s projektno dokumentacijo PGD »Rekonstrukcija spodnjega 

kanaliziranega dela struge hudournika iz območja Ojstrega (desni krak mimo banke)«. 

 

 Ureditev območja Resnice (Hrastnik) 

Na območju Resnice v Hrastniku (ca. 7 ha) so se sprostile površine, ker so bile opuščene 

rudniške dejavnosti. Območje je degradirano in neurejeno. Na predmetnem območju se je 

nahajala rudniška stanovanjska kolonija, ki smo jo ţe porušili, in deponija »ţelezja«, kjer se je 

hranila oprema in material za rudniško dejavnost. V območju urejanja je tudi več dotrajanih in 

funkcionalno neustreznih pomoţnih objektov. Območje prečka cesta Hrastnik ( Kolonija ) – 

Blate, ki jo je rudnik v preteklosti uporabljal za svoje potrebe. 

Predvidena je ureditev prometnih površin in ureditev odvodnjavanja ter ozelenitve površin. 

Sanacija območja se bo vršila v treh fazah. 

Dela bomo izvajali skladno s projektno dokumentacijo PGD »Komunalna ureditev UN 

Resnica«, ki ima veljavno gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacijo za izvajanje del I. 

faze je ţe izdelana. 

 

 Obnova lokalne ceste, komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta-

Krištandol-Marno (Hrastnik) 

Območje Krištandola se nahaja v pridobivalnem prostoru RTH, kjer je rudnik izvajal, oz. 

izvaja sanacijska dela, zato je obstoječa lokalna cesta obremenjena s teţkim prometom. Ustroj, 

oprema ceste in odvodnjavanje so poškodovani. Obnovo ceste bomo izvajali v treh fazah: 

- Najprej je predvidena izvedba I. faze obnove meteorne kanalizacije v skupni dolţini 

557 m in obnova poškodovanega cestišča v dolţini ca. 1200 m. S popravki nivelete in 

prečnih sklonov bo zagotovljen odvod vode z vozišča. V celoti je predvidena 

zamenjava zgornjega ustroja, ter eventualna sanacija spodnjega ustroja (izboljšava 

temeljnih tal). 

- V nadaljevanju je v dolţini 700 m cesta v makadamskem ustroju in prevozna le za 

terenska vozila in kmetijske stroje. Tako je v II. fazi  mestoma predvidena razširitev in 

na novo makadamsko utrditev z ustreznimi nakloni, v zadnjem odseku (klanec) pa 

asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja. 

- V nadaljevanju je cesta v dolţini ca 1200 m zopet asfaltirana, vendar dotrajana. 

Odvodnjavanje je slabo urejeno. Tako je na tem odseku predvidena v glavnem 

preplastitev; kjer je uničen spodnji ustroj bo zamenjan tudi tampon. Potrebno bo tudi 

popravilo podporne kamnite zloţbe in izvedba oporne kamnite zloţbe.  
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Dela bomo izvajali skladno s projektno dokumentacijo PZI »Rekonstrukcija lokalne ceste 

Krištandolske cesta – Krištandol – Marno«, ki je bil izdelan v letu 2009. 

 

 Sanacija odvodnjavanja Blate-Pot na Kal-Senica (Hrastnik) 

V sklopu dokončne ureditve površine nad jamo Hrastnik je predvidena izvedba sanacije 

odvodnjavanja območja Blate - Pot na Kal - Senica. Navedeno območje predstavlja grapa 

hudournika v smeri V-Z s številnimi pritoki predvsem z juţne smeri. Struga hudournika je 

neurejena, vidni so procesi močne erozije. 

Na samem območju je potrebno najprej urediti dostopne poti v smislu gozdnih cest, ki bodo v 

času izvajanja sanacijskih del omogočile dostop gradbeni mehanizaciji in kamionom za dovoz 

potrebnega materiala, kasneje pa bi sluţile za vzdrţevalna dela na odvodnjevalnem sistemu in 

za potrebe gozdarjev. 

Z načrtovano sanacijo odvodnje je potrebno le-to urediti tako, da bo omogočen kontroliran 

odvod površinske vode in preprečeno njeno erozijsko delovanje. Ustalitev struge in breţine je 

predvidena z izvedbo serije ustalitvenih pragov iz dvostenskih lesenih kašt, polnjenih z 

lomljencem. Na spodnjem delu glavne struge je predvideno zavarovanje struge s kineto iz 

kamnite zloţbe v suho. Na poloţnejših delih je predvidena izvedba kinete iz velikih 

hudourniških kanalet, katerih breţine bodo dodatno zavarovane s tlakom iz lomljenca v suho. 

V okviru sanacije odvodnje območja je predvidena tudi odstranitev dotrajanih in opuščenih 

objektov – temeljev rudniške ţičnice, ki leţijo v pobočju nad levo breţino glavne struge. 

Zaradi obseţnosti predvidene sanacije bomo sanacijske ukrepe izvajali fazno. 

Dela bomo izvajali skladno s projektno dokumentacijo PZI »Sanacija odvodnjavanja Blate–

Pot na Kal–Senica«. 

 

V vsaki aktivnosti je upoštevano tudi izvajanje vseh geodetskih storitev, ki so nujne in potrebne za 

izvajanje in zaključitev vseh, po projektih predvidenih del. 

Oprema za izvajanje sanacije in vzdrţevanje površine (tabela 5.5) 

Nabavljali bomo opremo za nadomestitev izrabljene obstoječe opreme in nabava novega materiala in 

opreme za zagotavljanje izvajanja planiranih del po srednjeročnem planu. 

Stroški izdelave dokumentacije (površina) (tabela 5.6) 

Večino rudarskih projektov bomo izdelovali v lastni reţiji.Stroški izdelave projektne in druge 

dokumentacije za potrebe sanacije so zapisani v tabeli 5.6. Gre tako za rudarske projekte, ki jih bodo 

izdelale zunanje institucije, dele rudarskih projektov, katerih nosilec bo RTH, za specifična področja 

pa bodo dele le-teh izdelovali zunanji izdelovalci, projekti in dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo 

del v skladu z gradbeno zakonodajo, predvidena je tudi izdelava študij, elaboratov, stabilnostnih 

analiz, ter vse ostale dokumentacije, ki je in bo potrebna za pridobitev ustreznih dovoljenj za izvajanje 

del na področju ekološke in prostorske sanacije površine. 
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Kadrovsko socialni program zapiranja RTH III. faza (2010 – 2014) 

Kadrovsko-socialni program (KSP) kot sestavni del krovnega programa zapiranja po vsebini zajema 

aktivnosti v zvezi s pasivnim in aktivnim razreševanjem preseţnih delavcev ter postopke, ki zadevajo 

pripravo na prestrukturiranje v smislu načrtovanja moţnih oblik in stroškov izvedbe programa ter v 

smislu spodbujanja zaposlenih k izobraţevanju oziroma usposabljanju za druge poklice z namenom 

razširitve moţnosti njihove zaposlitve pri drugih delodajalcih.  

 

Z realizacijo vsakoletnega KSP ţelimo doseči predvsem dva temeljna  cilja. Prvi cilj je zagotoviti 

ustrezno socialno varnost vsem preseţnim delavcem, ki jim RTH iz poslovnih razlogov ne bo mogel 

več zagotavljati dela. Drugi cilj pa je pripraviti podlage, ki bodo omogočale uspešno izvedbo 

razreševanja kadrovske problematike tudi za prihodnja obdobja. 

 

 

7.1 Predvideno zmanjševanje števila zaposlenih v letih 2010 – 2014 
 

Ob upoštevanju zakonskih okvirov iz ZPZRTH smo pri načrtovanju obsega zmanjševanja  števila 

zaposlenih za obdobje 2010-2014 izhajali iz: 

 

 dejanskega števila zaposlenih za nedoločen čas po stanju na dan 1. 1. 2010, 

 načrtovanega obsega zmanjšanja zaposlenih  v letu 2010, 

 predvidenega števila zaposlenih glede na načrtovane aktivnosti proizvodnje in zapiranja  v 

obdobju 2010-2014 in 

 plana rednega upokojevanja delavcev na podlagi pogojev obstoječega Zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju (ZPIZ)  

 

Na teh osnovah  načrtujemo, da bomo v programskem obdobju 2010-2014 zmanjšali število 

zaposlenih za 310 delavcev. Tako naj bi bilo na koncu leta 2014 v RTH zaposlenih le še 178 delavcev, 

ki bodo zadolţeni za dokončanje zapiralnih del in za monitoring. Načrtovano zmanjševanje števila 

zaposlenih po posameznih letih programskega obdobja je prikazano v naslednji tabeli. 

 

Tabela: Prikaz načrtovanega zmanjšanja števila zaposlenih za obdobje 2010-2014 

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH/LETO 2010 2011 2012 2013 2014 

STANJE NA ZAČETKU LETA 488 438 366 288 233 

STANJE NA KONCU LETA 438 366 288 233 178 

ZMANJŠANJE ŠT. ZAP. 50 72 78 55 55 

POVPREČNO ŠT.ZAP. SKUPAJ 463 402 327 260 206 

povprečno št.zap. na proizvodnji 275 275 230 0 0 

povprečno št.zap. na zapiranju 188 127 97 260 206 

NAČRTOVANE 
RAZREŠITVE/LETO 2010 2011 2012 2013 2014 

REDNE UPOKOJITVE 9 26 31 14 16 

PRESEŢNI DELAVCI 41 46 47 41 39 

7.2 Predvidena struktura zaposlenih  v obdobju 2010 – 2014 in 

določitev imenskega seznama preseţnih delavcev 
 

Tudi v obdobju 2010–2014 bo kontinuirano prihajalo do ukinitve oziroma zdruţevanja delovnih nalog  

in posledično do preoblikovanja, spremembe ali ukinitve delovnih mest.  Iz tega razloga bomo, 

upoštevajoč potrebe proizvodnih in zapiralnih procesov, vsako leto preverili in po potrebi novelirali 

ustreznost organizacijske strukture in sistemizacije delovnih mest. Skladno s tem bomo  uskladili tudi 
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individualne razporeditve zaposlenih ter  najkasneje do konca tekočega  leta po utečenih postopkih in 

dinamiki pripravili imenski seznam preseţnih delavcev za prihodnje leto ter program njihovega  

razreševanja, ki  bo vsebinsko in stroškovno podrobno opredeljen v letnih programih zapiranja.   

 

 

7.3 Predvidene oblike KSP 
 

Po vsebini so v KSP vključena tri različna področja, katerih osnovne značilnosti so opisane v 

nadaljnjem besedilu. 

 

PREDHODNI POSTOPKI 

 

Predhodni postopki v svojem bistvu pomenijo pripravo na prestrukturiranje. Tako so na tem segmentu 

predvidene različne aktivnosti, ki so glede na vsebino razčlenjene v tri pozicije oziroma t. i. delovne 

naloge:  

 

 DN XP01, kamor sodijo zunanje storitve,  kot so: storitev objave javnega razpisa za dodelitev 

premij iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja preseţnih delavcev RTH; svetovalne 

storitve s področja delovno-pravne zakonodaje, storitve v zvezi z rehabilitacijo invalidov ter 

storitve na podlagi izvršilnih postopkov zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti 

prejemnikov premij. 

 DN XP02, kamor sodijo  aktivnosti v zvezi z izobraţevanjem zaposlenih za pridobitev višje 

stopnje izobrazbe in/ali v zvezi z usposabljanjem delavcev za druge poklice. 

 DN XP04, kamor uvrščamo postopke v zvezi s pridobivanjem odločb ZPIZ za naknadno 

priznanje zavarovalne dobe s povečanjem. 

 

PASIVNE OBLIKE 

 

Pasivne oblike so namenjene razreševanju starejših in teţje zaposljivih delavcev. Sem sodijo 

naslednji ukrepi: 

 

 redne upokojitve - za delavce, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne 

pokojnine; 

 invalidske upokojitve - za delavce, ki z odločbo Invalidske komisije pridobijo I. kategorijo 

invalidnosti; 

 upokojitve z dokupom manjkajočih let zavarovalne dobe po pogojih  delovno-pravne 

zakonodaje;  

 upokojitev preko Zavoda za zaposlovanje po pogojih delovno-pravne zakonodaje; 

 prenehanje delovnega razmerja s kombinacijo dokupninske pomoči in upokojitve preko Zavoda 

po pogojih delovno-pravne zakonodaje; 

 prenehanje delovnega razmerja z denarno pomočjo delavcem-kmetom - gre za posebno obliko 

samozaposlitve, zato je tudi višina denarne pomoči enaka premiji za samozaposlitev; 

 

AKTIVNE OBLIKE 
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Aktivne oblike zajemajo vse postopke in aktivnosti, ki na koncu privedejo do prezaposlitve 

preseţnega delavca k drugemu delodajalcu oziroma do samozaposlitve v lastno podjetje. 

 

 

Izvedba aktivnih in pasivnih oblik se neposredno odraţa v zmanjšanju števila zaposlenih, medtem ko 

so učinki  predhodnih postopkov razvidni s časovnim zamikom in se kaţejo v širjenju zaposlitvenih 

moţnosti delavcev, ki so  vključeni v programe izobraţevanja in/ali usposabljanja za druge poklice.  

 

 

7.4 Stroški in potrebna finančna sredstva  
 

Kot je bilo ţe v točki 2.6 pojasnjeno, smo bili v letu 2009 zaradi zmanjšanja proračunskega 

financiranja prisiljeni terjatve do drţave iz naslova odpravnin za preseţne delavce, ki jim je delovno 

razmerje prenehalo v decembru 2009, prenesti v leto 2010. To je razlog, da je v spodnji tabeli, kjer je 

prikazana ocena stroškov izvedbe KSP po posameznih letih obdobja 2010-2014, v prvem 

programskem letu prikazan tudi znesek za nepokrite odpravnine iz preteklega leta.  

 

 

Tabela: Ocena stroškov izvedbe KSP po posameznih letih obdobja 2010-2014    

 

LETO 
STROŠKI 

UPOKOJITVE 

STROŠKI 
PRESEŢNIH 
DELAVCEV 

STROŠKI 
PREDHODNIH 
POSTOPKOV 

STROŠKI 
ODPRAVNIN 

IZ LETA 
2009 

SKUPAJ 
STROŠKI 

KSP 

2010 80.000 963.500 15.000 535.500 1.594.000 

2011 156.000 1.606.050 15.000   1.777.050 

2012 186.000 1.400.250 15.000   1.601.250 

2013 84.000 1.465.150 15.000   1.564.150 

2014 96.000 1.486.100 15.000   1.597.100 

SKUPAJ 602.000 6.921.050 75.000 535.500 8.133.550 

 

Iz tabele je tako razvidno, da bodo stroški izvedbe KSP kot celote, skupaj z ne zaračunano porabo iz 

leta 2009,   v obdobju 2010-2014 znašali dobrih 8,1 mio EUR. Od tega bo 7,4 % ali 602.000 EUR 

porabljenih za odpravnine ob rednih upokojitvah, 85,1 % ali dobrih 6.921.050 EUR  je namenjenih za 

izvedbo razreševanja preseţnih delavcev, manj kot odstotek vseh sredstev  (0,92 %) ali 75.000 EUR 

bo šlo v breme predhodnih postopkov, 6,6 % vse predvidene porabe sredstev za KSP ali 535.500 EUR 

pa bodo predstavljale odpravnine iz leta 2009.  

 

 

 

 

 

7.5 Predvideni učinki porabe sredstev za izvedbo KSP na zmanjšanje 

števila zaposlenih v RTH za obdobje 2010 – 2014 
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V programskem obdobju 2010-2014 bomo zmanjšali število zaposlenih iz  488 (stanje zaposlenih na 

dan 1. 1. 2010) na 178 (predvideno stanje zaposlenih na dan 1. 1. 2015), torej skupaj za 310 delavcev.  

 

Postopno zmanjševanje kadrov se lepo vidi v predstavljenem grafu, iz katerega je tudi razvidno, da ob 

koncu tretje faze zapiranja KSP ne bo v celoti zaključen, saj bo na začetku leta 2015 v RTH ostalo 

zaposlenih še 178 delavcev. Glede na to, da je za izvajanje  monitoringa po zaključku vseh zapiralnih 

del v jami in sanacijskih del na površini potrebnih pribliţno 30 delavcev, bi morali za preostalih 148 

delavcev najti ustrezno razrešitev. 

 

Graf: Prikaz postopnega zmanjševanja števila zaposlenih po posameznih letih programskega 

obdobja 2010-2014  
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Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti 

 

 

V tej poziciji so zajete obveznosti za poplačilo dela glavnice dolgoročnega posojila v višini 

2.357.827,76 EUR, najetega pri Banki Volksbank d.d., ki je bilo najeto za financiranje zapiralnih del v 

letu 2001. Posojilo bi sicer moralo biti dokončno odplačano ţe v letu 2009. Ker pa smo zaradi 

zmanjšanja proračunskih sredstev v letu 2009 prejeli iz proračuna manj sredstev in hkrati nismo uspeli 

realizirati načrtovane odprodaje odvisne druţbe, smo odplačilo glavnice prenesli v naslednje 

srednjeročno obdobje. Posojilo smo reprogramirali v skladu s soglasjem Ministrstva za finance 

številka 4741-30/2009/3 z dne 4.8.2009. 

Ostala sredstva so namenjena poplačilu obresti, ki izhajajo iz tega posojila ter obresti za posojila, s 

katerimi zagotavljamo tekočo plačilno sposobnost v organizacijski enoti Zapiranje. 
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Financiranje zapiranja RTH III. faza (2010 – 2014)  

Proračunska sredstva 

 

V zakonu o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-UPB2) U.L. 

R.S.št.26/05, 43/10, 49/10 so v 7. in v 7.a  členu zagotovljena proračunska sredstva po posameznih 

letih programskega obdobja do leta 2015. 

 

Preračunano v EUR,  skupna vrednost zagotovljenih proračunskih sredstev za obdobje 2010 do 2015 

znaša 93.978.467,00 EUR,  brez nadomestila izpadlih sredstev iz obdobja I. in II. faze zapiranja.    

 

V okviru programskega obdobja III. faze zapiranja (2010-2014) so opredeljeni stroški zapiralnih 

aktivnosti, ki se financirajo iz proračuna v višini 69.917.734,00 EUR, kar pomeni da je moţno po letu 

2014 nameniti od skupno zakonsko zagotovljenih proračunskih sredstev še 24.060.733,00 EUR.  

 

V obravnavanem programskem  obdobju bo v skladu z navedbami iz točke 9.2 tega programa 

potrebno zagotoviti še iz naslova dezinvestiranja najmanj 3.266.770,00 EUR drugih virov, ki so ţe 

vključeni za financiranje aktivnosti v obdobju 2010 - 2014. Poleg navedenega bo potrebno za 

realizacijo vseh potrebnih aktivnosti zagotoviti še 25.000.000 EUR. V skladu z dinamiko 

zagotavljanja sredstev bodo aktivnosti opredeljene v letnih programih zapiranja.  

 

 

Drugi viri 

 

V skladu z navedbami prvega odstavka 6. člena (ZPZRTH) je potrebno poleg proračunskih sredstev za 

izvajanje zakona zagotoviti tudi druge vire, ki bodo v obravnavanem programskem obdobju 

zagotovljeni predvsem s prodajo premoţenja druţbe in sicer: 

 

PROGRAM PRODAJE ODVISNIH DRUŢB 

 

Odvisne druţbe RTH so bile z Odlokom Drţavnega zbora RS o Programu prodaje drţavnega 

finančnega premoţenja za leti 2010 in 2011 namenjene prodaji ali drugim oblikam razpolaganja. 

 

V času izdelave novelacije tega programa  je uveljavljen Zakon o upravljanju kapitalskih naloţb 

Republike Slovenije (ZUKN) - (Uradni list RS, št. 38/2010. Hkrati pa je v fazi sprejema v drţavnem 

zboru tudi Odlok o Programu prodaje drţavnega finančnega premoţenja za leti 2011 in 2012.    

 

Program prodaje drţavnega premoţenja temelji na predpostavkah postopnega in preglednega umika 

drţave iz gospodarstva, upoštevajoč hkratno doseganje ključnih ciljev prodaje drţavnega premoţenja, 

ki se poleg maksimiranja prodajne cene, izkazujejo v vzpostavitvi takšne lastniške strukture, ki bo 

dolgoročno zagotavljala učinkovito upravljanje, konkurenčnost in uspešen razvoj. 

 

Ključni razlogi za prodajo hčerinskih druţb RTH se izraţajo v nujnosti povezovanja druţb s 

strateškimi partnerji, nadalje v nujnosti razvijanja novih proizvodov in storitev, ter v nujnosti 

zagotovitve dodatnih finančnih virov zaradi odpravljanja tehnološke in tehnične zastarelosti. 

 

Eden od pomembnih razlogov prodaje hčerinskih druţb pa je tudi pridobitev dodatnih finančnih 

sredstev za financiranje zapiralnih del rudnika v skladu s sprejetim Zakonom  o postopnem zapiranju 

RTH in razvojnemu prestrukturiranju regije. 

 

Seznam odvisnih druţb za prodajo je sledeč: 
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Tabela 1: Odvisne druţbe RTH in pričakovana kupnina od prodaje 

 

Zap.št. 

Pravna oseba Knjigovodska 

vrednost kapitala 

per 31.12.2009 - v 

EUR 

Deleţ za 

prodajo-v % 

Nominalna 

vrednost 

poslovnega  

deleţa za 

prodajo - v EUR  

1 

Spekter d.o.o. 

Trbovlje 

11.979.891 100 2.255.209 

2 

Domex d.o.o. 

Hrastnik 

8.328.800 100 1.539.408 

3 

Rudar d.o.o. 

Senovo  * 

3.084.888 99,66 1.733.018 

4 

Gratex d.o.o. 

Laško 

1.042.323 92,03 581.305 

5 

Fortuna-Pil d.o.o. 

Trbovlje 

201.148 100 187.451 

6 

M&P d.o.o. 

Trbovlje 

1.195.539 92,69 761.189 

  S K U P AJ 25.832.589   7.057.579 

 

*-  Opomba:  Postopek prodaje poslovnega deleţa v druţbi Rudar Senovo je bil pričet   

     v letu 2009 in se bo predvidoma zaključil v letu 2010. 

 

Postopki odprodaje poslovnih deleţev v odvisnih druţbah RTH, d.o.o. Trbovlje se bodo 

odvijali v tretjem programskem obdobju izvajanja zakona o zapiranju RTH (2010-2014).  

  
Zakon o upravljanju kapitalskih naloţb RS  v 42. členu predvideva prenehanje uporabe Uredbe o 

prodaji in drugih oblik razpolaganja s finančnim premoţenjem drţave in občin (Ur.list RS, št. 

123/03,140/06, 95/07 in 55/09-odločba US).  S postopki prodaje bo moţno pričeti šele po sprejemu 

strategije razpolaganja s kapitalskimi naloţbami RS.  

 

Iz naslova prodaje odvisnih druţb RTH se pričakuje kupnina, ki bo, glede na okoliščine, vsaj 

enaka ali večja od knjigovodske vrednosti podjetij in znaša skupaj 25.832.589 EUR. 

 

Kot je navedeno v besedilu gre za zagotavljanje dodatnih virov, ki bodo predvidoma 

realizirani v tem programskem obdobju. Glede na to, da zagotovitve dodatnih virov za daljše 

obdobje ni moč natančno opredeliti, bodo le ti vključeni v letne operativne programe ob 

istočasnem povečanju obsega zapiralnih aktivnosti. 

 

 

PRODAJA DELNIC 

 

V skladu s predlogi sklepov Vladi navedenih v dopisu MF štev. 361-4/2010/6 z dne 

09.06.2010 se v druge vire vključuje vrednost prodaje delnic NLB v višini nerealiziranih 

virov po posameznih letih. Sam postopek odprodaje pa se bo izvedel v skladu s Strategijo za 

upravljanje kapitalskih naloţb RS. 
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V obdobju 2010 do 2014, to je v tretjem programskem obdobju, drugi viri pokrivajo del 

planiranih aktivnosti v skupni višini 3.266.770 EUR. Za izvedbo vseh aktivnosti v navedenem 

obdobju in tudi po letu 2014 pa je potrebno z dezinvestiranjem premoţenja RTH zagotoviti še 

25.000.000 EUR.   
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Predračunski izkazi poslovanja RTH III. faza (2010 – 2014) 

 

 

Komentar k tabelam  

6.2 Predračunski izkaz poslovnega izida 

6.3 Predračunski izkaz denarnih tokov 

6.4 Predračunska bilanca stanja 

 

 

 Predračunski izkazi poslovnega izida so za predvideni čas podaljšanja proizvodnje 

prikazani tudi ločeno za proizvodnjo in zapiranje. Ostali izkazi so prikazani samo na 

nivoju RTH. 

