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PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA 
 
Rudnik Žirovski vrh je javno podjetje, katerega ustanovitelj in lastnik je Republika Slovenija. 
 
Ime podjetja: Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 
Skrajšano ime: RŽV, d.o.o. 
Lastnik: Republika Slovenija 
Sedež: Todraž 1, 4224 Gorenja vas 
Matična številka: 5159709000 
Št. registrskega vložka: 1/00197/00, Okrožno sodišče Kranj 
Ustanovitveni kapital: 5.927.355,00 EUR 
 

Upravljanje in vodenje javnega podjetja 
 
Skupščina javnega podjetja:   v vlogi skupščine Vlada Republike Slovenije 
 
Nadzorni svet javnega podjetja :  dr. Samo Kopač predsednik 
      Elizabeta Rakovec podpredsednica 
      mag. Nives Nared članica  
      Ivan Gantar  član 
 
Uprava javnega podjetja:   Peter Dolenc  direktor 
 

Naloge javnega podjetja 
 
Osnovna naloga Rudnika Žirovski vrh je izvedba trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudarjenja v rudniku urana Žirovski vrh in zavarovanje okolja in ljudi 
pred posledicami rudarjenja v RUŽV. 
 

Zakonske in programske osnove 
 
− Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v 

Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU-Ur.l. RS, št. 36/1992), 
− Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude 

in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ZTPIU-A (Ur.l. RS, št. 
28/2000), 

− Uredba o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh p.o. v Rudnik Žirovski vrh d.o.o. (Ur.l. RS, 
št. 79/2001), 

− Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude 
in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ZTPIU-B (Ur.l. RS, št. 
121/2005), 

− Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v 
Rudniku urana Žirovski vrh uradno prečiščeno besedilo (ZTPIU-UPB1Ur.l. RS, št. 22/2006), 

− Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje 
posledic rudarjenja v Rudniku  urana Žirovski vrh, IBE, 2001, št. proj. UZVI-B103/29, 

− Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje 
posledic rudarjenja v Rudniku  urana Žirovski vrh v obdobju 2006 do 2010, IBE, 2006, št. 
proj. UZVI-B103/29B (v nadaljevanju Novelirani program št. 2), 
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− Uredba o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora za območje 
Rudnika urana Žirovski vrh (Ur. l. RS št. 22/2008).  

 
Naloge iz 2. člena ZTPIU 

 
Po ZTPIU so naloge RŽV naslednje: 
 
- načrtovanje in izvedba začasnega zavarovanja okolja ter objektov pred nevarnostjo za 

zdravje ljudi, dokler se ne bo v celoti začel izvajati,  
- načrtovanje in izvedba zaprtja objektov, 
- načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja pred posledicami izkoriščanja uranove 

rude in potrebno dekontaminacijo, 
- zagotavljanje nadzora nad zavarovanjem okolja, vključno z radiološkim in meteorološkim 

monitoringom v času zapiranja in po zaprtju rudnika, 
- programiranje in uvedba primernih nadomestnih dejavnosti za zaposlovanje delavcev, ki v 

rudniku niso več potrebni, s posebno presojo vplivov na okolje, če gre za uvedbo dejavnosti 
na območju rudnika, 

- spremljanje zdravstvenega stanja delavcev, ki delajo ali so delali na delovnih mestih z 
beneficirano delovno dobo. 

 
− Javno podjetje izvaja z lastnimi delavci dolgoročno upravljanje, zagotavlja pogoje za delo 

zunanjih izvajalcev in zagotavlja delovanje vseh poslovnih funkcij javnega podjetja.  
− Sredstva za izvedbo zapiralnih in sanacijskih del se zagotavljajo iz proračuna Republike 

Slovenije. 
− RŽV sofinancira izgradnjo komunalne infrastrukture za GC Todraž, ki dejansko pomeni 

realizacijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, ki jih je lokalna skupnost izgubila z 
zaprtjem rudnika. 
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1.0 UVOD 
 
Letno poročilo Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