 V izkazih je upoštevan samo učinek od odprodaje odvisne druţbe Rudar Senovo, katerega 

prodaja naj bi bila zaključena v letu 2010. Učinke prodaj ostalih druţb v skupini bomo 

vključili v letne predračunske izkaze, v obdobju, ko bo zaključek prodaje dovolj verjeten. 

 V izkazih nismo upoštevali morebitnih spremenjenih pogojev za izračun vrednosti, po 

katerih bomo odprodajali opredmetena osnovna sredstva. Če se bodo v prihodnosti pogoji 

spremenili, bo to vplivalo na višino stroškov amortizacije in posledično na vrednost 

sredstev izkazanih v bilanci stanja. 

 V izkazih nismo upoštevali morebitnih odprodaj ali odpisov opredmetenih osnovnih 

sredstev ter ostalega premoţenja (razen odprodaje odvisne druţbe iz druge alineje) ter 

hkrati nismo pripoznali učinkov, ki bi izhajali iz takšnih dogodkov. 

 Predvideli smo, da bomo v letu 2013 (po zaključku proizvodnje premoga) pokrivali vso, 

do tedaj nabrano izgubo v breme osnovnega kapitala. 

 Izkazi poslovnega izida izkazujejo izgubo na zapiralnem delu v višini obračunane in 

nezaračunane amortizacije za lastna osnovna sredstva, ki se uporabljajo na zapiralnem 

delu in višini porabljenih lastnih sredstev. Izjema je leto 2010, kjer izgubo zmanjšajo 

odhodki na račun prenesenega dela odpravnin, katerih stroški so nastali v letu 2009, 

terjatve pa bodo izkazane v letu 2010. 

  V letu 2013 je predvidena odprodaja vseh zalog premoga. 

 Za leti 2013 in 2014 so prihodki in stroški v izkazu poslovnega izida povečani za 

izvajanje eksternih storitev. 
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Ocena stroškov za IV. fazo  zapiranja rudnika in  izvajanje monitoringa po zaprtju rudnika

      

 

IV. faza zapiranja RTH se bo pričela v letu 2015 in bo  vključevala aktivnosti, ki so še potrebne za 

dokončno zaprtje rudnika Trbovlje – Hrastnik.  

 

Zapiranja jam RTH po letu 2014 

III. faza zapiranja RTH bo potekala od začetka leta 2010  in bo trajala do konca leta 2014. V tem 

srednjeročnem obdobju  se predvideva dokončno zaprtje  jame Dol  in jame Hrastnik, poleg tega pa 

tudi  likvidacija večine  starih vhodov  iz površine. Nekateri objekti v jami Trbovlje in jami Ojstro  pa 

bodo  še ostali  odprti, tako da bo potrebno nadaljevati z zapiralnimi deli tudi po letu 2014. Vzrok za to 

je  manjše število razpoloţljivega kadra za izvajanje zapiralnih del  in sledenje  dinamiki in lokacijam 

proizvodnje na RTH.  

Tako se v jami Trbovlje predvideva, da bodo potrebna zapiralna dela  nekaterih objektov  na Savskem 

obzorju, poleg objektov predvidenih za redno odvajanje vode do reke Save (glavni odvodnjevalni 

sistem od jaška Dol  do separacije), nekaterih objektov Plesko polja in  Talni rov do Bedia vpadnika, 

ter dokončanje del na likvidaciji NTZ, del Savskega polja, del Frančiška polja in objekti iz R2 do k. 

230  vključno z jaškom I.  

 

Na separaciji Trbovlje se bodo v letih 2013 in 2014 likvidirali objekti, ki so sluţili namenom 

proizvodnje. Glede na to, da bo pred likvidacijo potrebno še likvidirati vso opremo, predvidevamo, da 

bo del objektov, ki jih bo potrebno porušiti, ostal tudi za  naslednje srednjeročno obdobje. Poleg tega 

pa je potrebno računati tudi na to, da bo zaradi likvidacije nekaterih objektov na separaciji, potrebno 

preurediti glavno napajanje jame z električno energijo.   

 

Predvideti pa bo potrebno tudi preureditev napajanja na obratu Trbovlje. 

 

V jami Ojstro pa se po letu 2014 predvideva še likvidacija II. In I. obzorja jame Ojstro, likvidacija 

Podkopnega rova  in objektov  od k. 120 do Zveznega obzorja in dokončanje del na likvidaciji jaškov 

Hrastnik 1 in 2. Po letu 2014  se predvideva tudi  obnova jaška Dol  in njegova preureditev  z 

namenom  črpanja vode iz jame Dol.   

  

Predvideva pa se tudi  dokončanje  likvidacije vseh starih vhodov RTH .    

 

Ocenjujemo, da bo za navedena dela potrebno opraviti še 90.000 delavnikov, katerih vrednost znaša 

16 mio EUR. 

 

 

 

Ekološko prostorska sanacija površine po letu 2014 

Po letu 2014 bo potrebno opraviti vsa tista dela, ki jih zaradi pomanjkanja sredstev v tretji fazi 

izvajanja Programa zapiranja, ni bilo mogoče v celoti opraviti. 

 

V tem obdobju se bodo izvajala dela na sanaciji površine, rušenju, obnovi objektov, rekultivaciji 

površine, obnovi cest in ostale infrastrukture ter izdelavi dokumentacije. Skupno vrednost del 

ocenjujemo na 30 mio EUR od tega 5 mio EUR iz proračuna in 25 mio EUR iz drugih virov. 
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Kadrovsko socialni program po letu 2014 

Kot smo zapisali v zaključnem besedilu sedmega poglavja, kadrovsko-socialni del programa 

postopnega zapiranja RTH konec leta 2014 še ne bo v celoti zaključen, zato  bo treba po končani tretji 

fazi zapiranja ustrezno razrešiti še 148 zaposlenih. 

 

Določitev imen, oblik in dinamike njihovega razreševanja v tem trenutku ne bi bilo smiselno dejanje, 

saj gre za precej oddaljeno obdobje, v katerem se obetajo spremembe pokojninske zakonodaje, 

pričakuje pa se tudi izboljšanje razmer na področju zaposlovanja. Tako smo pri finančnem 

ovrednotenju KSP upoštevali zgolj številčni obseg fizične realizacije in povprečni strošek na 

razrešenega delavca. Na teh podlagah ocenjujemo, da bi za izvedbo KSP po letu 2014 potrebovali 

pribliţno 3 mio EUR proračunskih sredstev.  

Financiranje zapiranja RTH po letu 2014 

 

Skupna vlaganja za vsa področja zapiranja rudnika po letu 2014 znašajo ocenjeno 49 mio EUR. 

 

Ob upoštevanju zakonsko opredeljenih proračunskih sredstev v skupni višini 94 mio EUR in vlaganj v 

obdobju 2010 – 2014 v višini 70 mio EUR lahko za obdobje po letu 2014 koristimo še 24 mio EUR 

proračunskih sredstev in 25 mio EUR iz drugih virov. 

Monitoring 

Po opravljenih vseh zapiralnih delih bo potrebno izvajati  vsaj pet let monitoring, ki bo obsegal 

naslednje aktivnosti: 

- Opazovanje vplivov na površini zaradi zapiralnih del v jamah, 

- Opazovanje delno saniranih območij na površini, ki so v mirovanju oziroma 

konsolidaciji, pred končno sanacijo, 

- Opazovanje dokončno saniranih objektov, 

- Opazovanje in meritve dviganja podtalnice z piezometri, 

- Opazovanje gradbenih in drugih infrastrukturnih objektov, 

- Opazovanje in zagotovitev javne varnosti skladno z veljavnimi predpisi . 
 

Stroške monitoringa v navedenem obdobju ocenjujemo na 5 mio EUR. 
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Zaključek 

Na temelju veljavnega  Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 

prestrukturiranju (prečiščeno besedilo Ur.l. št. 26/2005, 43/10, 49/10 v nadaljevanju: ZPZRTH) izvaja 

podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik (v nadaljevanju: RTH) tri glavne aktivnosti, ki so povezane z 

odpravo posledic rudarjenja v občinah Trbovlje in Hrastnik. Med te aktivnosti sodijo: 

 Zapiranje rudarskih jam, 

 Sanacija površin, 

 Kadrovsko-socialno prestrukturiranje zaposlenih. 

 

Za izvajane ZPZRTH, je skladno s sprejetim Programom zapiranja po petletnih obdobjih za odpravo 

navedenih posledic rudarjenja, odobrena drţavna pomoč, ki se financira iz drţavnega proračuna. 

Izvajanje ZPZRTH je od začetka veljavnosti zakona v letu 2000 potekalo v dveh fazah in sicer: 

I. faza v obdobju 2000-2004 

II. faza v obdobju 2005-2009 

Če povzamemo učinke izvajanja prvih dveh faz ZPZRTH, ki sta potekali v obdobju 2000-2009, potem 

lahko navedemo naslednje rezultate. 

 

V tem obdobju je bila z zakonom predvidena poraba 170 mio € proračunskih sredstev. Dejansko je 

bilo v okviru letnih proračunov za izvajanje zapiranja odobrenih 143 mio € oz. 16% manj. Za izvedbo 

vseh aktivnosti za zapiranje rudnika so bila namenjena kreditna sredstva in lastni viri RTH v skupni 

vrednosti 15 mio €. Tako je bilo v tem obdobju porabljenih 158 mio €, od tega 90% iz sredstev 

proračuna. 

 

V tem obdobju se je število zaposlenih v  RTH zniţalo iz začetnih 1.333 delavcev na končnih 488 

delavcev, kar pomeni, da se je število zaposlenih v RTH zniţalo za 63%.  

 

Skladno z določili ZPZRTH je potekala času od leta 2000-2009 tudi proizvodnja premoga. V celotnem 

obdobju  je bilo odkopanih in prodanih 5,9 mio ton premoga. Skupna vrednost prodaje je 222,5 mio €. 

 

III. programsko obdobje ZPZRTH poteka v obdobju od leta 2010 do leta 2015. Skladno z določili 

zakona je Srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik III. faza pripravljen 

za obdobje od leta 2010 do leta 2014.   

 

Za III. fazo izvajanja zapiranja rudnika z ZPZRTH je predvidenih skupaj še 71 mio € proračunskih 

sredstev do leta 2014 oz. 94,0 mio € za obdobje 2010 do 2015. V tem obdobju je potrebno zaključiti z 

vsemi potrebnimi zapiralnimi deli rudnika, dokončati ekološko-prostorsko sanacijo površin in razrešiti 

vsaj še 310 delavcev, če predpostavimo, da bo okrog 178 delavcev opravljalo zaključna zapiralna dela 

in monitoring saniranega rudnika.  

 

Planirane aktivnosti po posameznih letih programskega obdobja so navedene v rekapitulaciji stroškov 

III. faze postopnega zapiranja RTH (tabela in graf 6.1.). 

 

Zmanjševanje števila zaposlenih delavcev RTH bo potekalo v okviru kadrovsko-socialnega programa 

in je prikazano po posameznih letih srednjeročnega obdobja (tabela in graf 2.1.) 

 



 

 

RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK d.o.o.   

TRBOVLJE   

Trbovlje, 04.11.2010  

 

Tabela 1.1.:  PREGLEDNICA STROŠKOV ZAPIRANJA RTH V LETU 2010  

  Število Delavnikov Število 
Skupni 
stroški Vrednost 

  delavcev v letu 2010 delavnikov na delavnik (EUR) 

4.1. - 4.2. Stroški zapiralnih del      

  - stroški dela 151 261 39.411  4.569.922 

  - ostali stroški     2.366.798 

4.3. Stroški strokovnih sluţb      

  - stroški dela 37 261 9.657  1.440.736 

  - ostali stroški     786.258 

4.4. Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami (transferji)    618.479 

4.5. Stroški električne energije za zapiralna dela     431.075 

4.6. 
Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna 
dela     20.000 

      10.233.268 

       

5.1. Stroški sanacije površine     25.000 

5.2. Stroški rušenj/obnov objektov na površini     40.000 

5.3. Stroški rekultivacije površine     0 

5.4. Stroški obnove cest in ostale infrastrukture     1.120.000 

5.5. Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrţevanje površine (transferji)    31.782 

5.6. Stroški izdelave tehnične dokumentacije (površina)     125.000 

      1.341.782 

       

 Kadrovsko socialni del programa 50    1.594.000 

 Stroški nadzora nad zapiranjem RTH ( konto 402 )     217.538 

 Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti     1.577.544 

 Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih       

 finančnih naloţb     0 

  188  49.068  3.389.082 

       

    S K U P A J  14.964.132 

     Proračun 14.000.000 

     Drugi viri 964.132 



 

 

RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK d.o.o.   

TRBOVLJE   

Trbovlje, 04.11.2010 

 

Tabela 1.2.:  PREGLEDNICA STROŠKOV ZAPIRANJA RTH V LETU 2011  

  Število Delavnikov Število 
Skupni 
stroški Vrednost 

  delavcev v letu 2011 delavnikov na delavnik EUR 

4.1. - 4.2. Stroški zapiralnih del      

  - stroški dela 99 261 25.839  2.931.900 

  - ostali stroški     1.551.030 

4.3. Stroški strokovnih sluţb      

  - stroški dela 28 261 7.308  1.068.660 

  - ostali stroški     678.164 

4.4. Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami (transferji)    422.000 

4.5. Stroški električne energije za zapiralna dela     323.000 

4.6. 
Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna 
dela     49.000 

      7.023.754 

       

5.1. Stroški sanacije površine     1.245.000 

5.2. Stroški rušenj/obnov objektov na površini     440.000 

5.3. Stroški rekultivacije površine     125.000 

5.4. Stroški obnove cest in ostale infrastrukture     2.950.000 

5.5. Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrţevanje površine (transferji)    99.000 

5.6. Stroški izdelave tehnične dokumentacije (površina)     225.000 

      5.084.000 

       

 Kadrovsko socialni del programa 72    1.777.050 

 Stroški nadzora nad zapiranjem RTH ( konto 402 )     300.000 

 Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti     1.064.828 

 Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih       

 finančnih naloţb     0 

  127  33.147  3.141.878 

       

    S K U P A J  15.249.632 

     Proračun  15.000.000 

     Drugi viri 249.632 



 

 

RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK d.o.o.   

TRBOVLJE   

Trbovlje, 04.11.2010   

 

Tabela 1.3.:  PREGLEDNICA STROŠKOV ZAPIRANJA RTH V LETU 2012    

  Število Delavnikov Število 
Skupni 
stroški Vrednost 

  delavcev v letu 2012 delavnikov na delavnik EUR 

4.1. - 4.2. Stroški zapiralnih del      

  - stroški dela 74 262 19.388  2.161.024 

  - ostali stroški     1.239.490 

4.3. Stroški strokovnih sluţb      

  - stroški dela 23 262 6.026  850.640 

  - ostali stroški     485.780 

4.4. Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami (transferji)    320.000 

4.5. Stroški električne energije za zapiralna dela     311.000 

4.6. 
Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna 
dela     49.000 

      5.416.934 

       

5.1. Stroški sanacije površine     780.000 

5.2. Stroški rušenj/obnov objektov na površini     435.000 

5.3. Stroški rekultivacije površine     185.000 

5.4. Stroški obnove cest in ostale infrastrukture     1.610.000 

5.5. Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrţevanje površine (transferji)    63.000 

5.6. Stroški izdelave tehnične dokumentacije (površina)     245.000 

      3.318.000 

       

 Kadrovsko socialni del programa 78    1.601.250 

 Stroški nadzora nad zapiranjem RTH ( konto 402 )     300.000 

 Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti     35.000 

 Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih      

 finančnih naloţb     0 

  97  25.414  1.936.250 

       

    S K U P A J  10.671.184 

     Proračun 9.337.174 

     Razlika = 1.334.010 



 

 

RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK d.o.o.   

TRBOVLJE  

Trbovlje, 04.11.2010  

 

Tabela 1.4.:  PREGLEDNICA STROŠKOV ZAPIRANJA RTH V LETU 2013    

  Število Delavnikov Število 
Skupni 
stroški Vrednost 

  delavcev v letu 2013 delavnikov na delavnik EUR 

4.1. - 4.2. Stroški zapiralnih del      

  - stroški dela 198 261 51.678  5.864.800 

  - ostali stroški     3.051.192 

4.3. Stroški strokovnih sluţb      

  - stroški dela 62 261 16.182  2.316.844 

  - ostali stroški     1.176.824 

4.4. Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami (transferji)    231.000 

4.5. Stroški električne energije za zapiralna dela     638.000 

4.6. 
Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna 
dela     49.000 

      13.327.660 

       

5.1. Stroški sanacije površine     380.000 

5.2. Stroški rušenj/obnov objektov na površini     490.000 

5.3. Stroški rekultivacije površine     185.000 

5.4. Stroški obnove cest in ostale infrastrukture     1.150.000 

5.5. Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrţevanje površine (transferji)    54.000 

5.6. Stroški izdelave tehnične dokumentacije (površina)     190.000 

      2.449.000 

       

 Kadrovsko socialni del programa 55    1.564.150 

 Stroški nadzora nad zapiranjem RTH ( konto 402 )     300.000 

 Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti     155.000 

 Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih      

 finančnih naloţb     0 

  260  67.860  2.019.150 

       

    S K U P A J  17.795.810 

     Proračun = 17.087.378 

     Razlika = 708.432 



 

 

RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK d.o.o.   

TRBOVLJE   

Trbovlje, 04.11.2010  

 

Tabela 1.5.:  PREGLEDNICA STROŠKOV ZAPIRANJA RTH V LETU 2014    

  Število Delavnikov Število 
Skupni 
stroški Vrednost 

  delavcev v letu 2014 delavnikov na delavnik (EUR) 

4.1. - 4.2. Stroški zapiralnih del      

  - stroški dela 161 261 42.021  4.768.100 

  - ostali stroški     2.519.916 

4.3. Stroški strokovnih sluţb      

  - stroški dela 45 261 11.745  1.681.790 

  - ostali stroški     885.840 

4.4. Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami (transferji)    118.000 

4.5. Stroški električne energije za zapiralna dela     639.000 

4.6. 
Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna 
dela     49.000 

      10.661.646 

       

5.1. Stroški sanacije površine     380.000 

5.2. Stroški rušenj/obnov objektov na površini     380.000 

5.3. Stroški rekultivacije površine     195.000 

5.4. Stroški obnove cest in ostale infrastrukture     675.000 

5.5. Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrţevanje površine (transferji)    45.000 

5.6. Stroški izdelave tehnične dokumentacije (površina)     240.000 

      1.915.000 

       

 Kadrovsko socialni del programa 55    1.597.100 

 Stroški nadzora nad zapiranjem RTH ( konto 402 )     300.000 

 Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti     30.000 

 Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih      

 finančnih naloţb     0 

  206  53.766  1.927.100 

       

    S K U P A J  14.503.746 

     Proračun = 14.493.182 

     Razlika = 10.564 



 

 

RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK d.o.o.   

TRBOVLJE   

Trbovlje, 04.11.2010  

 

Tabela 1.6.:  PREGLEDNICA STROŠKOV ZAPIRANJA RTH V LETIH 2010-2014   

  Število Delavniki Število Skupni stroški Vrednost 

  delavcev  delavnikov na delavnik (EUR) 

4.1. - 4.2. Stroški zapiralnih del      

  - stroški dela     20.295.746 

  - ostali stroški     10.728.426 

4.3. Stroški strokovnih sluţb      

  - stroški dela     7.358.670 

  - ostali stroški     4.012.866 

4.4. Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami (transferji)    1.709.479 

4.5. Stroški električne energije za zapiralna dela     2.342.075 

4.6. 
Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna 
dela     216.000 

      46.663.262 

       

5.1. Stroški sanacije površine     2.810.000 

5.2. Stroški rušenj/obnov objektov na površini     1.785.000 

5.3. Stroški rekultivacije površine     690.000 

5.4. Stroški obnove cest in ostale infrastrukture     7.505.000 

5.5. Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrţevanje površine (transferji)    292.782 

5.6. Stroški izdelave tehnične dokumentacije (površina)     1.025.000 

      14.107.782 

       

 Kadrovsko socialni del programa     8.133.550 

 Stroški nadzora nad zapiranjem RTH ( konto 402 )     1.417.538 

 Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti     2.862.372 

 Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih     0 

 finančnih naloţb     0 

    229.255  12.413.460 

       

    S K U P A J  73.184.504 

     Proračun  69.917.734 

     Drugi viri 3.266.770 

Tabela 2.1:  Grafični prikaz  števila zaposlenih na  zapiranju za obdobje 2010-2014 



 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Staleţ RTH na začetku leta 488 438 366 288 233 

Povprečni staleţ - zapiranje 188 127 97 260 206 

Povprečni staleţ  - proizvodnja 275 275 230 0 0 

Povprečni staleţ RTH 463 402 327 260 206 

redne upokojitve 9 26 31 14 16 

preseţni delavci 41 46 47 41 39 

Staleţ RTH na koncu leta 438 366 288 233 178 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabela 2.2: Število zaposlenih na zapiranju   
 



 

 

Aktivnost 
2010 2011 2012 2013 2014 

  (povprečno število delavcev v letu)  

            

Vzdrţevanje jamskih objektov 8 6 9 9 9 

Dostava materiala 0 0 0 0 0 

Vrtanje  raziskovalnih vrtin in vrtin za vgradnjo inklinometrov in 
piezometrov 3 3 3 4 4 

Strojna dejavnost 4 4 4 6 6 

Elektro dejavnost 8 6 6 8 6 

Ostalo jama 6 4 2 6 6 

Tehnično nadzorno osebje 15 12 6 23 18 

Delavnice zunaj 3 2 2 8 6 

Vzdrţevanje saniranih površin 1 1 1 1 1 

Zapiralna dela na separaciji, demontaţi in rušenju objektov na površini 0 0 0 3 2 

Skupni prevoz  + zasip 12 8 6 14 14 

Izdelava vrtin za vgradnjo piezometrov in inklinometrov 3 3 3 6 6 

Zapiralna dela po objektih  v jami 80 46 28 92 67 

Zapiranje starih vhodov v jame 8 4 4 8 8 

Likvidacija objektov na separaciji       10 8 

ZAPIRALNA DELA V JAMI 151 99 74 198 161 

            

ŠTABNE SLUŢBE, TEHNIČNO IN GOSPODARSKO PODROČJE 37 28 23 62 45 

            

SKUPAJ  ZAPIRANJE 188 127 97 260 206 



 

 

Tabela 3.1:   Predizmere zapiralnih del v jamah Trbovlje, Hrastnik in Ojstro in      

 potrebno število delavnikov za izvedbo teh del po objektih      

  
Enota 

Količina Zapiralna dela po letih (št. del / leto)   

Aktivnost / objekt  zasipa 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 

    261 261 262 261 261   

JAMA TRBOVLJE                 

                  

Zapiranje objektov okoli Polaj bunkerja m
3
 5600 6264 3132       9396 

 - zasip                 

 - demontaţa zasipne opreme                 

                  

Rekonstrukcija  objektov na Savskem obzorju     2088 522 524 1044 1044 5222 

 - rekonstrukcija poškodovanih odsekov prog                 

 - urejanje odvodnjevanja                 

                  

Zapiranje Savskega polja v jami Trbovlje m
3
 22500     2358     2358 

 - pripravljalna dela                 

 - demontaţa opreme                 

 - pripravljalna dela za zasip                 

 - postavitev postrojenja                 

 - zasip                 

 - demontaţa zasipne opreme                 

                  

Zapiranje objektov v Frančiška polju m
3
 19700   1044       1044 

 - pripravljalna dela                 

 - zasip                 

 - demontaţa zasipne opreme                 

                  

Zapiranje III.polja s povezovalnimi objekti           6264   6264 

 - pripravljalna dela                 

 - zasip                 

                  

Zasipavanje Plesko polja in Polaj polja m
3
 29400         6264 6264 

 - pripravljalna dela                 

 - sanacija poškodovanih odsekov prog                  

 - pripravljalna dela za zasip                 

 - zasip                 

 - demontaţa zasipne opreme                 

                  

Zapiranje Savskega obz.( objekti, ki ne ostanejo odprti                 

po zaprtju RTH)           4176   4176 

 - pripravljalna dela                 

 - postavitev postrojenja                 

 - zasip                 

 - demontaţa zasipne opreme                 

                  

JAMA HRASTNIK                 

                  

Zapiranje III. obzorja jame Hrastnik m
3
 2500 3132 1566       4698 

 - zasipavanje objektov                 

                  

Zapiranje II. obzorja jame Hrastnik m
3
 2400   1566       1566 

 - pripravljalna dela (urejanje pohodnih poti,zračenja,odvod.)                 

 - priprava na zasip (polaganje cevovodov)                 

 - zasip                 

                  

Zapiranje I. obzorja jame Hrastnik m
3
 4715   1044 2358 6003   9405 

 - pripravljalna dela (urejanje pohodnih poti, zračenje, odvod.)                 

 - priprava na zasip (polaganje cevovodov)                 

       Tabela 3.1 - stran 1 

 

 



 

 

  Enota Količina Zapiralna dela po letih (št. del / leto)   

Aktivnost / objekt    zasipa 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 

      261 261 262 261 261   

Likvidacija jaškov jame Hrastnik m
3
 10500 3132 261   261 1566 5220 

 - pripravljalna dela                 

 - demontaţa opreme                 

 - zasip                  

JAMA OJSTRO                 

                  

Likvidacija objektov med k.130 in k.206 v jami Ojstro     4176         4176 

 - pripravljalna dela                 

 - zasip objektov                 

                  

Zapiralna dela na k.30 in k.90 v JO in demontaţa črpališča m
3
 8900       3132   3132 

 - pripravljalna dela                 

 - demontaţa opreme in spravilo iz jame                 

 - prestavitev črpališč                 

 - izdelava čepov                 

 - zasip objektov                 

                  

Rekonstrukcija odprtih objektov na Zveznem obzorju                 

do povezave na Savski obzor     2088 522 524 1044 1044 5222 

 - pretesarba poškodovanih odsekov proge                 

 - urejanje odvodnjevanja                 

                  

Demontaţa opreme od k.90 do k.120 in prestavitev črpališč           3132   3132 

 - pripravljalna dela                 

 - prestavitev črpališča                 

                  

Likvidacija objektov od k. 90 do k. 120 m
3
 2520         6264 6264 

 - pripravljalna dela                 

 - izdelava čepov                 

 - zasip objektov                 

                  

Demontaţa opreme od k. 120 do Zveznega  obzorja             2349 2349 

 - pripravljalna dela                 

 - demontaţa opreme in spravilo iz jame                 

                  

Likvidacija II. obzorja jame Ojstro;  m
3
 2640   2349 1572     3921 

 - pripravljalna dela                 

 - priprava na zasip (postavitev postrojenja, polaganje 
cevovodov)                 

 - zasip                 

LIKVIDACIJA STARIH VHODOV     2088 1044 1048 2088 2088 8356 

                  

IZDELAVA VRTIN ZA VGRADNJO PIEZ. IN 
INKLINOMETROV     783 783 786 1566 1566 5484 

                  

SEPARACIJA           1566 1044 2610 

Rušenje opuščenih daljonovodov na separaciji                 

Rušenje transportnih koridorjev na stari deponiji premoga                 

Demontaţa in rušenje sejalnice, drobilnice 2, B postaje, 
laboratorija in koridorji od GT - 513 do GT - 518 s pripadajočimi 
objekti 

                

Dozator A, gumi transporter GT - 53 in oprema v objektu TTS                 

Bunker rovnega premoga 1 in 2 ter vpadnika GT - 53 in GT - 
506                 

Stara lamparna, kompresorska postaja                 

Transportna pot NTZ, bunker Frančiška, transportna pot v 
drobilnico 1 in objekt drobilnice 

                

Vsi ostali objekti, ki ne bodo sluţili v druge namene                 

SKUPAJ     23.751 13.833 9.170 30.276 23.229 100.259 

Tabela 3.1 - stran 2



 

 

Tabela 4.1:  Stroški zapiralnih del    
v EUR 

Konto Aktivnost / objekt 
       Zapiralna dela po letih (št. delavnikov / leto) 

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  Skupni obratovalni stroški             

       število delavnikov             

       stroški dela 550.000 348.000 261.000 697.000 566.000 2.422.000 

       ostali stroški 1.081.523 656.733 532.342 1.562.598 1.253.433 5.086.629 

                

  Vzdrţevanje jamskih objektov             

       število delavnikov 2.088 1.566 2.358 2.349 2.349 10.710 

       stroški dela 212.976 156.600 231.084 234.900 234.900 1.070.460 

       ostali stroški 52.200 36.018 49.518 54.027 54.027 245.790 

                

  Dostava materiala             

       število delavnikov 0 0 0 0 0 0 

       stroški dela 0 0 0 0 0 0 

       ostali stroški 0 0 0 0 0 0 

                

  Vrtanje raziskovalnih vrtin             

       število delavnikov 783 783 786 1.044 1.044 4.440 

       stroški dela 79.866 78.300 77.028 104.400 104.400 443.994 

       ostali stroški 19.575 18.009 16.506 24.012 24.012 102.114 

                

  Strojna dejavnost             

       število delavnikov 1.044 1.044 1.048 1.566 1.566 6.268 

       stroški dela 106.488 104.400 102.704 156.600 156.600 626.792 

       ostali stroški 26.100 24.012 22.008 36.018 36.018 144.156 

                

  Elektro dejavnost             

       število delavnikov 2.088 1.566 1.572 2.088 1.566 8.880 

       stroški dela 212.976 156.600 154.056 208.800 156.600 889.032 

       ostali stroški 52.200 36.018 33.012 48.024 36.018 205.272 

                

  Ostalo jama             

       število delavnikov 1.566 1.044 524 1.566 1.566 6.266 

       stroški dela 159.732 104.400 51.352 156.600 156.600 628.684 

       ostali stroški 39.150 24.012 11.004 36.018 36.018 146.202 
               Tabela 4.1 - stran 1 

   v EUR 



 

 

Konto Aktivnost / objekt 
       Zapiralna dela po letih (št. delavnikov / leto) 

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  Tehnično nadzorno osebje             

       število delavnikov 3.915 3.132 1.572 6.003 4.698 19.320 

       stroški dela 399.330 313.200 154.056 600.300 469.800 1.936.686 

       ostali stroški 97.875 72.036 33.012 138.069 108.054 449.046 

                

  Delavnice zunaj             

       število delavnikov 783 522 524 2.088 1.566 5.483 

       stroški dela 79.866 52.200 51.352 208.800 156.600 548.818 

       ostali stroški 19.575 12.006 11.004 48.024 36.018 126.627 

                

  Vzdrţevanje saniranih površin             

       število delavnikov 261 261 262 261 261 1.306 

       stroški dela 26.622 26.100 25.676 26.100 26.100 130.598 

       ostali stroški 306.525 306.003 305.502 306.003 306.003 1.530.036 

                

  Zapiralna dela na separaciji, demontaţi in rušenju              

  objektov na površini             

       število delavnikov 0 0 0 783 522 1.305 

       stroški dela 0 0 0 78.300 52.200 130.500 

       ostali stroški 0 0 0 18.009 12.006 30.015 

                

  Skupni prevoz in zasip             

       število delavnikov 3.132 2.088 1.572 3.654 3.654 14.100 

       stroški dela 319.464 208.800 154.056 365.400 365.400 1.413.120 

       ostali stroški 78.300 48.024 33.012 84.042 84.042 327.420 

  JAMA TRBOVLJE             

  Zapiranje objektov okoli Polaj bunkerja             

       število delavnikov 6.264 3.132       9.396 

       stroški dela 638.928 313.200       952.128 

       ostali stroški 156.600 72.036       228.636 

                

  Rekonstrukcija objektov na Savskem obzorju             

       število delavnikov 2.088 522 524 1.044 1.044 5.222 

       stroški dela 212.976 52.200 51.352 104.400 104.400 525.328 

       ostali stroški 52.200 12.006 11.004 24.012 24.012 123.234 
                             Tabela 4.1 - stran 2 

 
                  v EUR 



 

 

Konto Aktivnost / objekt 
       Zapiralna dela po letih (št. delavnikov / leto) 

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  JAMA TRBOVLJE             

  Zapiranje Savskega polja v jami Trbovlje             

       število delavnikov     2.358     2.358 

       stroški dela     231.084     231.084 

       ostali stroški     49.518     49.518 

                

  Zapiranje objektov v Frančiška polju             

       število delavnikov   1.044       1.044 

       stroški dela   104.400       104.400 

       ostali stroški   24.012       24.012 

                

  Zapiranje III. polja s povezovalnimi objekti             

       število delavnikov       6.264   6.264 

       stroški dela       626.400   626.400 

       ostali stroški       144.072   144.072 

                

  Zasipavanje Plesko in Polaj polja             

       število delavnikov         6.264 6.264 

       stroški dela         626.400 626.400 

       ostali stroški         144.072 144.072 

                

  
Zapiranje Savskega obzorja (objekti, ki ne ostanejo odprti po  
zaprtju RTH)             

       število delavnikov       4.176   4.176 

       stroški dela       417.600   417.600 

       ostali stroški       96.048   96.048 

  JAMA HRASTNIK             

  Zapiranje III. obzorja jame Hrastnik             

       število delavnikov 3.132 1.566       4.698 

       stroški dela 319.464 156.600       476.064 

       ostali stroški 78.300 36.018       114.318 

                

  Zapiranje II. obzorja jame Hrastnik             

       število delavnikov   1.566       1.566 

       stroški dela   156.600       156.600 

       ostali stroški   36.018       36.018 
                         Tabela 4.1 - stran 3 

 
             v EUR 



 

 

Konto Aktivnost / objekt 
       Zapiralna dela po letih (št. delavnikov / leto) 

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  JAMA HRASTNIK             

  Zapiranje I. obzorja jame Hrastnik             

       število delavnikov   1.044 2.358 6.003   9.405 

       stroški dela   104.400 231.084 600.300   935.784 

       ostali stroški   24.012 49.518 138.069   211.599 

                

  Likvidacija jaškov jame Hrastnik             

       število delavnikov 3.132 261   261 1.566 5.220 

       stroški dela 319.464 26.100   26.100 156.600 528.264 

       ostali stroški 78.300 6.003   6.003 36.018 126.324 

  JAMA OJSTRO             

  Likvidacija objektov med k.130 in k.206 v jami Ojstro             

       število delavnikov 4.176         4.176 

       stroški dela 425.952         425.952 

       ostali stroški 104.400         104.400 

                

  Zapiralna dela na k.30 in k.90 v jami Ojstro in demontaţa črpališča             

       število delavnikov       3.132   3.132 

       stroški dela       313.200   313.200 

       ostali stroški       72.036   72.036 

                

  
Rekonstrukcija odprtih objektov na Zveznem obzorju do povezave na 
Savski obzor             

       število delavnikov 2.088 522 524 1.044 1.044 5.222 

       stroški dela 212.976 52.200 51.352 104.400 104.400 525.328 

       ostali stroški 52.200 12.006 11.004 24.012 24.012 123.234 

                

  Demontaţa opreme od k. 90 do k. 120 in prestavitev črpališč             

       število delavnikov       3.132   3.132 

       stroški dela       313.200   313.200 

       ostali stroški       72.036   72.036 

                

  Likvidacija objektov od k. 90 do k. 120             

       število delavnikov         6.264 6.264 

       stroški dela         626.400 626.400 

       ostali stroški         144.072 144.072 
    Tabela 4.1 - stran 4 

     v EUR 



 

 

Konto Aktivnost / objekt 
       Zapiralna dela po letih (št. delavnikov / leto) 

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  JAMA OJSTRO             

  Demontaţa opreme od k. 120 do Zveznega  obzorja             

       število delavnikov         2.349 2.349 

       stroški dela         234.900 234.900 

       ostali stroški         54.027 54.027 

                

  Likvidacija II. obzorja jame Ojstro             

       število delavnikov   2.349 1.572     3.921 

       stroški dela   234.900 154.056     388.956 

       ostali stroški   54.027 33.012     87.039 

                

  LIKVIDACIJA STARIH VHODOV             

       število delavnikov 2.088 1.044 1.048 2.088 2.088 8.356 

       stroški dela 212.976 104.400 102.704 208.800 208.800 837.680 

       ostali stroški 52.200 24.012 22.008 48.024 48.024 194.268 

                

  
IZDELAVA VRTIN ZA VGRADNJO PIEZOMETROV IN 
INKLINOMETROV             

       število delavnikov 783 783 786 1.566 1.566 5.484 

       stroški dela 79.866 78.300 77.028 156.600 156.600 548.394 

       ostali stroški 19.575 18.009 16.506 36.018 36.018 126.126 

                

  SEPARACIJA             

       število delavnikov       1.566 1.044 2.610 

       stroški dela       156.600 104.400 261.000 

       ostali stroški       36.018 24.012 60.030 

                

  REKAPITULACIJA STROŠKOV  6.936.720 4.482.930 3.400.514 8.915.992 7.288.016 31.024.172 

       število delavnikov 39.411 25.839 19.388 51.678 42.021 178.337 

       stroški dela 4.569.922 2.931.900 2.161.024 5.864.800 4.768.100 20.295.746 

       ostali stroški 2.366.798 1.551.030 1.239.490 3.051.192 2.519.916 10.728.426 

  SKUPAJ 6.936.720 4.482.930 3.400.514 8.915.992 7.288.016 31.024.172 
                   Tabela 4.1 - stran 5 

 

 



 

 

Tabela 4.2:  Stroški  štabnih sluţb, tehničnega in gospodarskega področja  

 
                v EUR  

Konto Aktivnost / objekt 
       Zapiralna dela po letih (št. delavnikov / leto) 

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

                

  Skupni obratovalni stroški             

       število delavnikov             

       stroški dela 11.500 9.000 7.000 19.000 14.000 60.500 

       ostali stroški 320.000 240.000 198.000 562.000 416.000 1.736.000 

                

  
ŠS, tehnično in gospodarsko 
področje             

       število delavnikov 9.657 7.308 6.026 16.182 11.745 50.918 

       stroški dela 1.429.236 1.059.660 843.640 2.297.844 1.667.790 7.298.170 

       ostali stroški 466.258 438.164 287.780 614.824 469.840 2.276.866 

                

       število delavnikov 9.657 7.308 6.026 16.182 11.745 50.918 

       stroški dela 1.440.736 1.068.660 850.640 2.316.844 1.681.790 7.358.670 

       ostali stroški 786.258 678.164 485.780 1.176.824 885.840 4.012.866 

  SKUPAJ 2.226.994 1.746.824 1.336.420 3.493.668 2.567.630 11.371.536 

  



 

 

Tabela 4.3 :  Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jamah 

 
      v EUR  

Konto Aktivnost / objekt 
                    Strošek nabave opreme po letih        

Skupaj  
2010 2011 2012 2013 2014 

                

  1. Rudarska oprema             

  Predelava jamskih vozičkov, transportna oprema itd. 25.394 115.000 125.000 80.000 40.000 385.394 

                

  2. Strojna oprema              

  Oprema za hidravlični zasip 80.340 63.000   22.000 9.000 174.340 

  Oprema za pnevmatski zasip 7.900 9.000 14.000 9.000 4.000 43.900 

  Oprema za zasip   9.000 14.000 4.000   27.000 

  Oprema za izdelavo čepov   18.000 4.000 4.000   26.000 

  Oprema za ostala rudarska dela 3.802 27.000 4.000 2.000 4.000 40.802 

  Oprema za dostavo materiala 408.405 36.000 9.000 22.000 4.000 479.405 

  Oprema za zračenje   4.000 9.000 9.000   22.000 

  Oprema za črpanje vode   9.000 9.000     18.000 

  Oprema za delavnico 4.710   9.000 4.000   17.710 

                

  3. Elektro oprema             

  Oprema za ostala rudarska dela 641 4.000 9.000 4.000   17.641 

  Oprema za zračenje   9.000 18.000 6.000 9.000 42.000 

  Oprema za črpanje vode 58.496   18.000 4.000 7.000 87.496 

  Oprema za elektro vzdrţevanje 12.767 9.000 40.000 10.000 10.000 81.767 

  Oprema za delavnico 1.571 4.000 9.000 4.000 4.000 22.571 

                

  4. Oprema za vrtanje in monitoring             

  Oprema za vrtanje   25.000 15.000 18.000 10.000 68.000 

  Oprema za izvajanje monitoringa 14.345 4.000 10.000 9.000 9.000 46.345 

                

  5. Nepredvidena oprema             

    108 77.000 4.000 20.000 8.000 109.108 

                

  SKUPAJ 618.479 422.000 320.000 231.000 118.000 1.709.479 

  

 



 

 

 

 

Tabela 4.4:  Stroški nakupa električne energije za zapiralna dela   
 

  v EUR   

Konto   
Stroški električne energije po posameznih letih 

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

                

  
Strošek električne energije za zapiralna 
dela 431.075 323.000 311.000 638.000 639.000 2.342.075 

                



 

 

Tabela 4.5:  Seznam in stroški izdelave dokumentacije za izvajanje zapiralnih del v jamah   

 
            v EUR   

Konto Projekt / Študija 
Enota/ 

Izdelovalec 
                    leto       

Skupaj 
leto 2010 2011 2012 2013 2014 

  RUDARSKI PROJEKTI                 

  Jama Trbovlje                 

  RP: Zapiranje III.polja s povezovalnimi objekti v jami Trbovlje 2 RTH             

  RP:Rekonstrukcija stalno odprtih objektov v Savskem polju v jami Trbovlje 2 RTH             

  RP:Zapiranje objektov v Savskem polju v jami Trbovlje 2 RTH             

  RP:Zapiranje objektov okoli Polaj bunkerja 2 RTH             

  RP izvedenih del: Zapiranje Zg. VII. Polja 1 RTH             

  RP:Zapiranje objektov v Frančiška polju 2 RTH             

  RP:Likvidacija objektov v Plesko polju 2 RTH             

  RP:Rekonstrukcija posameznih odsekov Savskega obzorja v jami Trbovlje 5 RTH             

  Jama Hrastnik                 

  RP:Zapiranje II. Obzorja jame Hrastnik 2 RTH             

  RP:Likvidacija jaškov jame Hrastnik 3 RTH             

  Jama Ojstro                 

  RP:Demontaţa opreme od k. 90 do k. 120 in prestavitev črpališč v jami Ojstro 2 RTH             

  RP:Likvidacija objektov od k.206 do k.130 2 RTH             

  RP:Likvidacija objektov od k. 90 do k. 120 3 RTH            

  RP:Likvidacija objektov od k.30 do k. 90 2 RTH             

  RP:Likvidacija II. obzorja  v jami Ojstro 1 RTH            

  RP:Likvidacija objektov od k. 120 do Zveznega  obzorja v jami Ojstro 2 RTH             

  RP:Rekonstrukcija objektov Zveznega  obzorja v jami Ojstro 1 RTH             

  Likvidacija opuščenih vhodov 2 RTH             

  RP izvedenih del za potrebe tehničnih pregledov         4 RTH             

  RP ji glede na predvidene aktivnosti  v l. 2015           20 RTH             

  Odmiki od rudarskih projektov                          10 RTH             

  Nepredvideni rudarski projekti;   15 RTH             

  Ostala tehnična dokumentacija        10 RTH             

  POSAMEZNI SKLOPI RUDARSKIH PROJEKTOV 2 Z 0   5.000   5.000   5.000   5.000   20.000   

  ŠTUDIJE, REVIZIJE IN RECENZIJE 10 Z 15.000   33.000   33.000   33.000   33.000   147.000   

  
ELABORATI IN DRUGA DOKUMENTACIJA (okoljska, 
razvojna…) 3 Z 5.000   11.000   11.000   11.000   11.000   49.000   

  SKUPAJ     20.000 49.000 49.000 49.000 49.000 216.000 



 

 

 

 

Tabela 4.6: Rekapitulacija stroškov zapiranja jam   

 
                    v EUR 

Tabela Aktivnost / objekt 
                    Zapiralna dela po letih        

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

                

T 4.1 Stroški zapiralnih del 6.936.720 4.482.930 3.400.514 8.915.992 7.288.016 31.024.172 

T 4.2 Stroški štabnih sluţb, tehničnega in gospodarskega področja 2.226.994 1.746.824 1.336.420 3.493.668 2.567.630 11.371.536 

T 4.3 Stroški nabave opreme za izvajanje del v jamah  618.479 422.000 320.000 231.000 118.000 1.709.479 

T 4.4 Stroški nakupa električne energije za zapiralna dela 431.075 323.000 311.000 638.000 639.000 2.342.075 

T 4.5 
Stroški izdelave študij in tehnične dokumentacije za zapiralna dela v 
jamah 20.000 49.000 49.000 49.000 49.000 216.000 

                

  SKUPAJ 10.233.268 7.023.754 5.416.934 13.327.660 10.661.646 46.663.262 

 

 



 

 

Tabela 4.7:  Stroški raziskovalnega vrtanja in izvajanje monitoringa v lastni reţiji  

 

Konto Aktivnost Izvajalec 
Zapiralna  dela po letih   

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

                  

  RAZISKOVALNO VRTANJE               

  Izdelava vrtin in vgradnja inklinome. na področju Trbovelj globine cca 30 m RTH             

  
Izdelava vrtin in vgradnja inklinometrov na področju Hrastnika globine cca 
30 m RTH             

  
Izdelava vrtin in vgradnja inklinometrov na področju jame Ojstro globine 
cca 30 m RTH             

  Izdelava globokih piezometrov RTH             

  Izdelava raziskovalnih vrtin iz jamskih objektov RTH             

                  

                  

  MONITORING               

  Meritve posedanja površine RTH             

  Meritve premikov na površini RTH             

  Meritve nivoja vode v piezometrih RTH             

  Meritve premikov z inklinometri RTH             

  Meritve pretokov vode na površini RTH             

  Meritve pretokov vode v jami RTH             

  Meritve nivoja vode v potopljenih jamskih objektih RTH             

  Analiziranje rezultatov in izdelava poročil RTH             

                  

  SKUPAJ               

   
Opomba:  

Stroški za navedene aktivnosti so zajeti pri zapiralnih delih v okviru tabele 4.1 



 

 

Tabela 5.1: Stroški sanacije površine 

 
                 v EUR 

Konto Aktivnost / objekt 
                             Zapiralna dela po letih  

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  TRBOVLJE             

  Sanacija opuščenega PK Bukova gora in širšega območja Lakonce   50.000 80.000 100.000 100.000 330.000 

  Sanacija površine nad III. poljem     50.000 100.000 100.000 250.000 

  Sanacija kamnoloma Vode 0   50.000 80.000 80.000 210.000 

  Ureditev okolice jaška Gvido   120.000 230.000     350.000 

                

  HRASTNIK             

  Sanacija površine vzhodno od potoka Bela (območje Krištandola)   400.000       400.000 

  

Sanacija površine nad jamo Dol-območje od izvira pri Jesihu do potoka Bela-
II.faza 0   80.000     80.000 

  Sanacija spodnjega dela plazu Blate 0 360.000       360.000 

  Sanacija površine nad Kotnim poljem   140.000 90.000     230.000 

  Sanacija opuščenega PK Blate    100.000 100.000     200.000 

  Ureditev hudournika Jesih do reguliranega pritoka potoka Bela 25.000         25.000 

                

  PODROČJE RTH             

  Sanacija in dokončna ureditev okolice starih vhodov v jame     25.000 25.000 25.000 75.000 

  Sanacija plazovitih območij   50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 

                

  Nepredvidena dela 0 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 

  25.000 1.245.000 780.000 380.000 380.000 2.810.000 



 

 

Tabela 5.2: Stroški rušenj/obnov objektov na površini   

 
         v EUR 

Konto Aktivnost / objekt 
                             Zapiralna dela po letih  

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  TRBOVLJE             

  Obnova zunanjih objektov jaška III (Gvido)   130.000 85.000 85.000   300.000 

P Obnova upravne zgradbe RTH 0   50.000 80.000   130.000 

  Sanacija kanalizacijskega omreţja okolice Upravne zgradbe RTH 0 60.000       60.000 

                

  SEPARACIJA             

P Rušenje transportnih koridorjev na stari deponiji premoga       40.000 130.000 170.000 

P Rušenje drobilnice II       35.000   35.000 

  Obnova vodnega rova   150.000 50.000     200.000 

  Rušenje upravne zgradbe 25.000         25.000 

                

  PODROČJE RTH             

  Ureditev območij starih rudniških kolonij     50.000 50.000 50.000 150.000 

  Rušenje opuščenih rudniških objektov na površini   25.000 50.000 50.000 50.000 175.000 

  Vzdrţevalna dela na objektih v lasti RTH   25.000 100.000 100.000 100.000 325.000 

                

  Nepredvidena dela 15.000 50.000 50.000 50.000 50.000 215.000 

  40.000 440.000 435.000 490.000 380.000 1.785.000 



 

 

Tabela 5.3: Stroški rekultivacije površine 
 

                                                                                        v EUR  

Konto Aktivnost / objekt 
                             Zapiralna dela po letih  

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  TRBOVLJE             

  Rekultivacija opuščenega PK Bukova gora in širšega območja Lakonce       30.000 50.000 80.000 

  Rekultivacija površine nad III. poljem   30.000 30.000 30.000 40.000 130.000 

  Rekultivacija kamnoloma Vode 0     35.000 35.000 70.000 

                

  HRASTNIK             

  Rekultivacija površine vzhodno od potoka Bela (območje Krištandola)   15.000 15.000     30.000 

  

Rekultivacija površine nad jamo Dol-območje od izvira pri Jesihu do potoka 
Bela-II.faza 0   30.000     30.000 

  Rekultivacija spodnjega dela plazu Blate 0 20.000 20.000     40.000 

  Rekultivacija površine nad Kotnim poljem     20.000 20.000   40.000 

  Rekultivacija opuščenega PK Blate    20.000 20.000     40.000 

                

  PODROČJE RTH             

  Rekultivacija saniranih opuščenih smetišč       20.000 20.000 40.000 

  Vzdrţevanje rekultiviranih površin   30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 

                

  Nepredvidena dela 0 10.000 20.000 20.000 20.000 70.000 

  0 125.000 185.000 185.000 195.000 690.000 

 

 



 

 

Tabela 5.4: Stroški obnove cest in ostale infrastrukture  

 
            v EUR 

Konto Aktivnost / objekt 
                             Zapiralna dela po letih  

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  TRBOVLJE             

P Ureditev ceste Opekarna - Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov -             

  3. faza 50.000 250.000       300.000 

P (1) Obnova ceste Rudniška uprava - Opekarna   230.000       230.000 

P (1) Obnova meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti     600.000     600.000 

P (1) Ureditev ceste in komunalnih vodov Terezija rov - Ribnik - Gvido 695.000 150.000       845.000 

P (1) Ureditev odvodnjavanja AMD - IPOZ - potok Trboveljščica 25.000 200.000       225.000 

  (1) Ureditev odvodnjavanja Plato Ojstro/PK Neţa - potok Trboveljščica   600.000 200.000     800.000 

P Ureditev odvodnjavanja Hauckov glinokop - potok Trboveljščica         175.000 175.000 

  Obnova industrijske ceste Separacija Trbovlje - Cementarna Trbovlje         100.000 100.000 

                

  HRASTNIK             

P (2) Obnova spodnjega kanaliziranega dela struge hudournika iz območja             

  Ojstrega (desni krak mimo banke) 350.000         350.000 

P (2) Ureditev območja Resnice 0 500.000 430.000 800.000   1.730.000 

P (2) Obnova lokalne ceste, komunalnih vodov in meteorne kanalizacije             

  Krištandolska cesta - Krištandol - Marno   920.000 280.000     1.200.000 

P (2) Sanacija odvodnjavanja Blate - Pot na Kal - Senica       250.000 300.000 550.000 

                

  Nepredvidena dela 0 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

  1.120.000 2.950.000 1.610.000 1.150.000 675.000 7.505.000 



 

 

Tabela 5.5 :  Stroški nabave opreme za izvajanje sanacije in ostala oprema    
 

             v EUR 

Konto Aktivnost / objekt 
                    Strošek nabave opreme po letih        

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

                

  1. Oprema za sanacijo in vzdrţevanje površine             

  Terenski avtomobil   27.000       27.000 

  Geodetska oprema   18.000 9.000 9.000 9.000 45.000 

                

  2. Ostala oprema             

  Računalniki, kopirni stroji, telefoni, pisarniško pohištvo 31.782 54.000 54.000 45.000 36.000 220.782 

                

  SKUPAJ 31.782 99.000 63.000 54.000 45.000 292.782 



 

 

Tabela 5.6: Stroški izdelave dokumentacije (površina)  

 
v EUR 

Konto Aktivnost / objekt 
                             Zapiralna dela po letih 

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

  TRBOVLJE             

  PGD/PZI Obnova zunanjih objektov jaška III (Gvido)   25.000 25.000     50.000 

  PZI Ureditev okolice jaška Gvido     25.000     25.000 

  PGD/PZI Ureditev odvodnjavanja plato Ojstro/PK Neţa-potok Trboveljščica 25.000 10.000       35.000 

  PGD/PZI Obnova industrijske ceste Separacija Trbovlje-Cementarna Trbovlje       40.000   40.000 

  PGD/PZI Obnova upravne zgradbe RTH     25.000     25.000 

                

  HRASTNIK             

  PGD/PZI Obnova/rušenje strojnice in objekta Stari jašek (Hrastnik I.)         50.000 50.000 

  (2) PZI Ureditev območja Resnice  47.500 40.000       87.500 

  (2) PGD/PZI Obnova industrijske ceste Ojstro - Hrastnik          50.000 50.000 

                

  OSTALA DOKUMENTACIJA             

  (projekti, revizije, strokovna mnenja, poročila in drugo) 2.500 110.000 130.000 110.000 100.000 452.500 

                

  Nepredvideni projekti 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 210.000 

                

  125.000 225.000 245.000 190.000 240.000 1.025.000 



 

 

Tabela 5.6a: Rudarski projekti (v lastni reţiji)  

 

Konto Aktivnost / objekt 
                             Zapiralna dela po letih  

2010 2011 2012 2013 2014 

  TRBOVLJE           

  RP Sanacija in rekultivacija opuščenega PK Bukova gora in širšega območja           

  Lakonce          

  RP Sanacija odvodnjevalnega kanala plato Frančiška-potok Trboveljščica           

  RP Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem           

  RP Ureditev odvodnjavanja Hauckov glinokop-potok Trboveljščica           

  RP Sanacija Hauckovega glinokopa           

  RP Sanacija kamnoloma Vode           

  RP Ureditev jaška in okolice jaška III (Gvido)           

  RP Dokončna ureditev odvodnjavanja zalednih in površinskih vod           

  opuščenega PK Neţa           

  RP Ureditev odvodnjavanja Plato Ojstro/PK Neţa - potok Trboveljščica           

              

  HRASTNIK           

  RP Sanacija površine vzhodno od potoka Bela (območje Krištandola)           

  RP Sanacija površine nad jamo Dol-območje od izvira pri Jesihu do potoka Bela)           

  RP Sanacija spodnjega dela plazu Blate           

  RP Sanacija in rekultivacija površine nad Kotnim poljem           

  RP Sanacija in rekultivacija opuščenega PK Blate           

  RP Ureditev hudournika Jesih do reguliranega pritoka potoka Bela           

  RP Obnova/rušenje strojnice in objekta Stari jašek (Hrastnik I.)           

  RP Sanacija oţjega in širšega območja Resnica           

  RP Sanacija odvodnjavanja Blate - Pot na Kal - Senica           

              

  SEPARACIJA           

  RP Demontaţa opreme in rušenje transportnih koridorjev na stari deponiji premoga           

  RP Demontaţa opreme in rušenje drobilnice II.           

  RP Demontaţa opreme in rušenje transportne linije od sejalnice do drobilnice           

  RP Obnova vodnega rova           

  RP Demontaţa opreme in rušenje sejalnice           

  RP Demontaţa kompresorske postaje           
       Tabela 5.6a - stran 1 

 



 

 

 

Konto Aktivnost / objekt 
                             Zapiralna dela po letih  

2010 2011 2012 2013 2014 

  RP Sanacija in rekultivacija stare deponije premoga na separaciji Trbovlje           

  RP Sanacija industrijske ceste Separacija Trbovlje-Cementarna Trbovlje           

              

  PODROČJE RTH           

  RP Sanacija in dokončna ureditev okolice starih vhodov v jame           

  RP Sanacija plazovitih območij           

  RP Ureditev območij starih rudniških kolonij           

  RP Rušenje opuščenih rudniških objektov na površini           

  RP Vzdrţevalna dela na objektih v lasti RTH           

              

  OSTALA DOKUMENTACIJA           

  Poročila in ocene o vplivih na okolje           

  Projekt monitoringa           

  Nepredvideni rudarski projekti (Trbovlje, Hrastnik, Separacija)           

  ŠTUDIJE, ELABORATI, STABILNOSTNE ANALIZE           

              

  Nepredvideni projekti, projekti izvedenih del…           

              
              Tabela 5.6a - stran 2 



 

 

Tabela 5.7: III. faza zapiranja - rekapitulacija prostorske in ekološke sanacije površine  
 

         v EUR  

                Zapiralna dela po letih  Skupaj 

Tabela Aktivnost / objekt 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

T 5.1 Sanacija površine 25.000 1.245.000 780.000 380.000 380.000 2.810.000 

T 5.2 Stroški rušenj/obnov objektov na površini 40.000 440.000 435.000 490.000 380.000 1.785.000 

T 5.3 Stroški rekultivacije površine 0 125.000 185.000 185.000 195.000 690.000 

T 5.4 Stroški obnove cest in ostale infrastrukture 1.120.000 2.950.000 1.610.000 1.150.000 675.000 7.505.000 

T 5.5 Stroški nabave opreme za izvajanje sanacije in ostala oprema 31.782 99.000 63.000 54.000 45.000 292.782 

T 5.6 Stroški izdelave dokumentacije za površino 125.000 225.000 245.000 190.000 240.000 1.025.000 

  SKUPAJ 1.341.782 5.084.000 3.318.000 2.449.000 1.915.000 14.107.782 

   

 

 
 

 



 

 

Tabela 6.1: REKAPITULACIJA  STROŠKOV  III. FAZE ZAPIRANJA  RTH  (2010 - 2014)   
 

             v EUR 

Tabela Aktivnost / objekt 
                    Zapiralna dela po letih        

Skupaj 
2010 2011 2012 2013 2014 

                

T 4.7 Stroški zapiranja jam 10.233.268 7.023.754 5.416.934 13.327.660 10.661.646 46.663.262 

T 5.7 
Stroški prostorske in ekološke sanacije 
površine 1.341.782 5.084.000 3.318.000 2.449.000 1.915.000 14.107.782 

- Stroški kadrovsko socialnega dela programa 1.594.000 1.777.050 1.601.250 1.564.150 1.597.100 8.133.550 

- Stroški nadzora nad zapiranjem RTH 217.538 300.000 300.000 300.000 300.000 1.417.538 

- 
Finančni odhodki za obresti in druge 
obveznosti 1.577.544 1.064.828 35.000 155.000 30.000 2.862.372 

                

  SKUPAJ 14.964.132 15.249.632 10.671.184 17.795.810 14.503.746 73.184.504 

     

 

 

 
 



 

 

Tabela 6.2.1 : Predračunski poslovni izid za obdobje 2010 – 2012 

   
      v EUR 

      PROIZVODNJA     ZAPIRANJE   

    2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1. Čisti prihodki od prodaje 13.920.180 14.965.000 12.631.500 0 0 0 

a) Prih.od prodaje premoga 12.919.500 13.860.000 11.550.000       

b) Ostali prihodki od prodaje 1.000.680 1.105.000 1.081.500       

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov 2.907.000 924.000 0       

4. Drugi poslovni prihodki (s prevr. poslovnimi prihodki) 213.000 280.000 250.000 13.275.822 14.315.000 9.593.600 

a) Subvencija za zapiranje    0   11.953.286 13.197.000 8.654.000 

b) Drugi poslovni prihodki  213.000 280.000 250.000 1.322.536 1.118.000 939.600 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.630.000 4.430.000 2.851.000 5.424.250 7.902.193 5.506.464 

a) 
Nab.vred. prod. blaga in materiala ter str. porab. 
materiala 

2.230.000 2.130.000 1.000.000 1.708.109 2.399.573 1.698.597 

b) Stroški storitev 2.400.000 2.300.000 1.851.000 3.716.141 5.502.620 3.807.867 

6. Stroški dela 9.652.180 8.985.000 7.429.260 7.220.256 5.550.807 4.440.751 

a) Stroški plač 6.562.908 6.200.000 5.432.345 4.249.921 2.566.156 1.930.833 

b) Stroški socialnih zavarovanj 1.938.442 1.862.000 1.310.476 1.319.663 792.488 596.287 

  Stroški pokojninskih zavarovanj 1.461.339 1.410.000 936.054 994.677 566.063 425.919 

  Drugi stroški socialnih zavarovanj  477.103 452.000 374.422 324.986 226.425 170.368 

c) Drugi stroški dela 1.150.830 923.000 686.440 1.650.672 2.192.163 1.913.632 

7. Odpisi vrednosti 2.423.000 2.260.000 2.431.240 1.479.918 1.573.200 1.380.585 

a) Amortizacija  2.109.000 2.160.000 2.181.240 1.479.918 1.573.200 1.380.585 

b) Prevr.posl.odhodki pri NS in OOS 254.000 50.000 200.000       

c) 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

60.000 50.000 50.000       

8. Drugi poslovni odhodki 450.000 359.000 149.366 188.198 0 0 

9. Finančni prihodki iz deleţev 475.000 300.000 200.000 80.000 0 0 

a) Fin. prih. iz deleţev v druţbah v skupini    300.000 200.000 80.000     

c) Drugi finančni prihodki iz deleţev v drugih druţbah             

č) Finančni prihodki iz drugih naloţb 475.000 0 0       

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 0 0 0 0 

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim             

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 25.000 15.000 10.000 0 0 0 

a) Fin.prih.iz obresti in krat.ter.do druţb v skupini              

b) Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih 25.000 15.000 10.000       
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                  v EUR 

      
PROIZVODNJA 

    
ZAPIRANJE 

  

    2010 2011 2012 2010 2011 2012 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finačnih naloţb       216.000     

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 390.000 460.000 250.634 205.000 82.000 30.000 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini             

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 390.000 460.000 250.634 205.000 82.000 30.000 

č) Finančni odhodki iz drugih finanč.obveznosti             

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 

a) Finančni odhodki iz poslovnih obv.do druţb v skupini             

b) Finančni odhodki iz obv.do dobaviteljev in men. obv.             

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obv.             

15. Drugi prihodki 50.000 55.000 60.000       

16. Drugi odhodki 45.000 45.000 40.000   0 0 

17. Davek iz dobička             

18.  Odloţeni davki             

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 -1.377.800 -793.200 -1.764.200 
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Tabela 6.2.2: Predračunski poslovni izid za obdobje 2013-2014  

 
   v EUR  

            ZAPIRANJE 

    2013 2014 

1. Čisti prihodki od prodaje 6.950.500 500.000 

a) Prih.od prodaje premoga 6.450.500   

b) Ostali prihodki od prodaje 500.000 500.000 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov -6.450.500   

4. Drugi poslovni prihodki (s prevr. poslovnimi prihodki) 17.329.000 14.750.000 

a) Subvencija za zapiranje  16.502.000 14.030.000 

b) Drugi poslovni prihodki  827.000 720.000 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 8.293.134 6.776.634 

a) Nab.vred. prod. blaga in materiala ter str. porab. materiala 2.436.740 2.007.390 

b) Stroški storitev 5.856.394 4.769.244 

6. Stroški dela 9.309.266 7.702.466 

a) Stroški plač 5.330.686 4.215.623 

b) Stroški socialnih zavarovanj 1.584.470 1.240.144 

  Stroški pokojninskih zavarovanj 1.131.764 885.817 

  Drugi stroški socialnih zavarovanj  452.706 354.327 

c) Drugi stroški dela 2.394.110 2.246.699 

7. Odpisi vrednosti 1.923.600 1.695.000 

a) Amortizacija  1.923.600 1.695.000 

b) Prevr.posl.odhodki pri NS in OOS     

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih     

8. Drugi poslovni odhodki 0 0 

9. Finančni prihodki iz deleţev 0 0 

a) Fin. prih. iz deleţev v druţbah v skupini      

c) Drugi finančni prihodki iz deleţev v drugih druţbah     

č) Finančni prihodki iz drugih naloţb     

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim     

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0 

a) Fin.prih.iz obresti in krat.ter.do druţb v skupini      

b) Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih     
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                                 v EUR  

            ZAPIRANJE 

    2013 2014 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finačnih naloţb     

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 155.000 90.000 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini     

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 155.000 90.000 

č) Finančni odhodki iz drugih finanč.obveznosti     

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 

a) Finančni odhodki iz poslovnih obv.do druţb v skupini     

b) Finančni odhodki iz obv.do dobaviteljev in men. obv.     

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obv.     

15. Drugi prihodki     

16. Drugi odhodki 0 0 

17. Davek iz dobička     

18.  Odloţeni davki     

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -1.852.000 -1.014.100 
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Tabela 6.2.3: Predračunski poslovni izid RTH za obdobje 2010 - 2014  
 

                 v EUR 

        R T  H     

    2010 2011 2012 2013 2014 

1. Čisti prihodki od prodaje 13.920.180 14.965.000 12.631.500 6.950.500 500.000 

a) Prih.od prodaje premoga 12.919.500 13.860.000 11.550.000 6.450.500 0 

b) Ostali prihodki od prodaje 1.000.680 1.105.000 1.081.500 500.000 500.000 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov 2.907.000 924.000 0 -6.450.500 0 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevr. poslovnimi prihodki) 13.488.822 14.595.000 9.843.600 17.329.000 14.750.000 

a) Subvencija za zapiranje  11.953.286 13.197.000 8.654.000 16.502.000 14.030.000 

b) Drugi poslovni prihodki  1.535.536 1.398.000 1.189.600 827.000 720.000 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 10.054.250 12.332.193 8.357.464 8.293.134 6.776.634 

a) Nab.vred. prod. blaga in materiala ter str. porab. materiala 3.938.109 4.529.573 2.698.597 2.436.740 2.007.390 

b) Stroški storitev 6.116.141 7.802.620 5.658.867 5.856.394 4.769.244 

6. Stroški dela 16.872.436 14.535.807 11.870.011 9.309.266 7.702.466 

a) Stroški plač 10.812.829 8.766.156 7.363.178 5.330.686 4.215.623 

b) Stroški socialnih zavarovanj 3.258.105 2.654.488 1.906.762 1.584.470 1.240.144 

  Stroški pokojninskih zavarovanj 2.456.016 1.976.063 1.361.973 1.131.764 885.817 

  Drugi stroški socialnih zavarovanj  802.089 678.425 544.789 452.706 354.327 

c) Drugi stroški dela 2.801.502 3.115.163 2.600.071 2.394.110 2.246.699 

7. Odpisi vrednosti 3.902.918 3.833.200 3.811.825 1.923.600 1.695.000 

a) Amortizacija  3.588.918 3.733.200 3.561.825 1.923.600 1.695.000 

b) Prevr.posl.odhodki pri NS in OOS 254.000 50.000 200.000 0 0 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 60.000 50.000 50.000 0 0 

8. Drugi poslovni odhodki 638.198 359.000 149.366 0 0 

9. Finančni prihodki iz deleţev 555.000 300.000 200.000 0 0 

a) Fin. prih. iz deleţev v druţbah v skupini  80.000 300.000 200.000 0 0 

c) Drugi finančni prihodki iz deleţev v drugih druţbah 0 0 0 0 0 

č) Finančni prihodki iz drugih naloţb 475.000 0 0 0 0 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 0 0 0 

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 0 0 0 0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 25.000 15.000 10.000 0 0 

a) Fin.prih.iz obresti in krat.ter.do druţb v skupini  0 0 0 0 0 

b) Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih 25.000 15.000 10.000 0 0 
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             v EUR 

        R T  H     

    2010 2011 2012 2013 2014 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finačnih naloţb 216.000 0 0 0 0 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 595.000 542.000 280.634 155.000 90.000 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini 0 0 0 0 0 

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 595.000 542.000 280.634 155.000 90.000 

č) Finančni odhodki iz drugih finanč.obveznosti 0 0 0 0 0 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 

a) Finančni odhodki iz poslovnih obv.do druţb v skupini 0 0 0 0 0 

b) Finančni odhodki iz obv.do dobaviteljev in men. obv. 0 0 0 0 0 

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obv. 0 0 0 0 0 

15. Drugi prihodki 50.000 55.000 60.000 0 0 

16. Drugi odhodki 45.000 45.000 40.000 0 0 

17. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 

18.  Odloţeni davki 0 0 0 0 0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -1.377.800 -793.200 -1.764.200 -1.852.000 -1.014.100 
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Tabela 6.3: Predračunski izkaz denarnih tokov za obdobje 2010 - 2014      

 
     v EUR 

 Leto 

  2010 2011 2012 2013 2014 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU            

a)  Prejemki pri poslovanju  30.804.172 31.288.200 23.943.773 25.409.000 15.856.246 

1.  prejemki od prodaje proizvodov in storitev  16.829.172 16.304.000 14.700.000 8.340.000 600.000 

2.  subvencija  13.125.000 14.179.000 8.654.173 16.502.000 14.030.000 

3.  prejemki iz proračuna-investicijski transferi  658.000 625.200 459.600 342.000 195.600 

4.  drugi prejemki pri poslovanju  192.000 180.000 130.000 225.000 1.030.646 

b)   Izdatki pri poslovanju  -29.953.694 -30.931.948 -21.284.657 -18.149.644 -15.506.046 

1.  izdatki za nakupe materiala in storitev  -11.057.772 -15.205.248 -8.777.769 -8.465.400 -7.445.761 

2.  izdatki za plače in deleţe zaposlencev v dobičku  -10.804.900 -8.575.814 -6.279.089 -5.330.664 -4.218.442 

3.  Izdatki za dajatve vseh vrst -4.214.632 -3.438.923 -3.118.479 -1.884.470 -1.540.144 

4.  drugi izdatki pri poslovanju -3.876.390 -3.711.963 -3.109.320 -2.469.110 -2.301.699 

c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju  850.478 356.252 2.659.116 7.259.356 350.200 

B.   DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU            

a)  Prejemki pri naloţbenju  661.950 2.690.000 210.000 0 0 

3.  prejemki od odtujitve opred.osnovnih.sredstev  188.200 10.000 10.000 0 0 

5.  prejemki od odtujitve dolgoročnih fin.naloţb   0 2.380.000 0 0 0 

b)  Izdatki pri naloţbenju  -2.509.600 -2.158.618 -1.825.909 -424.600 -260.200 

2. 
 izdatki za pridobitev opredmetenih 
osnovnihsredstev 

-2.509.600 -2.158.618 -1.825.909 -424.600 -260.200 

5. 
 izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih 
naloţb  

0 0 0 0 0 

c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naloţbenju  -1.847.650 531.382 -1.615.909 -424.600 -260.200 

C.   DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU            

a)  Prejemki pri financiranju  2.988.572 636.794 0 0 0 

3.  prejemki od povečanja kratk.finančnih obveznosti 2.988.572 636.794 0 0 0 

b)   Izdatki pri financiranju  -1.991.400 -1.524.428 -1.043.207 -6.834.756 -90.000 

1. 
 izdatki za dane obresti, ki se nanšajo na 
financiranje  

-616.000 -542.000 -280.630 -155.000 -90.000 

4.  izdatki za odplačila krat.fin.obv. 0 0 -762.577 -6.679.756 0 

c)  Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju  997.172 -887.634 -1.043.207 -6.834.756 -90.000 

Č.  Končno stanje denarnih sredstev  0 0 0 0 0 

x  Denarni izid v obdobju (A.c+B.c+C.c.)  0 0 0 0 0 

y  Začetno stanje denarnih sredstev  0 0 0 0 0 



 

 

Tabela 6.4: Predračunska bilanca stanja  za obdobje 2010 - 2014  
                                v EUR 

  Leto 

    2010 2011 2012 2013 2014 

  SREDSTVA 55.286.730 52.994.539 49.564.059 40.248.422 38.493.186 

A. DOLGOROČNA  SREDSTVA 44.428.555 42.779.111 40.799.905 38.123.422 36.358.186 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 30.408 8.416 0 0 0 

1. Dolgoročne premoţenjske pravice 30.408 8.416 0 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 16.709.366 15.110.902 13.162.912 10.504.929 8.760.993 

1. Zemljišča in zgradbe 8.503.047 6.718.824 5.907.454 5.500.822 5.055.715 

a) Zemljišča 1.868.539 1.961.539 2.001.539 2.041.539 2.031.110 

b) Zgradbe 6.634.508 4.757.285 3.905.915 3.459.283 3.024.605 

2. Proizvajalne naprave in stroji 8.025.627 8.253.028 7.141.638 4.906.726 3.617.437 

3. Druge naprave in oprema 180.692 139.050 113.820 97.381 87.841 

III. Naloţbene nepremičnine 487.871 483.200 475.000 475.000 475.000 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 27.003.493 27.003.493 27.003.493 27.003.493 27.003.493 

1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil  27.003.493 27.003.493 27.003.493 27.003.493 27.003.493 

a)  Delnice in deleţi v druţbah v skupini 20.872.347 20.872.347 20.872.347 20.872.347 20.872.347 

c) Druge delnice in deleţi 6.131.146 6.131.146 6.131.146 6.131.146 6.131.146 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 197.417 173.100 158.500 140.000 118.700 

1. 
Dolgoročne poslovne terjatve do druţb v 
skupini 

7.707 7.500 7.800 5.000 0 

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 188.700 165.600 150.700 135.000 118.700 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 9.715.202 10.065.428 8.614.154 2.035.000 2.045.000 

I. Sredstva za prodajo 17.306 0 0 0 0 

II. Zaloge 5.220.000 6.839.600 6.875.500 335.000 245.000 

1. Material 485.000 535.000 425.000 335.000 245.000 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 0 0 0 0 0 

1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil  0 0 0 0 0 

c)  Druge kratkoročne finančne naloţbe 0 0 0 0 0 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 4.477.896 3.225.828 1.738.654 1.700.000 1.800.000 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  2.331.000 1.350.000 400.000 250.000 250.000 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2.146.896 1.875.828 1.338.654 1.450.000 1.550.000 

V. Denarna sredstva 0 0 0 0 0 

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

1.142.973 150.000 150.000 90.000 90.000 

  ZABILANČNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 55.286.730 52.994.539 49.564.059 40.248.422 38.493.186 

A.  KAPITAL 34.157.469 33.364.269 31.600.069 29.748.069 28.733.969 

I. Vpoklicani kapital 42.877.559 42.877.559 42.877.559 27.830.564 27.830.564 

IV. Preseţek iz prevrednotenja 3.769.505 3.769.505 3.769.505 3.769.505 3.769.505 

V. Preneseni čisti poslovni izid -11.111.795 -12.489.595 -13.282.795 0 -1.852.000 

1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 0 0 0 0 0 

B. 
REZERVACIJE IN DOLG.PASIVNE ČAS. 
RAZMEJITVE 

3.024.127 2.216.340 1.630.385 1.152.104 647.868 

2. Druge rezervacije 2.739.127 2.091.340 1.540.385 1.032.104 527.868 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 285.000 125.000 90.000 120.000 120.000 

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 12.700 9.200 5.500 1.400 0 

2.        Dolgoročne posl.obvez. do dobaviteljev 0 0 0 0 0 

5. Druge dolgoročne finančne obveznosti 2.000 1.500 1.000 500 0 

III. Odloţene obveznosti za davek 942.376 942.376 942.376 942.376 942.376 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 17.117.058 16.429.854 15.353.729 8.403.973 8.168.973 

1. 
Kratkoročne finančne obveznosti do druţb v 
skupini 

0 0 0 0 0 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti  0 0 0 0 0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 4.617.058 4.275.488 3.961.940 3.691.940 3.456.940 

1.  
Kratkoročne poslovne obveznosti do druţb 
v skupini 

320.000 175.000 150.000 75.000 55.000 

2. 
Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 

2.232.428 2.085.976 1.702.428 1.687.428 1.632.428 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  2.064.630 2.014.512 2.109.512 1.929.512 1.769.512 

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

31.000 31.000 31.000 0 0 

  ZABILANČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 0 



 

 

Tabela 7.1: Preglednica stroškov zapiranja RTH nominalno v obdobju 2005 - 2009 v primerjavi s srednjeročnim programom z DDV 
Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija

program programa program programa program programa program programa program program program 2005 - 2009 Indeks

2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 skupaj skupaj

299 301 285 269 307 311 265 276 237 237 1393 1394 100

Stroški fiksnih delovnih mest in zapiralnih del v EUR

 - stroški dela 5.072.858 5.388.274 4.813.818 5.057.839 5.310.311 6.357.206 4.597.952 6.394.325 4.144.633 5.567.617 23.939.573 28.765.260 120

 - ostali stroški 2.239.531 2.148.109 2.125.172 2.647.368 2.344.360 2.937.180 2.029.873 2.948.213 1.829.745 2.703.460 10.568.682 13.384.330 127

Stroški fiksnih delovnih mest v Strokovnih službah 0 0 0 0 0 0 0  

 - stroški dela 1.381.544 1.842.886 1.338.371 1.768.783 1.316.784 1.955.247 1.122.505 1.845.317 971.398 1.771.978 6.130.603 9.184.210 150

 - ostali stroški 609.915 712.151 590.855 782.624 581.325 849.835 495.556 1.094.383 428.847 715.272 2.706.498 4.154.265 153

Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami 625.939 484.215 1.527.291 1.053.113 1.260.224 729.331 634.285 590.967 1.001.502 622.885 5.049.240 3.480.511 69

Stroški najema mehanizacije, nakupa zasipnega materiala 0 0 0 0 0 0 0  

in vzdrževanje saniranih površin 333.834 0 250.376 0 333.834 0 333.834 0 375.563 0 1.627.441 0 0

Stroški električne energije za zapiralna dela 396.428 448.064 396.428 428.269 375.563 487.189 257.052 668.820 221.165 567.641 1.646.637 2.599.982 158

Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna dela 125.188 3.388 62.594 3.171 41.729 46.775 83.459 41.270 41.729 7.350 354.698 101.955 29

Stroški raziskovalnega vrtanja in izvajanja monitoringa 187.782 0 166.917 0 166.917 0 146.052 0 146.052 0 813.721 0 0

Stroški monitoringa in vzdrževanja površine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.973.019 11.027.087 11.271.822 11.741.167 11.731.048 13.362.762 9.700.568 13.583.294 9.160.634 11.956.203 52.837.091 61.670.513 117

Stroški sanacije površine 229.511 128.437 888.833 211.625 1.397.930 247.210 1.435.487 140.928 1.272.742 78.261 5.224.503 806.462 15

Stroški rušenja/rekonstrukcij objektov in nadomestnih 0 0 0 0 0 0 0  

gradenj na površini 125.188 54.797 388.082 0 125.188 194.938 479.887 287.067 354.699 63.682 1.473.043 600.483 41

Stroški rekultivacije površine 62.594 58.211 208.646 40.568 208.646 30.068 375.563 39.380 354.699 9.107 1.210.149 177.333 15

Stroški izgradnje/rekonstrukcij cest in ostale infrastrukture 1.669.170 1.165.590 1.669.170 954.312 2.086.463 1.040.703 2.086.463 1.772.026 2.712.402 2.110.374 10.223.669 7.043.004 69

Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrževanje površine 87.631 129.872 292.105 141.239 187.782 498.187 208.646 223.788 208.646 220.552 984.811 1.213.638 123

Stroški izdelave dokumentacije površina 125.188 284.836 346.353 208.802 275.413 366.498 371.390 242.181 271.240 234.966 1.389.584 1.337.284 96

Stroški upravljanja premoženja in prostora 292.880 89.364 625.939 183.119 605.074 29.449 876.314 97.464 959.773 82.076 3.359.981 481.472 14

2.592.162 1.911.107 4.419.129 1.739.664 4.886.496 2.407.053 5.833.751 2.802.833 6.134.201 2.799.018 23.865.739 11.659.676 49

Kadrovsko socialni del programa 1.657.486 1.162.380 1.663.328 883.426 1.738.024 1.152.059 2.207.895 2.041.598 2.707.394 2.470.995 9.974.127 7.710.458 77

Stroški nadzora nad zapiranjem RTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti 938.908 946.012 3.111.688 2.102.425 3.069.959 328.157 2.381.426 2.547.632 2.323.005 1.659.074 11.824.987 7.583.300 64

Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih 0 0 0 0 0

finančnih naložb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.596.395 2.108.392 4.775.017 2.985.851 4.807.983 1.480.216 4.589.321 4.589.230 5.030.399 4.130.069 21.799.115 15.293.758 70

S K U P A J 16.161.576 15.046.586 20.465.967 16.466.683 21.425.527 17.250.031 20.123.640 20.975.357 20.325.235 18.885.290 98.501.945 88.623.947 90

VIRI : PRORAČUN         15.118.344 15.036.577 16.399.587 16.388.033 17.252.753 17.162.055 18.794.554 18.794.554 18.834.960 18.831.960 86.400.198 86.213.178 99,8

DRUGI VIRI         0 10.009 0 78.650 0 87.976 0 2.180.803 0 53.330 0 2.410.769 0

RAZLIKA PRORAČUN -1.043.232 -4.066.381 -4.172.774 -1.329.086 -1.490.275 -12.101.747

         



 

 

Tabela 7.2: Preglednica stroškov zapiranja RTH nominalno v obdobju 2005 - 2009 v primerjavi s srednjeročnim programom brez DDV  
Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija

program programa program programa program programa program programa program program program 2005 - 2009 Indeks

2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 skupaj skupaj

299 301 285 269 307 311 265 276 237 237 1393 1394 100

Stroški fiksnih delovnih mest in zapiralnih del v EUR

 - stroški dela 5.072.858 5.388.274 4.813.818 5.057.839 5.310.311 6.357.206 4.597.952 6.394.325 4.144.633 5.567.617 23.939.573 28.765.260 120

 - ostali stroški 1.870.328 2.148.109 1.794.757 2.647.368 1.979.867 2.937.180 1.691.561 2.948.213 1.524.788 2.703.460 8.861.301 13.384.330 151

Stroški fiksnih delovnih mest v Strokovnih službah 0 0 0 0 0 0 0 0

 - stroški dela 1.381.544 1.842.886 1.338.371 1.768.783 1.316.784 1.955.247 1.122.505 1.845.317 971.398 1.771.978 6.130.603 9.184.210 150

 - ostali stroški 534.029 712.151 514.234 782.624 505.940 849.835 412.963 1.094.383 357.372 715.272 2.324.539 4.154.265 179

Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami 521.616 484.215 1.272.742 1.053.113 1.050.186 729.331 528.571 590.967 834.585 622.885 4.207.700 3.480.511 83

Stroški najema mehanizacije, nakupa zasipnega materiala 0 0 0 0 0 0 0 0

in vzdrževanje saniranih površin 278.195 0 208.646 0 278.195 0 278.195 0 312.969 0 1.356.201 0 0

Stroški električne energije za zapiralna dela 330.357 448.064 330.357 428.269 312.969 487.189 214.210 668.820 184.304 567.641 1.372.197 2.599.982 189

Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna dela 104.323 3.388 52.162 3.171 34.774 46.775 69.549 41.270 34.774 7.350 295.582 101.955 34

Stroški raziskovalnega vrtanja in izvajanja monitoringa 156.485 0 139.098 0 139.098 0 121.710 0 121.710 0 678.100 0 0

Stroški monitoringa in vzdrževanja površine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.249.735 11.027.087 10.464.185 11.741.167 10.928.125 13.362.762 9.037.216 13.583.294 8.486.534 11.956.203 49.165.796 61.670.513 125

Stroški sanacije površine 191.259 128.437 740.694 211.625 1.164.942 247.210 1.196.239 140.928 1.060.618 78.261 4.353.752 806.462 19

Stroški rušenja/rekonstrukcij objektov in nadomestnih 0 0 0 0 0 0 0 0

gradenj na površini 104.323 54.797 323.402 0 104.323 194.938 399.905 287.067 295.583 63.682 1.227.536 600.483 49

Stroški rekultivacije površine 52.162 58.211 173.872 40.568 173.872 30.068 312.969 39.380 295.583 9.107 1.008.457 177.333 18

Stroški izgradnje/rekonstrukcij cest in ostale infrastrukture 1.390.975 1.165.590 1.390.975 954.312 1.738.719 1.040.703 1.738.719 1.772.026 2.260.335 2.110.374 8.519.724 7.043.004 83

Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrževanje površine 73.026 129.872 243.421 141.239 156.485 498.187 173.872 223.788 173.872 220.552 820.675 1.213.638 148

Stroški izdelave dokumentacije površina 104.323 284.836 288.627 208.802 229.511 366.498 309.492 242.181 226.033 234.966 1.157.987 1.337.284 115

Stroški upravljanja premoženja in prostora 262.567 89.364 561.154 183.119 542.449 29.449 730.262 97.464 799.811 82.076 2.896.242 481.472 17

2.178.635 1.911.107 3.722.145 1.739.664 4.110.300 2.407.053 4.861.459 2.802.833 5.111.834 2.799.018 19.984.374 11.659.676 58

Kadrovsko socialni del programa 1.657.486 1.162.380 1.663.328 883.426 1.738.024 1.152.059 2.207.895 2.041.598 2.707.394 2.470.995 9.974.127 7.710.458 77

Stroški nadzora nad zapiranjem RTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti 938.908 946.012 3.111.688 2.102.425 3.069.959 328.157 2.381.426 2.547.632 2.323.005 1.659.074 11.824.987 7.583.300 64

Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih 0 0 0 0 0

finančnih naložb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.596.395 2.108.392 4.775.017 2.985.851 4.807.983 1.480.216 4.589.321 4.589.230 5.030.399 4.130.069 21.799.115 15.293.758 70

S K U P A J 15.024.765 15.046.586 18.961.347 16.466.683 19.846.408 17.250.031 18.487.996 20.975.357 18.628.767 18.885.290 90.949.284 88.623.947 97

VIRI : PRORAČUN         15.118.334 15.036.577 16.399.587 16.388.033 17.252.754 17.162.055 18.794.554 18.794.554 18.834.960 18.831.960 86.400.189 86.213.178 99,78

DRUGI VIRI         0 10.009 0 78.650 0 87.976 0 2.180.803 0 53.330 0 2.410.769 0

RAZLIKA PRORAČUN 93.569 -2.561.760 -2.593.654 306.558 206.193 -4.549.095  
OPOMBA: Stroški nadzora niso zajeti, ker niso predmet pogodbe med RTH in MG.           



 

 

Tabela 7.3: Preglednica stroškov zapiranja RTH realno v obdobju 2005 - 2009 v primerjavi s srednjeročnim programom brez DDV   

 
Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija Srednjeročni Realizacija

program programa program programa program programa program programa program program program 2005 - 2009 Indeks

2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 skupaj skupaj

299 301 285 269 307 311 265 276 237 237 1393 1383 99

Stroški fiksnih delovnih mest in zapiralnih del v EUR

 - stroški dela 5.072.858 5.327.540 4.813.818 4.876.435 5.310.311 5.886.302 4.597.952 5.709.218 4.144.633 4.866.798 23.939.572 26.666.293 111

 - ostali stroški 1.870.328 2.123.897 1.794.757 2.552.418 1.979.867 2.719.611 1.691.561 2.632.333 1.524.788 2.363.165 8.861.301 12.391.424 140

Stroški fiksnih delovnih mest v Strokovnih službah 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - stroški dela 1.381.544 1.822.114 1.338.371 1.705.344 1.316.784 1.810.414 1.122.505 1.647.604 971.398 1.548.932 6.130.603 8.534.408 139

 - ostali stroški 534.029 704.124 514.234 754.555 505.940 786.884 412.963 977.128 357.372 625.238 2.324.538 3.847.929 166

Stroški nabave opreme za izvajanje zapiralnih del v jami 521.616 478.757 1.272.742 1.015.342 1.050.186 675.307 528.571 527.649 834.585 544.479 4.207.701 3.241.534 77

Stroški najema mehanizacije, nakupa zasipnega materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0

in vzdrževanje saniranih površin 278.195 0 208.646 0 278.195 0 278.195 0 312.969 0 1.356.201 0 0

Stroški električne energije za zapiralna dela 330.357 443.013 330.357 412.909 312.969 451.101 214.210 597.161 184.304 496.189 1.372.197 2.400.372 175

Stroški izdelave projektne dokumentacije za zapiralna dela 104.323 3.350 52.162 3.058 34.774 43.310 69.549 36.848 34.774 6.425 295.582 92.991 31

Stroški raziskovalnega vrtanja in izvajanja monitoringa 156.485 0 139.098 0 139.098 0 121.710 0 121.710 0 678.100 0 0

Stroški monitoringa in vzdrževanja površine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.249.735 10.902.795 10.464.185 11.320.061 10.928.125 12.372.928 9.037.216 12.127.941 8.486.533 10.451.226 49.165.795 57.174.951 116

Stroški sanacije površine 191.259 126.990 740.694 204.035 1.164.942 228.898 1.196.239 125.829 1.060.618 68.410 4.353.752 754.161 17

Stroški rušenja/rekonstrukcij objektov in nadomestnih 0 0 0 0 0    0

gradenj na površini 104.323 54.179 323.402 0 104.323 180.498 399.906 256.309 295.583 55.666 1.227.537 546.652 45

Stroški rekultivacije površine 52.162 57.555 173.872 39.113 173.872 27.840 312.969 35.161 295.583 7.961 1.008.457 167.630 17

Stroški izgradnje/rekonstrukcij cest in ostale infrastrukture 1.390.975 1.152.452 1.390.975 920.085 1.738.719 963.614 1.738.719 1.582.166 2.260.335 1.844.733 8.519.724 6.463.050 76

Stroški nabave opreme za izvajanje in vzdrževanje površine 73.026 128.408 243.421 136.173 156.485 461.285 173.872 199.811 173.872 192.790 820.676 1.118.466 136

Stroški izdelave dokumentacije površina 104.323 281.626 288.627 201.313 229.511 339.350 309.492 216.233 226.033 205.390 1.157.986 1.243.912 107

Stroški upravljanja premoženja in prostora 262.567 88.357 561.154 176.551 542.449 27.268 730.262 87.021 799.811 71.745 2.896.242 450.942 16

2.178.635 1.889.566 3.722.145 1.677.270 4.110.300 2.228.753 4.861.459 2.502.529 5.111.835 2.446.695 19.984.375 10.744.813 54

Kadrovsko socialni del programa 1.657.486 1.162.380 1.663.328 883.426 1.738.024 1.152.059 2.207.895 2.041.598 2.707.394 1.699.090 9.974.127 6.938.553 70

Stroški nadzora nad zapiranjem RTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti 938.908 946.012 3.111.688 2.102.425 3.069.959 328.157 2.381.426 2.547.632 2.323.005 1.656.498 11.824.987 7.580.724 64

Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih 0 0 0 0 0

finančnih naložb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.596.395 2.108.392 4.775.017 2.985.851 4.807.983 1.480.216 4.589.321 4.589.230 5.030.399 3.355.588 21.799.114 14.519.277 67

S K U P A J 15.024.765 14.900.753 18.961.347 15.983.182 19.846.408 16.081.896 18.487.996 19.219.701 18.628.767 16.253.509 90.949.284 82.439.041 91  
    

OPOMBA: Stroški nadzora niso zajeti, ker niso predmet pogodbe med RTH in MG.   



 

 

PRILOGA 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PODALJŠANJA PROIZVODNJE RTH 

ZA OBDOBJE 2010 - 2012 



 

 

 

 

K A Z A L O  V S E B I N E : 
 

 

 

 

 

1. UVOD ...................................................................................................................................... 4 

2. OBMOČJE JAME TRBOVLJE IN JAME  OJSTRO .................................................................... 5 

3. HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI NAHAJALIŠČA RTH ......................................................... 7 

3.1. Jama Trbovlje ....................................................................................................................... 7 

3.2. Jama Ojstro ........................................................................................................................... 8 

4. ZALOGE PREMOGA, OBSEG PRIPRAVLJALNIH DEL IN RAZISKAV ....................................... 9 

4.1. Ocena eksploatacijskih zalog premoga v jami Ojstro in jami Trbovlje ........................... 9 
4.1.1. Jama Ojstro .................................................................................................................... 9 

4.1.2. Jama Trbovlje - III. polje ............................................................................................. 11 

4.1.3. Jama Trbovlje – Plesko polje ...................................................................................... 13 

5. TERMINSKI PLAN ODKOPAVANJA PO POLJIH ..................................................................... 15 

6. PREDVIDEN STALEŢ NA PROIZVODNJI................................................................................ 16 

7. PREDRAČUNSKI POSLOVNI IZID OD LETA 2010 DO 2012 -   PROIZVODNJA 

PREMOGA .............................................................................................................................. 17 

8. ZAKLJUČEK .......................................................................................................................... 18 



 

 

Uvod  

V nadaljevanju prikazan načrt proizvodnje premoga v podjetju Rudnik Trbovlje-Hrastnik opredeljuje 

moţnosti nadaljnjega izkopavanja premoga tudi po letu 2009 ob sočasnem izvajanju zapiralnih del v 

opuščenih rudniških jamah. 

 

Veljavni Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 

regije (prečiščeno besedilo Ur.l. 26/2005, v nadaljevanju: ZPZRTH) predvideva, da bo pridobivanje 

energetskega premoga zaključeno ob koncu leta 2009, postopno zapiranje rudnika pa do leta 2015. 

Zakon je razdeljen na tri dele in tri faze izvajanja, glede na področje, ki ga ureja in časovno obdobje, v 

katerem se uresničuje. 

 

Posamezni deli ZPZRTH v posameznih časovnih obdobjih  urejajo: 

 postopno zapiranje rudnika in sočasno proizvodnjo premoga ter okoljski nadzor po zaprtju  

rudnika, 

 odškodnine zaradi obratovanja Termoelektrarne Trbovlje, 

 razvojno prestrukturiranje regije. 

 

Faze izvajanja ZPZRTH: 

 1. faza: obdobje od  leta 2000-2004 

 2. faza: obdobje od  leta 2005-2009 

 3. faza: obdobje od  leta 2010-2014 

 4. zadnje leto  2015 

 

Za izvajanje ZPZRTH je skladno s sprejetim Programom zapiranja po petletnih obdobjih za odpravo 

posledic rudarjenja, odobrena drţavna pomoč, ki se financira iz drţavnega proračuna.  

 

Direktne drţavne pomoči za področje proizvodnje premoga druţba RTH ne prejema.  

 

Z nadaljnjo proizvodnjo premoga na področju rudnika Trbovlje po letu 2009 doseţemo naslednje 

učinke: 

 

 izkoriščanje domačega, primarnega energetskega vira, ki zmanjšuje energetsko odvisnost 

drţave od uvoţenih energentov, 

 odkop ţe odprtih  zalog premoga, ki bi v primeru opustitve proizvodnje ostale neizkoriščene, 

 posredno povečanje zanesljivost oskrbe z električno energijo, 

 zagotavljanje domačega vira primarne energije, ki omogoča proizvodnjo električne energije, 

 doseganje cen premoga, ki je v sedanjih energetskih pogojih primerljiva s trţnimi cenami 

premoga, pri čemer je potrebno poleg nabavnih cen upoštevati tudi stroške prevoza in 

manipulacije, 

 izkoristiti lokacijsko prednost proizvodnje premoga z vidika  porabe, 

 omogočiti nadaljnje delovanje Termoelektrarne Trbovlje , 

 učinkovitejše reševanje kadrovsko-socialnega programa, ki v daljšem časovnem obdobju  

povečuje pasivne oblike razreševanja kadrovskih preseţkov in zmanjšuje aktivne oblike 

razreševanja, ki so v rudarstvu teţje izvedljive, 

 podaljšanje obdobja za prestrukturiranje gospodarstva, uvajanje novih programov ter  

razvojno prestrukturiranje regije. 

 



 

 

Območje jame Trbovlje in jame  Ojstro 

 

Trboveljsko – Ojstrški strukturni blok je le neznatno naguban. Premogova plast je naluskana v tri 

luske, ki so se nagubale v sinklinalo A, B in C, katere osi tonejo proti vzhodu, gube pa so usmerjene 

proti jugu v obliki verige (Slika 1,2,3). Severna sinklinala je proti zahodu erodirana, srednja sinklinala 

je slabše izraţena, najniţja sinklinala (C) pa tvori trboveljsko strukturo. Pod narivno ploskvijo C leţijo 

trboveljske plasti diskordantno na triasni podlagi. Ob reverznem lakonškem in bukovškem prelomu je 

blok razkosan v tri dele. Najglobje je pogreznjen srednji blok nad katerim se dviga juţni blok in ob 

njem Bukova gora. Bistveni strukturni element za območje jame Ojstro in jame Trbovlje je plesko 

nariv. Ob njem je celotna struktura Ojstrega in Trbovelj porinjena proti jugu na sarmatske klasite, laški 

apnenec in triasni dolomit juţnega roba terciarnega bazena. Reverzni prelomi so njegovi spremljajoči 

strukturni elementi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hidrogeološke značilnosti nahajališča RTH  

Zaradi razgibane geološke zgradbe nahajališča premoga na področju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in 

dolgoletnega odkopavanja z različnimi odkopnimi metodami je hidrološko dogajanje v hribinah pestro 

in včasih tudi nepredvidljivo. Geološka zgradba je s prelomnimi conami večkrat prelomljena, kar 

bistveno vpliva na hidrološke razmere v hribini. Prelomne cone in razrušeno območje zaradi 

odkopavanja pomenijo s hidrološkega stališča komuniciranje vode tudi v območjih, ki bi v prvotnem 

stanju bila neprepustna. 

 

Pri odkopavanju premoga pomenijo območja prelomnih con pogostejše zruške, ki jih spremljajo 

dotoki vode. Zruški večjih razseţnosti lahko vzpostavijo kontakt z akumulirano maso nad deloviščem 

in tako predstavljajo nevarnost za vdore vode ali tekoče mase. Takšni in podobni nevarni pojavi se 

praviloma pojavljajo v posameznih kritičnih odkopnih poljih. 

 

Kamnine, ki se pojavljajo na območju jam Trbovlje, Ojstro in Hrastnik, po hidrogeoloških lastnostih 

razdelimo v dobre vodonosnike, pogojne izolatorje in izolatorje. Med dobre vodonosnike štejemo 

triadni dolomit, ki se nahaja v podlagi premogovega sloja. Poleg dolomita je za hidrogeološke razmere 

velikega pomena litavski apnenec, ki se nahaja v krovnini in ga napaja predvsem meteorna voda. 

Zaradi zakraselosti in razpokanosti na rušnem območju je litavski apnenec močan akumulator vode in 

ga štejemo med vodonosnike. 

 

Pogojni izolatorji so kamnine, ki so v prvotnem stanju sicer izolatorji, vendar pa v kontaktu z vodo ne 

nabrekajo. Zaradi rušenja postanejo zelo vodoprepustne. To sta krovni lapor in laški lapor. 

 

Med izolatorje razvrščamo nabrekljive gline pod pogojem, da so rušni procesi počasni. Z nabrekanjem 

gline se zapirajo pri rušenju nastale razpoke in se ohranja nepropustnost kamnine. To so talninske 

gline, oligocenska morska glina in sarmatska glina. 

Jama Trbovlje   

 

Sinklinala na področju jame Trbovlje je najbolj plitva. Premogov sloj je razvit pribliţno do kote 170 

m. V podlagi terciarja je triasni dolomit, ki je neplastovit, močno razpokan in zato za vodo prepusten. 

Na široko je razgaljen v savski dolini, zato se je nivo vode v dolomitu prilagodil dnu savske doline. 

Odkopna polja v jami Trbovlje, ki so v prihodnje predvidena za eksploatacijo, leţijo višje in jih talna 

voda ne doseţe in ne ogroţa. Vodonosni dolomit jame Trbovlje se posredno odvodnjava v sosednji 

jami Ojstro, kjer je nivo vode spuščen pod koto   50 m. 

 

V odprte jamske prostore doteka voda predvsem iz krovninskih plasti in iz starih del. Glavni 

krovninski vodonosnik je litavski apnenec. Po odkopavanju premoga postane zaradi rušenja prepusten 

tudi krovni lapor, ki ne nabreka dovolj, da bi se razpoke zaprle. Zaščitno plast proti vodi iz višje 

krovnine tvori morska glina, ki nabreka in se zato razpoke v njej hitro zaprejo. Le v primerih, da 

nastanejo pri rušnih procesih v krovnini premiki, ki so večji od celotne debeline oligocenske morske 

gline, pride lahko do pretrganja zaščitne vodonepropustne plasti in eventuelna akumulacija vode ali 

tekoče mase vdre v odprte jamske prostore. Zaščitne plasti morske gline ni nad vzhodnim območjem 

rudnika Trbovlje, ker je bila odstranjena pred transgresijo litavskega apnenca. Manjka pa tudi v 

povprečno 150 m širokem pasu vzporedno z izdanki, kjer sega krovni lapor do površine. Dotoki vode 

v jamo Trbovlje so torej odvisni predvsem od količine padavin in konsolidiranja krovnine in starih del 

ter urejenosti površine, ki se zaradi rušenja neprestano pogreza.  

 

Zadnjih nekaj let se v jami Trbovlje ni odkopavalo, kar pomeni, da se je v jami vzpostavilo vmesno 

hidrogeološko ravnovesje in so se dotoki vode nekoliko zmanjšali in ustalili. Največji deleţ v 

skupnem dotoku vode v jamo Trbovlje je v zadnjem obdobju iz območja Savskega polja. Na področju 

Plesko polja so erodirani krovni laporji in sivica, tako da je premog v direktnem kontaktu z litavskim 

apnencem, ki je glavni krovninski vodonosnik na področju trboveljsko – ojstrške sinklinale. Dotok 

vode iz tega področja je bil v povprečju leta 2007 okoli 250 l/min. S področja nekdanjih Lakonca in 



 

 

Frančiška polja so se dotoki vode zaradi konsolidacije zmanjšali in so povprečno okoli 10 l/min. Nekaj 

vode v odprte jamske prostore priteče s površine skozi porušen krovni lapor in sicer v povprečju 85 

l/min. 

 

V jami Trbovlje jamska voda gravitacijsko odteka na nivo Zveznega obzorja in po njem v reko Savo. 

Črpanje vode je trenutno potrebno le še iz Savskega polja, ki je odprto pod nivojem Zveznega obzorja. 

Skupni dotoki vode v jami Trbovlje so v petletnem obdobju znašali: 

 

 

        Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Povp. 

2003-2007 

Povp.dot. l/min 626 816 700 1287 764 838 

 

Tabela 1: Dotoki vode v jami Trbovlje 

 

Jama Ojstro 

 

Hidrogeološke razmere v jami Ojstro spremljamo s pomočjo piezometrov, manometrov in z meritvami 

dotokov vode v jamske objekte. Jama Ojstro je odprta do kote 43, kjer je locirano pomoţno črpališče. 

V jamo trenutno doteka voda v skupni količini okoli 6000 l/min. Od tega večinoma v črpališče na k. 

43 5600 l/min. 

 

Dolomit v jami Ojstro, ki pomeni talninski vodonosnik, se je v preteklosti odvodnjeval s progo po 

dolomitu najprej na k.130, potem na k. 120 in še kasneja na k. 90, trenutno pa z odvodnjevalnimi 

objekti in vrtinami na k.43. Vsi ti objekti so v času odvodnjevanja in zniţevanja vode v njem zahtevali 

veliko kapaciteto črpališč. Z dolgoletnim črpanjem vode iz jame se je nivo vode intenzivno spuščal. 

Odvodnjevalna proga na k. 90 je ţe nekaj let osušena. Na osnovi opazovanj ugotavljamo, da je 

trenutno na območju odprtih objektov po dolomitu v območju odvodnjevalnega lijaka nivo vode pod 

koto 55. 

 

V dolomitu merimo nivo vode v jami Ojstro s pomočjo piezometra PJ-2, kjer je voda trenutno skoraj 

19 m pod nivojem proge, kar pomeni na k. 75,3 in s pomočjo piezometra PJ-1, kjer je nivo vode ca. 8 

m pod ustjem, to je na k.55 ter s pomočjo manometrov na horizontalnih vrtinah M-3 in M-4. 

 

V črpališče na k.43 se steka voda iz odvodnjevalnih objektov in vrtin. Največ vode prispevajo vrtine, 

vrtane iz samega črpališča v smeri Terezija polja. Iz vrtin izteka trenutno okoli 2730 l/min. Vrtine so 

opremljene z zasuni, tako da jih je mogoče začasno zapirati. Poleg teh vrtin pa je v območju 

dolomitnega vodonosnika zavrtanih še precej krajših vrtin, ki pa niso tako izdatne. Skupni dotoki vode 

v jami Ojstro so v petletnem obdobju znašali: 

 

 

 

        Leto 2003 2004 2005 2006 2007 
Povp. 

2003-2007 

 
Povp.dot. l/min 

6.500 5.700 5.500 6.200 6.000 5.980 

 

Tabela 2: Dotoki vode v jami Ojstro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaloge premoga, obseg pripravljalnih del in raziskav  

Ocena eksploatacijskih zalog premoga v jami Ojstro in jami Trbovlje 

Izhodiščni podatki 

 

Izhodišče za določitev velikosti eksploatacijskih zalog premoga v premogovnem sloju Trbovlje – 

Ojstro je »Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga na 

pridobivalnem prostoru RTH s stanjem 31.12.2007«, RTH Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., marec 

2008. Avtorica elaborata je Branka Bravec, inţ.geol. Datum stanja elaborata zalog predstavlja v 

nadaljevanju datum preseka stanja kot izhodiščni datum nadaljnjih obravnav. 

 

V elaboratu zalog so sistematično podani rezultati predhodnega potrjenega elaborata zalog s stanjem 

na dan 31.12.2002, kot tudi izvedene raziskave in preiskave v obdobju do datuma preseka stanja. 

 

Jama Ojstro 

Zaloge premoga 

 

 
Zaloge 

kategorija 
Bilančne 

Skupaj 
zaloge 

Odkopne 
izgube 

Odkopne 
zaloge 

 (t) (t) (%) (t) 

A – dokazane     

B – raziskane 2.212.000 2.212.000 25 1.659.000 

C1 – premalo raziskane 3.215.000 3.215.000 25 2.661.250 

Skupaj A+B+C1 5.427.000 5.427.000 25 4.320.250 

 

Tabela 3: Zaloge premoga v jami Ojstro 

 

 

Kvaliteta premoga: 

 
Vlaga 20,25 % 

Pepel 25,95 % 

S-cel 3,34 % 

Kurilnost 13,39 MJ/kg 

Hobvp 26,71  MJ/kg 

 

Tabela 4: Kvaliteta premoga v jami Ojstro 

 

V jami Ojstro se zaloge premoga nahajajo v območju med profiloma Y = 2350 in   Y = 3100. Večina 

teh zalog se nahaja pod zadnjo odkopano etaţo na k. 46 in koto 0. Višje se nahajajo zaloge premoga na 

skrajnem vzhodnem delu jame, kjer se ga ni odkopavalo zaradi dokaj majhne širine sloja in zaradi 

vplivov na površino. 

Te zaloge premoga v jami Ojstro so dokaj zanesljive, poleg tega v sloju premoga ni večjih jalovinskih 

con. Pri eventualnem odkopavanju zalog premoga v jami Ojstro  predstavlja določen problem velika 

globina jamskih objektov, dolge transportne poti in dolomitni vodonosnik, ki je v zahodnem delu 

leţišča blizu sloja premoga.  

Zaloge premoga na odkopni etaţi k. 30 in k. 15 

 

V jami Ojstro je smiselno odkopavanje zalog na še dveh etaţah k. 30, ki se trenutno odkopava  in k.15 

v odkopnih poljih Lopata, Javor in Zahodno polje. Na teh dveh etaţah je še 915.000 ton kvalitetnega 

premoga s toplotno vrednostjo 13,39 MJ/kg, mogoče celo več. Glede na to da smo pri obstoječi 

odkopni mehanizaciji omejeni na odkopno širino,  nadkopno pridobivanje in glede nato, da je na 



 

 

vzhodnem delu jame potrebno puščati varnostni steber zaradi vplivov na površino, se lahko iz teh polj 

pridobi naslednjo količino premoga: 

 

 Etaţa k. 30 440.000 ton 

 Etaţa k. 15 370.000 ton 

-------------------------------------------- 

 Skupaj            810.000 ton 

 

Potrebna izdelava odpiralnih objektov in priprav 

Odpiranje jame Ojstro do k. 15 

 

Odpiranje jame Ojstro se je izvedlo  z izdelavo transportnega in dostavnega vpadnika  na k.15, 

izdelave prekopov na etaţah in izdelave pomoţnega črpališča. Tako bi bilo potrebno za odprtje obeh 

etaţ izdelati ca 650 m objektov. Ocenjena vrednost izdelave teh odpiralnih objektov skupaj s 

pomoţnim črpališčem je 2,0 mio EUR.    

Izdelava priprav na k. 30 in 15 

 

 Etaţa k.30 

Na etaţi k. 30 je bilo potrebno izdelati še ca 750 m smernih odkopnih prog in ostalih objektov. Skupna 

vrednost objektov priprav je znašala ca 1.870.000 EUR. Po odkopanju etaţe bo vrednost 

demontiranega ločnega podporja znašala še ca 270.000 EUR, tako bo dejanski strošek priprav 

1.600.000 EUR. 

 

 Etaţa k. 15 

Smerna dolţina etaţe na k. 15 bo znašala ca 300 m, tako bo skupno potrebno izdelati ca 680 m 

smernih odkopnih prog in ostalih objektov na etaţi. Skupna vrednost teh objektov bo  znašala ca 

1.550.000 EUR. Po odkopanju etaţe bo vrednost demontiranega ločnega podporja znašala še ca 

200.000 EUR.  

Potrebne raziskave 

 

Namen raziskav v jami Ojstro je: 

 ugotavljanje lege in kvalitete zalog premoga 

 ugotavljanje lege eventualnega vodonosnika pod in ob sloju premoga 

 ugotavljanje eventualnih tekočih mas v starih delih nad odkopom. 

 

 

Raziskave pri izdelavi odpiralnih objektov 

 

Pri izdelavi odpiralnih objektov se izvaja raziskovalno vrtanje predvsem za odkrivanje eventualnih 

nevarnosti. Pri tem  se bo izvajalo vrtanje jamskih vrtin z vzorčevanjem brez jedrovanja. Predvidoma 

se bo izdelovalo raziskovalne vrtine iz 6 stojišč. Pri tem se iz vsakega stojišča zavrta po ca 4 vrtine in 

sicer: 

 1 vrtino v smeri napredovanja, 

 2 poševno navzdol v smeri napredovanja, 

 1 v smeri proti starim delom. 

Po potrebi se izdela še dodatne vrtine. Predvidoma se iz enega stojišča izdela ca 150 m vrtin. 

 

Raziskave pri izdelavi priprav 

 



 

 

Pri izdelavi priprav se bo  izvajalo vrtanje jamskih vrtin z namenom odkrivanja nevarnosti in z 

namenom ugotavljaje lege sloja premoga. Vrtanje se bo izvajalo iz stojišč  na vsakih 50 m.   

 

 Etaţa k. 30 

Na etaţi k. 30  se je izdelovalo raziskovalne vrtine iz 10 stojišč. Pri tem se iz vsakega stojišča zavrta 

po ca 6 vrtine, in sicer: 

 1 vrtino v smeri napredovanja, 

 1 poševno navzdol v smeri napredovanja, 

 1 horizontalno v smeri severu ali jugu za raziskavo sloja, 

 2 poševno navzdol za raziskave etaţe k. 15, 

 1 vertikalno navzgor za ugotavljanje eventualnih tekočih mas v starih delih. 

Po potrebi se izdela še dodatne vrtine.  Iz enega stojišča je bilo zavrtano povprečno cca 200 m vrtin. 

 Etaţa k. 15 

Na etaţi k. 15  se bo izdelovalo raziskovalne vrtine iz  8 stojišč. Pri tem se iz vsakega stojišča zavrta 

po ca 4 vrtine in sicer: 

 1 vrtino v smeri napredovanja, 

 1 poševno navzdol v smeri napredovanja, 

 1 horizontalno v smeri severu ali jugu za raziskavo sloja, 

 1 vertikalno navzgor za ugotavljanje eventualnih tekočih mas v starih delih. 

Po potrebi se izdela še dodatne vrtine. Predvidoma se iz enega stojišča izdela ca 150 m vrtin. 

 

Iz obeh etaţ se tako zavrta 3.500 m vrtin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jama Trbovlje - III. polje 

Zaloge premoga 

 

 

 
Zaloge   
kategorija 
 

Bilančne Odkopne izgube Odkopne zaloge 

 ( t ) ( % ) ( t ) 

Rjavi premog    

A-dokazane 677.000 20 542.000 

B- raziskane 405.000 20 324.000 

C1- premalo raziskane 238.000 20 190.000 

Skupaj A+B+C1 1.320.000 20 1.056.000 

    

    

Rjavi kotlovni premog    

A-dokazane 2.273.000 20 1.818.000 

B- raziskane 2.475.000 20 1.980.000 

C1- premalo raziskane 1.327.000 20 1.062.000 

Skupaj A+B+C1 6.075.000 20 4.860.000 

 

Tabela 5: Zaloge premoga v jami Trbovlje – III. polje 

 

 



 

 

V III. polju se zaloge premoga nahajajo med površino in Zveznim obzorjem na koti  ca 230. Te zaloge 

premoga so ţe odprte in so tudi dokaj lahko dostopne. Zato jih v RTH-ju tudi nameravajo odkopati. 

Glavnina zalog v III. polju se nahaja  med profiloma VII. in XXIII. Neodkopan del sloja premoga je 

debeline do 30 m. Ocenjujemo, da je iz III. polja moţno pridobiti še ca  1,1 mio ton premoga brez 

izgradnje dodatnih odpiralnih objektov.  V III. polju  teţavo pri odkopavanju povzročajo jalovinski 

vloţki v sloju premoga. 

 

Zaloge premoga na posameznih projektiranih etaţah 

 

 
Etaţa kota Zaloge premoga na etaţi (m

3
) 

k. 250 88.000 

k. 230 340.000 

 

 

Tabela 6: Zaloge premoga na posameznih etaţah v III. polju 

 

Te zaloge so glede na stanje 31.12.2007. Od takrat se je večji del zalog ţe odkopalo, tako, da je sedaj 

moţno pridobiti še ca 428.000 ton premoga. Ob upoštevanju odkopnih izgub in jalovinskih con v sloju 

premoga ocenjujemo, da lahko iz tega polja pridobimo še ca 400.000 ton premoga. 

 

 

 

 

 

Potrebna izdelava odpiralnih objektov in priprav 

 

Odpiranje III. polja jame Trbovlje 

 

III. polje je ţe v celoti odprto, zato v njem ne bo potrebno več izdelovati odpiralnih objektov. Izdelati 

bo potrebno le še etaţne objekte. 

 

Obseg priprav 

 

Ocenjujemo, da bo potrebni izdelati še 1600 m etaţnih objektov v III. polju jame Trbovlje. Z izdelavo 

teh objektov bodo izdelali priprave za ca 400.000 ton proizvodnje premoga, kar znese  4 m etaţnih 

objektov na 1000 ton proizvodnje.  

 

Potrebne raziskave 

 

Namen raziskav v III. polju jame Trbovlje je: 

 ugotavljanje lege in kvalitete zalog premoga na etaţi, na kateri se ţe izdelujejo 

odpiralni objekti, 

 raziskave za ugotavljanje lege in kvalitete premoga na eni etaţi niţje, 

 raziskave starih del in hribin nad odkopom. 

 

Raziskave pri izdelavi priprav 

 

Pri izdelavi priprav se bo  izvajalo vrtanje jamskih vrtin iz posameznih stojišč v smernih odkopnih 

progah. Predvidoma bodo stojišča v smernih progah na vsakih    50 m. Po potrebi se na mestih večjih 



 

 

montangeoloških sprememb poveča gostota raziskav. V III. polju bo predvidoma še ca 20 stojišč. Iz 

vsakega stojišča se bo zavrtalo predvidoma po ca 6 vrtin in  sicer: 

 2 vrtini v smeri napredovanja, 

 1 horizontalno proti drugi smerni odkopni progi, 

 2 poševno navzdol za raziskavo ene etaţe niţje, 

 1 vrtina navzgor za raziskavo nadkopnega dela  sloja premoga in za raziskavo starih del. 

 

Po potrebi se izdela še dodatne vrtine.  

 

Drugače so fiksni stroški proizvodnje iz jame Trbovlje veliko niţji kot v jami Ojstro, ker ni potrebno 

črpati velikih količin vode, jamski pritiski so manjši in ker so krajše transportne poti. 

 

 

 

 

 

 

 

Jama Trbovlje – Plesko polje 

 

Zaloge premoga 

 

Plesko polje 

 
Zaloge 

kategorija 

 
Bilančne 

 

 
Odkopne 

izgube 

 
Odkopne 

zaloge 

Plesko 
Podaljšek 

Plesko 
Skupaj 

 (t) (t) (t) (%) (t) 

      

Rjavi premog      

A – dokazane      

B – raziskane 313.000 875.000 1.188.000 20 950.000 

C1 – premalo raziskane  3.208.000 3.208.000 20 2.567.000 

Skupaj A+B+C1 313.000 4.083.000 4.396.000 20 3.517.000 

      

Rjavi premog      

A – dokazane 123.000  123.000 20 98.000 

B – raziskane 1.644.000  1.644.000 20 1.315.000 

C1 – premalo raziskane  563.000 563.000 20 451.000 

Skupaj A+B+C1 1.767.000 563.000 2.330.000 20 1.864.000 

 

Tabela 7: Zaloge premoga v jami Trbovlje – Plesko polje 

 

Po elaboratu o zalogah premoga so največje zaloge premoga v III. polju in v Plesko polju. V Plesko 

polju je podobna količina zalog kot v III. polju  s tem, da tukaj skoraj ni zalog A kategorije. V Plesko 

polju se nahaja rjavi in rjavi kotlovni premog.  Zaloge premoga se nahajajo med profiloma VII. in 

XVI. Raziskanost tega polja je slabša, zato je tudi veliko teh zalog uvrščenih v C1 kategorijo. Večina 

zalog premoga se nahaja nad nivojem Savskega oziroma Zveznega obzorja, to je nad k. 230. V 

primeru, da bi se odločili za odkopavanje teh zalog premoga, bi bilo potrebno izvesti raziskave in 

izdelati nekaj odpiralnih objektov. 

 

Potrebna izdelava odpiralnih objektov in priprav 

 



 

 

Odpiranje Plesko polja jame Trbovlje 

 

Plesko polje bi odprli z navezavo odpiralnih objektov na obstoječe objekte, po katerih se je vršil 

transport premoga z gumitransporterji iz jame Ojstro in z navezavo na objekte Polaj in AB polja. Ker 

ni potrebe, da bi odkopali celotne zaloge premoga v Plesko polju, se izdela odpiralne objekte samo do 

najlaţje dostopnih delov leţišča, in sicer med kotama 210 in 260. Na takšen način bi lahko odprli in 

odkopali ca 1,0 mio ton premoga. Ocenjujemo, da bi bilo za odpiranje tega dela Plesko polja potrebno 

izdelati ca 900  m odpiralnih objektov. Ocenjena vrednost izdelave teh odpiralnih objektov skupaj s 

pomoţnim črpališčem je 2,0 mio EUR.    

 

 

 

Obseg priprav 

 

Ocenjujemo, da bo potrebno izdelati 4,0 m objektov priprav na 1000 ton proizvodnje. Glede na to bo 

potrebno za odkopavanje 1,0 mio ton premoga v III. polju izdelati še 4.000 m objektov.  

Potrebne raziskave 

 

Namen raziskav v III. polju jame Trbovlje je: 

 ugotavljanje lege in kvalitete zalog premoga na etaţi, na kateri se ţe izdelujejo 

odpiralni objekti, 

 raziskave za ugotavljanje lege in kvalitete premoga na eni etaţi niţje, 

 raziskave starih del in hribin nad odkopom. 

 

Raziskave pri izdelavi odpiralnih objektov 

 

Pred odpiranjem tega polja je potrebno izdelati raziskave. Raziskave se izvede z raziskovalnimi 

vrtinami, katere se izdela iz obstoječih objektov v dolomitu v AB polju.  Raziskave se izvede s 

pahljačami vrtin usmerjenimi proti jugu v dolţine po ca 50. Vrtine se izdela na vsakih 50 m smerne 

dolţine. Obseg raziskav za odpiralna dela: 

 

 12 stojišč, iz vsakega stojišča se zavrta po 4 vrtine dolţine po 50 m. Iz vsakega stojišča se 

zavrta eno horizontalno vrtino, eno vrtino poševno navzdol in dve vrtini poševno navzgor. 

Skupno se iz 12 stojišč izdela ca 2.400 m vrtin. 

 

Raziskave pri izdelavi priprav 

 

Pri izdelavi priprav se bo  izvajalo vrtanje jamskih vrtin iz posameznih stojišč v smernih odkopnih 

progah. Predvidoma bodo stojišča v smernih progah na vsakih    25 m. Po potrebi se na mestih večjih 

montangeoloških sprememb poveča gostota raziskav.  

Za proizvodnjo ca 1,0 mio ton bo potrebno iz objektov priprav zavrtati ca 9.000 m vrtin iz ca 45 

stojišč. Iz vsakega stojišča se zavrta  po ca 4 vrtine in  sicer: 

 1 vrtino v smeri napredovanja, 

 1 horizontalno proti drugi smerni odkopni progi, 

 2 poševni navzdol za raziskavo ene etaţe niţje, 

 1 vrtino navzgor za raziskavo nadkopnega dela  sloja premoga in za raziskavo starih del. 

Po potrebi se izdela še dodatne vrtine. Predvidoma se iz enega stojišča izdela  200 m vrtin. Vse te 

vrtine se zavrta na izpih brez jedrovanja. Vzorce, katere se bo dobilo iz vrtin, se da v analizo za 

ugotavljanje kurilnosti, vsebnost pepela in ţvepla.   

 

 

 



 

 

Terminski plan odkopavanja po poljih  

 

Terminski plan odkopavanja smo obdelali za III. polje in jamo Ojstro   v obdobju od leta 2010 do 

vključno leta 2012.  

Zaloge v jami Trbovlje – Plesko polje bi ostale v tej fazi neodkopane.  

 

 
Aktivnost/leto 2010 2011 2012 

             

III. polje             

- priprave + 
odkopavanje 

            

- priprave             

             

Jama Ojstro             

- odpiranje + 
priprave 

            

- priprave + 
odkopavanje 

            

             

Proizvodnja iz 
III. polja 

  200.000 

Proizvodnja iz 
jame Ojstro 

480.000 450.000 100.000 

Proizvodnja iz 
Plesko polja 

   

Skupaj 480.000 450.000 300.000 

 

Tabela 8: Terminski plan izkopavanja po odkopnih poljih 

 

V letu 2010 je načrtovana proizvodnja v višini 480.000 ton, po tem obdobju pa bo postopno upadala 

na 300.000 ton v letu 2012. To je načrtovano skladno s kadrovsko socialnim programom zapiranja 

RTH in z ostalimi razpoloţljivimi resursi, ki jih ima druţba RTH. 

 

 

 

Vse aktivnosti, ki so potrebne za odkop planiranih količin premoga so stroškovno zajeti v celoti v 

lastno ceno premoga oziroma GJ in tudi finančno pokriti v planirani trţni ceni, ki je identična 

proizvodnji, oz. lastni ceni. To pomeni, da so vsi proizvodni stroški pokriti s prodajo premoga oz. GJ. 

 

 

 



 

 

Predviden staleţ na proizvodnji  

 

 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH / LETO 2010 2011 2012 

Povprečni staleţ 275 275 230 

 

Potrebni plan zaposlenih, ki bi zagotavljal proizvodnjo, je skladen s smernicami za izdelavo 

srednjeročnega plana zapiranja 2010-2012, razpoloţljivim kadrom v teh letih in predvideni lastni ceni 

premoga. 

 



 

 

Predračunski poslovni izid od leta 2010 do 2012 -   proizvodnja premoga  

      -v EUR 

    2010 2011 2012 

ODBOBJE  
2010 DO 

2012 

  Prih.od prodaje premoga-prednostno 12.919.500  13.860.000  11.550.000  38.329.500  

  Prih.od prodaje premoga-prosti trg       0  

  Sprememba vrednosti(+ -)zalog       2.907.000        924.000  0 3.831.000  

  Ostali poslovni prihodki       1.000.680    1.105.000      1.081.500 3.187.180                 

  Prevrednotovalni prihodki         213.000        280.000        250.000 743.000  

  Finančni prihodki 495.000  300.000  200.000  995.000  

  Drugi finančni in ostali prihodki 50.000  70.000  70.000  190.000  

  PRIHODEK 17.585.180  16.539.000  13.151.500  47.275.680 

  Stroški materiala 2.230.000  2.130.000  1.000.000  5.360.000  

  Stroški storitev 2.400.000  2.300.000  1.851.000  6.551.000  

  Amortizacija  2.423.000  2.260.000  2.431.500  7.114.500  

  Stroški dela 9.652.180  8.985.000  7.429.000  26.066.180  

  Drugi stroški 835.000  819.000  400.000  2.054.000  

  Poslovni in finančni odhodki 45.000  45.000  40.000  130.000  

  STROŠKI IN ODHODKI  17.585.180  16.539.000  13.151.500  47.275.680 

  DOBIČEK ali IZGUBA 0  0  0  0  

  Obseg proizvodnje v tonah 480.000  450.000  300.000  1.230.000  

  Obseg zafakturirane oddaje premoga (GJ) 4.306.500  4.950.000  3.300.000  12.556.500  

  Prodajna cena v EUR/GJ  3.00 3,00 3,00 3,00 

  staleţ na proizvodnji 275 275 230   

 



 

 

Zaključek  

 

Učinki, ki so rezultat predlagane spremembe srednjeročnih planov RTH v obdobju od leta 2010 - 

2012, se kaţejo predvsem v boljšem izkoristku neobnovljivih energetskih virov v okviru obstoječih 

potrjenih in ţe odprtih zalog energetskega premoga v RTH, kjer bi lahko v obdobju od leta 2010 – 

2012  odkopali  dodatnih 1,23 mio ton premoga in tako ponudili trgu 13.530 TJ toplotne energije po 

konkurenčni povprečni ceni 3,00 €/GJ. 

 

Iz projekcije poslovnega izida za obravnavano obdobje je razvidno, da lastna cena, ki je identična 

prodajni ceni po posameznih letih zaradi zmanjšanja vlaganj v jami,  znaša v povprečju 3 €/GJ, kar je 

za 10 % niţje od  cene  energetskega premoga v letu 2009 in precej niţje od primerljive cene na 

svetovnem trgu za obdobje 2010 – 2012.  

 

V obdobju podaljšanja  proizvodnje premoga (2010 – 2012) prihodki v višini 46,2 mio € pokrivajo 

stroške proizvodnje in omogočajo zaposlitev  povprečno 260 delavcem. Če proizvodnje v letu  2010 in 

naprej ne bi bilo, bi ti delavci predstavljali dodaten strošek drţave na področju socialnih transferov.  

Poleg navedenega velja poudariti, da bi proizvodnja ob sočasnem zapiranju  omogočila bistveno  laţjo 

izvedbo programa zapiranja na segmentu kadrovsko-socialnega dela programa. 

 

V primeru sočasnega odkopavanja  premoga in zapiranja bi RTH dosegal pozitivne finančne učinke 

zaradi manjše letne obremenitve proračuna za potrebe zapiralnih del in manjših stroškov proizvodnje,  

predvsem zaradi delnega skupnega pokrivanja fiksnih funkcionalnih stroškov.  

 

Skupne učinke podaljšanja proizvodnje ocenjujemo na 30 mio €, oziroma v povprečju letno na 10 mio 

€. 

 

Rudarski, ekonomski in izračuni na področju kadrovsko-socialnega programa potrjujejo smiselnost 

podaljšanja proizvodnje, saj bomo tako zagotovili toplotno energijo po konkurenčni ceni, dosegli 

pomembne prihranke proračunskih sredstev in primerno rešili večji del zahtevne in pereče  kadrovsko 

socialne situacije.  
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1. UVOD 
 

Rudnik Trbovlje-Hrastnik je ministrstvu predloţil srednjeročni program zapiranja RTH III. 

faza (2010-2014) izdelan v novembru 2010. Novelacijo srednjeročnega programa je druţbi 

RTH naloţila s sklepom Vlade RS št. 36100-4/2010/4 z dne 22.7.2010, izveden je moral biti v 

roku 6 mesecev. Ta program predvideva podaljšanje konca proizvodnje premoga od leta 2009 

na leto 2012 in posledično upočasnitev dinamike financiranja zapiranja. Zato je potrebno 

pridobiti soglasje o dovoljenih drţavnih pomočeh od Evropske komisije. Pravna podlaga je 

sklep sveta z dne 10.12.2010 o drţavnih pomočeh za laţje zaprtje nekonkurenčnih 

premogovnikov (2010/787/EU)(Ur. List EU z dne 21.12.2010) in 4. Člen ZPZRTH-c (Ur. 

List RS št. 43/10). 

 

V okviru revizije oziroma programskega obdobja III. faze smo pregledali in ovrednotili 

naslednje dokumente: 

 

- Srednjeročni program zapiranja RTH III. faza (2010-2014), Novelirana izdaja, 

RTH d.o.o., Trbovlje, november 2010, 
 

- Program zapiranja RTH za leto 2010, (1. izdaja-čistopis) RTH d.o.o., Trbovlje, 

december 2009 z dopolnitvijo 18.6.2010, 
 

- Analiza izvajanja programa postopnega zapiranja RTH za obdobje 2005-2008, 

RTH d.o.o., Trbovlje, marec 2009. 
 

Vsebina revizije se nanaša na oceno fizične in finančne stopnje izvedbe sprejetega programa 

postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik, II faza (2005-2009) in del III faze (2010) ter 

vsebinska analiza vzrokov za odstopanja in ocena izpolnitve pravnih norm obstoječega 

zakona in usmeritev za njegovo morebitno dopolnitev z vidika izvajanja drţavne pomoči s 

predpostavko zaključka obratovanja premogovnika kakor je predvideno z veljavnim 

zakonom. 

 

V reviziji smo preverili vsebinsko skladnost programa z vidika obveznih sestavin kakor jih 

nalaga 5. člen zadevnega zakona. Te sestavine so: 

 

- poslovni načrt zapiranja, 

- tehnično tehnološki del postopnega zapiranja, 

- ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja nad ţe opuščenimi jamami in nad tistimi, v 

katerih bo proizvodnja ustavljena s tem zakonom, 

- program aktivnega razreševanja preseţnih delavcev,  

- terminski plan aktivnosti, 

- potreba sredstva in vire sredstev za izvajanje aktivnosti po delih in letih, 

- organizacijo za sprotno spremljanje in kriterije za evalvacijo izvajanja programa kot 

osnovo za načrtovane aktivnosti v naslednjem programskem obdobju. 

 

Preverjeni so bili kriteriji za evalvacijo izvajanja programa, na katerih je opravljena analiza 

dosedanjega izvajanja programa II. faze oziroma za obdobje 2005-2008. Izsledke smo 

uporabili, zaradi ocene ustreznosti kriterijev za evalvacijo preteklega obdobja, kakor zaradi 

opredelitve presečnega stanja, ki je  fizično in vrednostno izhodišče za oblikovanje programa 

III. faze oziroma za obdobje 2010-2014. 
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1.1. Splošno 

 

Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik – II. faza (2010 – 2014) je 

nadaljevanje Programa postopnega zapiranja RTH  I. faza (2000 – 2004) in Programa 

postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik II. FAZA (2005 – 2009).   

 

Zapiranje Rudnika Trbovlje Hrastnik se je začelo v letu 2000. Po odločitvi o neizgradnji 

termoelektrarne so v letu 1999 izdelali »Oceno stroškov zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik 

pri proizvodnji premoga do konca leta 2015«. V njej je bilo ocenjeno, da bo zapiranje jam 

RTH skupaj s prostorsko in ekološko sanacijo površine in s kadrovsko socialnim delom stalo 

268 milijonov EUR in da bo proizvodnja premoga potekala do leta 2015, zapiranje pa do 

konca leta 2019. Oceno stroškov je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti jeseni leta 1999 

dalo v recenzijo podjetjema ERICO Velenje in MC MONTAIN-CONSULTING-GMBH iz 

Nemčije. Po ocenah recenzentov naj bi znašali stroški zapiranja RTH 246 milijonov EUR 

(ERICO), oziroma 216 milijonov EUR (MONTAN-CONSULTING). Na način zapiralnih del 

in čas trajanja proizvodnje in zapiranja niso imeli večjih pripomb. Pripombe so bile le glede 

vrstnega reda zapiranja jam, kar pa so kasneje v RTH tudi upoštevali. 

 

1.2. I. Faza zapiranja  

 

Na podlagi ocene stroškov zapiranja iz leta 1999 in recenzij so v letu 2000 izdelali Program 

postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik - I. faza (2000-2004). V programu I. faze je 

bilo predvideno, da bodo stroški zapiranja jam, ekološke in prostorske sanacije površine in 

kadrovsko socialnega programa znašali 66,8 milijonov EUR. Na podlagi tega programa je bil 

leta 2000 sprejet Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 

prestrukturiranju regije« (Ur. List. RS 61/2000). Zakon o  zapiranju RTH določa, da lahko 

znašajo stroški zapiranja v tem obdobju največ do zneskov, ki so navedeni v programu I. faze 

zapiranja. Na podlagi sprejetega Zakona o postopnem zapiranju RTH, programu zapiranja in 

projektih so v naslednjih letih izvajali dela na zapiranju jam, prostorski in ekološki sanaciji 

površine in kadrovsko socialnem področju. Dela so v glavnem potekala po programu I. faze 

zapiranja. Pri zapiranju jam je na podlagi uvedbe novih tehnologij zapiralnih del prišlo do 

manjših  sprememb, poleg tega so pri zapiralnih delih dali prednost objektom, ki povzročajo 

velike stroške vzdrţevanja in črpanja vode. Hkrati so vsako leto izdelovali tudi operativne 

letne programe zapiranja. 

 

1.3. II. Faza zapiranja 

 

V Zakonu o postopnem zapiranju RTH je bila podana tudi zahteva, da mora rudnik izdelati 

program zapiranja za petletno obdobje s tem, da ga dopolnjuje na tri leta za naslednje petletno 

obdobje. V skladu s to zahtevo so v letu 2003 izdelali Program postopnega zapiranja RTH II. 

faza (2005-2009). Program je bil recenziran s strani inštituta IRGO d.o.o. in tudi dopolnjen po 

njihovih pripombah. Po programu iz leta 2003 bi stroški zapiranja RTH v obdobju 2005-2009  

znašali 159 milijonov EUR, za celotno obdobje do dokončnega zaprtja rudnika pa naj bi 

(vključno z monitoringom) znašali 231 milijonov EUR.   

 

Zaradi kratkega roka zapiranja RTH po programu iz leta 2003 in s tem velikih stroškov 

zapiralnih del v posameznih letih, ki pa jih ministrstvo ni bilo zmoţno financirati, so v skladu 

z dogovorom z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo in  z  Ministrstvom za finance v 

letu 2004 izdelali nov program, po katerem je bilo predvideno podaljšanje proizvodnje 

premoga do konca leta 2009, zapiranje pa do konca leta 2015. Po tem programu bi tako do 

vključno leta 2009 zapiranje potekalo vzporedno s proizvodnjo premoga, v obdobju od 2010 
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do konca 2015 pa bi izvajali samo zapiranje. Po zaprtju rudnika so predvideli še 5 letno 

obdobje za izvajanje monitoringa. 

 

1.4. Ocena I. in II. Faze zapiranja 

 

Sprejeti Program zapiranja po petletnih obdobjih za odpravo posledic rudarjenja se je dosedaj 

izvajal v dveh fazah. Odobrena je bila drţavna pomoč, ki se financira iz drţavnega proračuna.  

 

Če povzamemo učinke izvajanja prvih dveh faz programa zapiranja, ki sta potekali v obdobju 

2000-2009, pri čemer je zadnje leto vključeno po planskih podatkih, potem lahko ugotovimo, 

da je bila v tem obdobju z zakonom predvidena poraba 170 milijonov EUR proračunskih 

sredstev. Dejansko je bilo v okviru letnih proračunov za izvajanje zapiranja odobrenih 143 

milijonov EUR oziroma 16% manj. Za izvedbo vseh aktivnosti za zapiranje rudnika so bila 

namenjena kreditna sredstva in lastni viri RTH v skupni vrednosti 15 milijonov EUR. Tako je 

bilo v tem obdobju porabljenih 158 milijonov EUR, od tega 90% iz sredstev proračuna. 

 

Število zaposlenih v RTH se je zniţalo iz začetnih 1.333 delavcev na končnih 488 delavcev, 

kar pomeni zniţanje za 63%.  

 

Skladno z določili zakona o zapiranju je potekala času od leta 2000-2009 tudi proizvodnja 

premoga. V celotnem obdobju  je bilo odkopanih in prodanih 5,9 mlijonov ton premoga. 

Skupna vrednost prodaje je 222,5 milijonov EUR. 

 

1.5.  Načrt za III. Fazo zapiranja 

 

Zapiralne aktivnosti opredeljene v programu III. Faze zapiranja predstavljajo smiselno 

nadaljevanje postopnega zapiranja RTH, v novo programsko obdobje se prenaša tudi del 

nerealiziranih aktivnosti iz predhodnega programskega obdobja.  

 

V letih od 2010 do vključno 2012 je predvideno odkopavanje 1.230.000. ton premoga, kar 

predstavlja energetsko vrednost v višini 13.530.000 GJ po trţni ceni 3 €/GJ, ki bo v celoti 

pokrivala stroške proizvodnje. Za potrebe proizvodnje bi naj bilo angaţirano povprečno 260 

delavcev. Poleg ugodnih ekonomskih in demografskih učinkov podaljšanje proizvodnje 

premoga prinaša pozitivne učinke tudi na izvedljivost programa zapiranja predvsem, zaradi 

dinamične razbremenitve proračuna RS in učinkovitejšega izvajanja kadrovsko socialnega 

programa. 

 

Metodologija izdelave programa III. faze je podobna kot v programu II. faze, s tem da je 

program obdelan bolj detajlno. To je omogočila ţe izdelana projektna dokumentacija in 

dobavljena potrebna oprema. 

 

Program III. faze postopnega zapiranja RTH  vsebuje:    

     

- primerjavo med planiranimi in realiziranimi zapiralnimi del v letih 2004 – 2008 in 

planom za leto 2009, 

 
- tehnični del z ovrednotenjem zapiralnih del (zapiranje jam in likvidacija separacije 

premoga, ekološka in prostorska sanacija površine) in 

 

- kadrovsko socialni del programa.         
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III. programsko obdobje po zakonu o zapiranju bo potekalo v obdobju od leta 2010 do leta 

2015. Skladno z določili zakona je Srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika 

Trbovlje-Hrastnik III. faza pripravljen za obdobje od leta 2010 do leta 2014.   

 

2. OCENA PROGRAMA ZAPIRANJA III. FAZA 

 

Srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik III. Faza je obdelan v 

štirih sklopih. Tehnični del predstavljata dva sklopa, ki sta razdeljena na zapiranje jame in 

sanacijo površin. Preostala dva predstavljata finančni in kadrovski del programa. Dokument je 

pripravljen na 81 straneh, vsebuje 33 tabel in 11 grafičnih prilog. V prilogi 1 je na 18 straneh 

pripravljen še Program podaljšanja proizvodnje za RTH za obdobje 2010 – 2012. 

 

2.1.  Tehnični del programa – zapiranje jame 

 

Zapiranje jam bo RTH izvedel v lastni reţiji. Terminske plane odkopavanja in zapiralnih del 

so izdelali tako, da bo postopno zapiranje jam potekalo od vzhoda proti zahodu. Tako bodo 

najprej zaprli jami Dol in Hrastnik, nato jamo Ojstro in nazadnje jamo Trbovlje. Ta vrstni red 

zapiranja jam je ugoden tudi glede stroškov, ker bodo na ta način najprej zaprli najgloblje 

jame. Z zapiranjem globljih jam bodo med drugim zmanjšali tudi porabo električne energije 

(energije za črpanje vode, zračenje in dolge transportne poti).  Od ostalih del velja omeniti še 

preureditev oziroma zdruţitev napajanja jam s komprimiranim zrakom in  izvedbe drenaţnih 

vrtin za zapiranje opuščenih odkopnih polj. V območju odkopnega polja Polaj, Plesko se 

predvidevajo povečani dotoki vode, zato obstaja moţnost, da bo potrebno pred dokončno 

likvidacijo objektov izdelati  drenaţno progo.  Na osnovi tega je bila določena dinamika 

zapiranja v jamah.   

V tabelah so podane okvirne predizmere del, na podlagi katerih so določili potrebno število 

delavnikov za izvršitev zapiralnih del. Med izvajanjem del se pričakujejo določena 

odstopanja. Do teh odstopanj bo lahko prišlo zaradi naslednjih vzrokov: 

- v nekaterih predelih bodo lahko ocenili obseg zapiralnih del šele po odprtju začasnih 

pregrad (40 do 50 zadelk v jami Trbovlje in 20 – 30 v jamah Ojstro in Hrastnik), 

 

- na nekaterih mestih se lahko pričakuje večji obseg vzdrţevalnih del, kot so ga 

predvideli (sprememba nivoja talne vode in s tem stabilnosti hribin), 

 

- z raziskovalnimi deli in z izvajanjem monitoringa bodo verjetno prišli do nekaterih 

ugotovitev, na podlagi katerih se bodo spremenile določene projektne rešitve in s tem 

tudi dela na zapiranju. 

 

V programu je dovolj natančno obdelan celovit obseg zapiralnih del za jamo Trbovlje, jamo 

Hrastnik, za likvidacijo starih vhodov, za zapiralna dela na separaciji Trbovlje in za urejanje 

površin v pridobivalnem območju RTH. Terminski plani so v celoti podani, zajemanjo tudi 

vse potrebne aktivnosti ob zapiranju.  

 

Stroškovni del programa zapiranja jam temelji na številu delavnikov in normativov, ki so bili 

upoštevani v II. Fazi programa in so po naši oceni dobra osnova za nadaljevanje zapiralnih 

del. 
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2.2. Tehnični del programa – sanacija površin 

 

Sanirane površine znotraj pridobivalnega prostora RTH bodo urejali in vzdrţevali vse do 

končne sanacije površine, kot tudi po izvedeni primarni ali dokončni sanaciji in rekultivaciji. 

Delavci RTH bodo skupaj z najeto delovno silo in gradbeno mehanizacijo izvajali naslednja 

dela na površini: 

 

- vzdrţevanje ţe saniranih in rekultiviranih površin, 

- urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH pred dokončno sanacijo površine 

v smislu preprečevanja povzročanja dodatne škode, 
- izdelava in vzdrţevanje odvodnjevalnih kanalov, 

- vzdrţevanje industrijskih cest, 

- zimska sluţba (soljenje, posipanje in pluţenje cest), 

- sanacija plazov, 

- urejanje hudournikov, 

- nepredvidena dela. 

 

Pri izdelavi programa III. faze so predizmero del opravili na osnovi predpostavke 

vzporednega poteka proizvodnje in zapiralnih del do konca leta 2012. Po tem letu bodo do 

konca leta 2015 potekala izključno zapiralna dela. 

  

Pri pripravi programa zapiralnih del na področju ekološke in prostorske sanacije so upoštevali 

trenutno moţne, znane in predvidene načine sanacije, ki pa se zaradi spremenjenih pogojev 

lahko delno spremenijo. Vse omenjene spremembe bodo obdelane v letnih programih 

zapiranja. Upoštevali so tudi predvidene finančne moţnosti za posamezna leta, posledično so 

vsa dela, ki jih zaradi omejitve ne bodo mogli realizirati v III. Fazi, prestavljene v obdobje po 

letu 2014. 

 

Stroške za posamezne pozicije so določali na podlagi dosedanjih izkušenj, predvidenih 

predizmer in predvidenih cen na dan 31.12.2009. 

 

Dinamiko izvajanja del na površini so za obdobje 2010-2014 določili glede na: 

 

- predvideno zmanjševanje velikosti vplivov preteklega rudarjenja, ki je 

posledica zapiranja posameznih odkopnih polj, 

- predvideno zmanjševanje velikosti vplivov rudarjenja v letih 2010-2012, 

- obstoječe prostorske in ureditvene plane občin Trbovlje in Hrastnik, ter 

prostorske plane, ki jih imata le-ti v pripravi. 
 

Na področju ekološke sanacije je bilo v obdobju 2005-2009 opravljenih manj del od 

predvidenih. Zaradi tega bodo v obdobju 2010-2014 sicer povečali intenziteto izvajanja del na 

tem segmentu, vendar le v skladu z razpoloţljivimi sredstvi. V III. fazo so torej prestavili vsa 

dela, ki zaradi kakršnegakoli vzroka niso bila opravljena v II. fazi.  

 

Na Rudniku Trbovlje-Hrastnik je področje izvajanja del na površini površine razdeljeno na 

dva dela: 

 

- Ekološka sanacija zajema vse aktivnosti v zvezi s sanacijo površine nad odkopnimi 

polji, ki so neposredna posledica odkopavanja. Sestavljena je iz primarne in dokončne 

sanacije glede na to v kakšni fazi umirjanja je območje, kjer se le-ta izvaja. Ekološko 
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sanacijo so do sedaj izvajali v lastni reţiji ob podpori zunanjih izvajalcev na področju 

izvedbe in po potrebi tudi projektiranja. Od drugega kvartala 2009 naprej pa so 

zaposleni na površini prezaposleni v hčerinsko podjetje, zato lastne reţije ni več. 

Površine, na katerih proces konsolidacije hribin še poteka, zasedaj ni moţno 

načrtovati izvajanje zaključnih sanacijskih, ker bo v jami še potekalo pridobivanje 

premoga. Sanacija bo potekala s časovnimi zamiki, ki so odvisni od tega, kako hitro 

se kaţejo vplivi odkopavanja na površini. To pomeni, da se v času po končanem 

odkopavanju v posameznem polju najprej zagotovijo stabilnost breţin, izvede 

primarna sanacija in rekultivacija ter izvaja vzdrţevalna dela toliko časa, dokler se 

vplivi odkopavanja ne zmanjšajo na nivo, ki dopušča izvedbo dokončne sanacije in 

rekultivacije. Začasno sanirane površine se med izvajanjem posameznih sanacijskih 

faz vedno začasno rekultivirajo, da na ta način zmanjšajo vplivi erozij in se poveča 

stabilnost. 

 

- Prostorska sanacija zajema rušenja, rekonstrukcije, ponovno vzpostavljanje 

preteklega stanja (nadomestna infrastruktura). Rudarjenje na tem območju je 

povzročilo prekinitev v preteklosti obstoječih povezav, prekinjene so bile vodne poti, 

zaradi zniţanja nivoja podtalnice so izginili izviri, poleg tega pa voda z območij 

posega, še posebej tam, kjer so le-ta nasipana z vsakovrstno rudniško jalovino, ni več 

pitna. Zaradi potreb širše skupnosti po tem viru energije, je rudarjenje, tudi na 

nekaterih vitalnih delih površine, preprečevalo izgradnjo potrebne infrastrukture. 

Posledica izkoriščanja najbolj dostopnih delov premogovega leţišča je v preteklosti 

povzročila, da ima rudnik okoli 70 starih rudniških vhodov v jame. V času zapiranja 

RTH so se ţe lotili njihovega zapiranja in dokončne ureditve. Pri tem pa se v velikih 

primerih pojavlja problem zagotavljanja ustreznih dostopov. V času izvajanja 

zapiralnih del bodo porušili tudi večji del objektov na površini, ki jih je rudnik zgradil 

in uporabljal za svoje potrebe (ventilatorske postaje, transformatorske postaje, 

separacija premoga …), nekaj od njih pa jih bodo rekonstruirali in uporabili za nove 

namene.  Območje separacije v Trbovljah leţi na komunikacijsko izjemno ugodni 

lokaciji in v industrijskem okolju, tako da je zelo zanimivo za nove dejavnosti. Po 

sanaciji, porušenju objektov bodo površine pripravili za drugo namembnost. Le-ta je 

odvisna predvsem od tega, v kolikšni meri so ţe realizirani vplivi odkopavanja.  
 

V tem delu programa je obdelana celovita okoljsko prostorska sanacija površin, podani so 

primerni terminski plani. Predlagamo, da se temu delu programa v času izvajanja del (v letnih 

planih in njihovi kontroli) posveti posebna pozornost, predvsem zaradi zaostajanja 

načrtovanih del in prenosa le teh na kasnejša obdobja. 

 

 

2.3. Kadrovsko socialni del programa 

 

Kadrovsko socialni program programa zapiranja po vsebini zajema aktivnosti v zvezi s 

pasivnim in aktivnim razreševanjem preseţnih delavcev ter postopke, ki zadevajo pripravo na 

prestrukturiranje v smislu načrtovanja moţnih oblik in stroškov izvedbe programa ter v smislu 

spodbujanja zaposlenih k izobraţevanju oziroma usposabljanju za druge poklice z namenom 

razširitve moţnosti njihove zaposlitve pri drugih delodajalcih.  

Ob upoštevanju zakonskih okvirov so pri načrtovanju obsega zmanjševanja  števila 

zaposlenih za obdobje 2010-2014 izhajali iz: 
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- dejanskega števila zaposlenih za nedoločen čas po stanju na dan 1. 1. 2009, 

- načrtovanega obsega zmanjšanja zaposlenih  v letu 2009, 

- predvidenega števila zaposlenih glede na načrtovane aktivnosti proizvodnje in zapiranja  

v obdobju 2010-2014 in 

- plana rednega upokojevanja delavcev na podlagi pogojev obstoječega Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ).  

 

Ob predpostavki, da bo fizična realizacija kadrovskega programa v tretji fazi zapiranja v 

celoti doseţena, bodo preko pasivnih in aktivnih oblik razreševanja preseţnih delavcev v tem 

programskem obdobju zmanjšali število zaposlenih iz 488 (predvideno stanje zaposlenih na 

dan 1. 1. 2010) na 178 (predvideno stanje zaposlenih na dan 1. 1. 2015), torej skupaj za 310 

delavcev. Glede na to, da je za izvajanje monitoringa po zaključku vseh zapiralnih del v jami 

in sanacijskih del na površini potrebnih pribliţno 30 delavcev (ocena iz I. Faze izvajanja 

programa zapiranja), bi morali za preostalih 148 delavcev najti ustrezno razrešitev v letih od 

2015 do 2017. Potrebna sredstva za realizacijo kadrovsko socialnega programa bodo znašali 

pribliţno 8,1 milijone EUR. Preteţno gre za stroške upokojitev in stroške preseţnih delavcev. 

Prestrukturiranje oziroma prezaposlitev preostalih odvečnih delavcev bo za RTH v prihodnje 

precej teţavna naloga.  

 

2.4. Finančni del programa 

 

Finančni odhodki za obresti in druge obveznosti predstavljajo obveznosti za poplačilo dela 

glavnice dolgoročnega posojila v višini 2.357.827,76 EUR, najetega pri Banki Volksbank 

d.d., ki je bilo najeto za financiranje zapiralnih del v letu 2001. Posojilo bi sicer moralo biti 

dokončno odplačano ţe v letu 2009. Ker pa so zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev v letu 

2009 prejeli iz proračuna manj sredstev in hkrati niso uspeli realizirati načrtovane odprodaje 

odvisne druţbe, so odplačilo glavnice prenesli v naslednje srednjeročno obdobje. Posojilo so 

reprogramirali v skladu s soglasjem Ministrstva za finance številka 4741-30/2009/3 z dne 

4.8.2009. 

 

Ostala sredstva so namenjena poplačilu obresti, ki izhajajo iz tega posojila ter obresti za 

posojila, s katerimi zagotavljajo tekočo plačilno sposobnost v organizacijski enoti Zapiranje. 

 

V zakonu o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-

UPB2) U.L. R.S.št.26 z dne 15.3.2005 so v 7. členu zagotovljena proračunska sredstva po 

posameznih letih programskega obdobja do leta 2015. 

 

Preračunano v EUR  znaša skupna vrednost zagotovljenih proračunskih sredstev za obdobje 

2010 do 2015 93.978.467,00 EUR.  

 

V okviru programskega obdobja III. Faze zapiranja (2010-2014) so opredeljeni stroški 

zapiralnih aktivnosti, ki se financirajo iz proračuna v višini 69.917.734,00 EUR, kar pomeni 

da je moţno po letu 2014 nameniti od skupno zakonsko zagotovljenih proračunskih sredstev 

še 24.060.733,00 EUR.  

 

V obravnavanem programskem  obdobju bo v skladu z navedbami iz točke 9.2 tega programa 

potrebno zagotoviti še iz naslova dezinvestiranja najmanj 3,26 miljona EUR drugih virov, ki 

bodo na osnovi dodatno planiranih aktivnosti opredeljeni v letnih programih zapiranja. Poleg 

navedenega zneska bo treba za realizacijo vseh potrebnih aktivnosti zagotoviti še 25 

milijonov EUR. 
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Odvisne druţbe RTH so bile z Odlokom Drţavnega zbora RS o Programu prodaje drţavnega 

finančnega premoţenja namenjene prodaji ali drugim oblikam razpolaganja v letih 2010 in 

2011. 

 

V času izdelave novelacije tega programa je bil uveljavljen Zakon o upravljanju kapitalskih 

naloţb Republike Slovenije (ZUKN) Uradni list RS št. 38/2010. V fazi sprejema je odlok o 

Programu prodaje drţavnega finančnega premoţenja za leti 2011 in 2012.  

 

 

Ključni razlogi za prodajo hčerinskih druţb RTH se izraţajo v nujnosti povezovanja druţb s 

strateškimi partnerji, nadalje v nujnosti razvijanja novih proizvodov in storitev, ter v nujnosti 

zagotovitve dodatnih finančnih virov zaradi odpravljanja tehnološke in tehnične zastarelosti. 

 

Eden od pomembnih razlogov prodaje hčerinskih druţb pa je tudi pridobitev dodatnih 

finančnih sredstev za financiranje zapiralnih del rudnika v skladu s sprejetim Zakonom  o 

postopnem zapiranju RTH in razvojnemu prestrukturiranju regije. 

 

Seznam odvisnih druţb za prodajo je prikazan v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Odvisne druţbe RTH in pričakovana kupnina od prodaje 

 

 Knjigovodska 

vrednost kapitala 

per 31.12.2009 - v 

EUR 

Deleţ za 

prodajo-v 

% 

Nominalna vrednost 

poslovnega  deleţa za 

prodajo - v EUR 

1.Spekter d.o.o. Trbovlje 11.979.891 100 2.255.209 

2.Domex d.o.o. Hrastnik   8.239.271 100 1.539.408 

3.Rudar d.o.o. Senovo  *   3.084.888   99,66 1.733.018 

4.Gratex d.o.o. Laško   1.042.323   92,03    581.305 

5.M&P d.o.o. Trbovlje   1.195.539   92,69    761.189 

6.Fortuna-Pil d.o.o. Trbovlje      201.148 100    187.451 

S K U P AJ  25.832.589  7.057.579 

 

 

*Postopek prodaje poslovnega deleţa v druţbi Rudar Senovo je bil pričet v letu 2009 in 

zaključil v letu 2010 

 

Postopki odprodaje poslovnih deleţev v odvisnih druţbah RTH, d.o.o. Trbovlje naj bi 

se odvijali v zadnjem programskem obdobju izvajanja zakona o zapiranju RTH (2010-

2015). RTH iz naslova prodaje odvisnih druţb pričakuje skupno kupnino v višini 

nekaj manj kot 26 milijonov EUR.  

 

Glede nato, da zagotovitve dodatnih virov za daljše obdobje ni moč natančno 

opredeliti, bodo le ti vključeni v letne operativne programe ob istočasnem povečanju 

obsega zapiralnih aktivnosti. 

 

S ciljem vzpostavitve ukrepov za izboljšanje izvedbe pripravljalnih postopkov za  

področje ekološke in prostorske sanacije površin je RTH v letu 2006 izdelal Strategijo 

gospodarjenja z nepremičninami, ki poleg analize obstoječega stanja obravnava tudi 

bodoče gospodarjenje z nepremičninami (443 hektarjev površin). Za izvajanje 



 

 10 

navedene strategije je podjetje izdelalo projekt  gospodarjenja z nepremičninami, ki 

ga je poimenovalo Projekt Barbara. Eden izmed pomembnih ciljev je vzpostavitev 

usklajene evidence nepremičnin v lasti RTH,d.o.o, ki bo istočasno tudi pomembno 

orodje za odločanje o izvajanju sanacijskih del na površini.  Zakon o zapiranju ne 

določa natančnih ukrepov in aktivnosti, ki jih je moţno uporabljati na področju 

ekološko-prostorske sanacije površin. Vsebina  5. člena določa le, da je RTH dolţan 

izvajati ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja nad ţe opuščenimi jamami in nad 

tistimi, v katerih bo proizvodnja ustavljena po tem zakonu. Poleg tega pa  8. člen 

navaja, da se proračunska sredstva lahko namenijo za izvajanje ukrepov prilagajanja 

okoljevarstvenim standardom ter izvajanje ekološke sanacije površine, ki so bile 

degradirane zaradi rudarjenja. Eden od ključnih ciljev strategije gospodarjenja z 

nepremičninami je racionalna raba. Da bi dosegli ta cilj namerava RTH evidentirati in 

urediti vsa bremena, ki na zemljiščih v njihovi lasti obstajajo. V programu III. faze je 

po naši oceni kvalitetno obdelana vsa problematika zemljišč in nepremičnin, zajeti so 

vsi postopki, ki jih predpisuje zakonodaja. Nepremičnine in zemljišča, ki bodo 

namenjeni za bodočo rabo (v smislu zagona in ustanavljanja novih dejavnosti) je po 

naši oceni smiselno izločiti (ustanoviti npr. novo podjetje ali podobno). 
 

2.5.  Ocena IV. Faze zapiranja in monitoringa 

 

IV. faza zapiranja RTH se bo pričela v letu 2015 in bo  vključevala aktivnosti, ki so še 

potrebne za dokončno zaprtje rudnika Trbovlje – Hrastnik.  III. faza zapiranja RTH bo 

potekala od začetka leta 2010  in bo trajala do konca leta 2014. V tem srednjeročnem obdobju  

se predvideva dokončno zaprtje  jame Dol  in jame Hrastnik, poleg tega pa tudi  likvidacija 

večine  starih vhodov  iz površine. Nekateri objekti v jami Trbovlje in jami Ojstro  pa bodo  še 

ostali  odprti, tako da bo potrebno nadaljevati z zapiralnimi deli tudi po letu 2014. Vzrok za to 

je  manjše število razpoloţljivega kadra za izvajanje zapiralnih del  in sledenje  dinamiki in 

lokacijam proizvodnje na RTH. RTH ocenjuje, da bo za navedena dela potrebno opraviti še 

90.000 delavnikov, katerih vrednost bo znašala 16 milijonov EUR. 

 

Po letu 2014 bo potrebno opraviti vsa tista dela, ki jih zaradi pomanjkanja sredstev v tretji fazi 

izvajanja Programa zapiranja, ne bo mogoče v celoti opraviti. 

 

V tem obdobju se bodo izvajala dela na sanaciji površine, rušenju, rekonstrukcijah objektov in 

nadomestnih gradenj, rekultivaciji površine, izgradnji in rekonstrukciji cest ter ostale 

infrastrukture. Skupno vrednost del ocenjujejo na 30 milijonov EUR od tega 5 milijonov EUR 

iz proračuna in 25 milijonov EUR iz drugih virov. 

 

Kadrovsko-socialni del programa postopnega zapiranja RTH konec leta 2014 še ne bo v celoti 

zaključen, zato  bo treba po končani tretji fazi zapiranja ustrezno razrešiti še 148 zaposlenih, 

RTH ocenjuje, da bodo za ta namen po letu 2014 potrebovali pribliţno 3 milijone EUR 

proračunskih sredstev.  

 

Skupna vlaganja za vsa področja zapiranja rudnika po letu 2014 so ocenjena na 49 milijonov 

EUR. 

 

Ob upoštevanju zakonsko opredeljenih proračunskih sredstev v skupni višini 94 milijonov 

EUR in vlaganji v obdobju 2010 – 2014 v višini 70 milijonov EUR lahko za obdobje po letu 
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2014 porabijo še 24 milijonov EUR proračunskih sredstev oziroma 25 milijonov EUR iz 

drugih virov.  

Po opravljenih vseh zapiralnih delih bo potrebno izvajati  vsaj pet let monitoring, ki bo 

obsegal naslednje aktivnosti: 

 

- opazovanje vplivov na površini, zaradi zapiralnih del v jamah, 

- opazovanje delno saniranih območij na površini, ki so v mirovanju oziroma 

konsolidaciji, pred končno sanacijo, 

- opazovanje dokončno saniranih objektov, 

- opazovanje in meritve dviganja podtalnice s piezometri, 

- opazovanje gradbenih in drugih infrastrukturnih objektov, 

- opazovanje in zagotovitev javne varnosti skladno z veljavnimi predpisi . 
 

Stroške monitoringa v navedenem obdobju ocenjujejo na 5 milijonov EUR. Menimo, da je 

prevideni čas monitoringa (pet let) prekratek (zaradi narave opazovanj in procesov 

konsolidacije) in da bo za ta namen potrebno angaţirati dodatna sredstva. 

 

2.6. Nadaljnja proizvodnja 

 

V prilogi 1 zadevnega programa RTH predlaga podaljšanje odkopavanja v obdobju od leta 

2010 – 2012. V okviru obstoječih potrjenih in ţe odprtih zalog energetskega premoga  bi 

lahko v obdobju od leta 2010 – 2012  odkopali  dodatnih 1,23 milijona ton premoga in tako 

ponudili trgu 13.530 TJ toplotne energije po konkurenčni povprečni ceni 3 €/GJ. 

 

Iz projekcije poslovnega izida za obravnavano obdobje je razvidno, da lastna cena, ki je 

identična prodajni ceni po posameznih letih,  zaradi manjšega obsega vlaganj v jami,  znaša 3 

€/GJ. To je za 10 % niţje od veljavne cene RTH in precej niţje od primerljive cene na 

svetovnem trgu za obdobje 2010 – 2012.  

 

V obdobju podaljšanja  proizvodnje premoga prihodki v višini 46,2 milijonov EUR pokrivajo 

stroške proizvodnje in omogočajo zaposlitev  povprečno 260 delavcem. Proizvodnja ob 

sočasnem zapiranju  omogoča bistveno  laţjo izvedbo programa zapiranja na področju 

kadrovsko socialnega dela programa. 

 

V primeru sočasnega odkopavanja  premoga in zapiranja bi RTH dosegal pozitivne finančne 

učinke zaradi manjše letne obremenitve proračuna za potrebe zapiralnih del in manjših 

stroškov proizvodnje  predvsem zaradi delnega skupnega pokrivanja fiksnih funkcionalnih 

stroškov.  

 

Skupne učinke podaljšanja proizvodnje ocenjujejo na 30 milijonov EUR ali v povprečju  10 

milijonov EUR na leto. Rudarski, ekonomski in izračuni na področju kadrovsko socialnega 

programa potrjujejo smiselnost  podaljšanja proizvodnje.  
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3. ZAKLJUČEK 

 
Srednjeročni program zapiranja RTH III. faza (2010-2014), Novelirana izdaja, RTH 

d.o.o. iz novembra 2010 sledi verziji osnovnega programa, ki je bila izdelana v 

novembru leta 2009, s tem, da je dinamika aktivnosti nekoliko spremenjena, zaradi 

manjšega obsega realizacije v letu 2010 (zniţanje virov financiranja), v celotnem 

obdobju pa je vsled racionalizacij na segmentih premoţenjskih in površinskih 

aktivnosti predvideno zmanjšanje vlaganj v skupni višini 456.000 EUR. Za obdobje 

po letu 2014 pa so uspeli z bolj natančno oceno površinskih aktivnosti (verifikacija 

obstoječih projektnih rešitev in izdelani projekti, pričakovane niţje cene gradbenih 

storitev, razna sofinanciranja) racionalizirati vlaganja in zniţati potrebna sredstva za 6 

milijonov EUR. Skupni učinki racionalizacije tako znašajo skoraj 6,6 milijona EUR, 

kar je z vidika razbremenjevanja proračuna RS zelo pohvalno. 

 

Za druţbo RTH je odločilnega pomena tudi nadaljevanje odkopavanja v jami Ojstro 

še v letih 2011 in 2012. Ob tem bo potrebno pridobiti od Evropske komisije vsa 

potrebna soglasja za uveljavljanje drţavnih pomoči premogovništvu. 

 

Dejstvo je, za druţba RTH (po sklepu Vlade RS) ne bo mogla v prihodnje računati z 

nadomeščanjem sredstev iz proračuna, ki so izpadla v drugem programskem obdobju, 

zato so bili prisiljeni povečati obseg realizacije iz drugih virov v višini 5 milijonov 

EUR, kar je v cilju razbremenjevanja proračuna ravno tako ugodno. To bo seveda 

zahtevalo pospešeno dezivenstiranje hčerinskih druţb, prodajo vrednostnih papirjev in 

ostalega premoţenja.   

 
Zakon o postopnem zapiranju RTH ni dal pravih odgovorov na vprašanje, kaj se bo po 

končanem rudarjenju še dogajalo s podjetjem RTH. Zakon je sicer predvideval, da se bo skozi 

aktivne oblike zaposlovanja in z delovanjem Regionalnega razvojnega  centra odvilo tudi 

prestrukturiranje regije, vendar se je ţal pokazalo, da so bila pričakovanja preoptimistična. Ne 

moremo namreč prezreti dejstva, da je poleg procesa opuščanja rudarjenja, v regiji prišlo tudi 

do propada velikega števila podjetij iz drugih panog kot npr. Iskra, Peko, Ipoz, Tika, 

STT……, kar je posledično pomenilo, da so se tudi moţnosti prezaposlovanja bistveno 

zmanjšale. Prav tako so propadla tudi nekatera podjetja, ki so prej delovala v okviru RTH, po 

»osamosvojitvi« pa se na zahtevnem trgu niso znašla.  Skratka, gospodarski poloţaj v regiji ni 

nič boljši kot je bil, nasprotno, ob načrtovani opustitvi proizvodnje in zaprtju RTH lahko 

pričakujemo še dodatno zmanjšanje števila delovnih mest. V študiji, ki je ugotavljala 

ekonomski vpliv delovanja RTH in TET na zaposlenost, so avtorji ugotovili, da je z 

energetiko v Zasavju neposredno in posredno vezanih skoraj 2000 delovnih mest. Obeti, da 

bodo skozi proces zapiranja RTH ustvarjali nova delovna mesta so se pokazali za utopične, 

gospodarska kriza pa je še dodatno poslabšala poloţaj zasavske regije. 

 

Nadzorni svet in poslovodstvo RTH sta se ob nastopu funkcij soočila z zahtevno nalogo. Na 

eni strani je podjetje v letu 2008 poslovalo z visoko izgubo in nedoločenim statusom 

proizvodnega dela RTH, na drugi strani pa so ugotavljali, da obstaja veliko število zaposlenih 

v RTH, ki jim ne bo mogoče zagotoviti zaposlitve po likvidaciji podjetja. Če k temu 

prištejemo tudi poslovanje nekaterih hčerinskih druţb, ki je v preteţni meri še vedno odvisno 

od delovanja matične druţbe, je velikost problema še toliko večja. S selitvijo proizvodnje v 

jamo Hrastnik in sprejetjem vrste varčevalnih ukrepov so uspeli sanirati izgubo, Nadzorni 
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svet pa je novo poslovodstvo druţbe zadolţil za pripravo strategije, s ciljem, da tudi po 

likvidaciji podjetja ohrani gospodarsko aktivnost.  

 

Vodstvo druţbe je k pripravi razvojnega dokumenta in določilo temeljna izhodišča vizije: 

 

- RTH mora ostati del slovenske energetske verige v tesni povezavi z razvojem 

TET, 

- Izkoristiti potenciale hčerinskih druţb, 

- Maksimiziranje vrednosti nepremičninskega premoţenja, 

- Prestrukturiranje dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. 

in strateške cilje: 

 

- RTH kot generator razvoja regije Zasavje,  

- Aktivna prezaposlitev obstoječih kadrov, 

- Ustvarjanje podjetništvu prijazno okolje – v povezavi z drugimi subjekti, 

- Maksimiziranje obstoječih resursov, 

- Sanacija površin. 

Zavedajoč se dejstva, da RTH nima sredstev za izvedbo prestrukturiranja so ţe na začetku 

določili koncept financiranja novih oblik dejavnosti s partnerji oz. investitorji izven RTH. 

Pričakujejo, da bomo z znanjem, izkušnjami in obilico idej uspeli uresničiti zastavljene cilje 

in v primeru nadaljnega razvoja  TET dati prepotreben vzgon ekonomsko osiromašeni 

zasavski regiji.  

 

Predlagana strategija je po naši oceni dobro izhodišče za razreševanje nakopičenih 

gospodarskih teţav in vseh postopkov, ki jih predpisuje zakon o zapiranju in prestrukturiranju 

RTH za zasavsko regijo. Proces izvedbe bo tako s korporativnega, kot tudi z organizacijskega 

vidika zelo zahteven. Velik pomen pripisujemo tudi enostavnosti in hitri odzivnosti vseh 

organov odločanja, ki so povezani z lastniškimi deleţi drţave. 
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 Doc.dr. Evgen DERVARIČ, univ.dipl.inţ.rud. 

 



 

 

 



 

 2 

 


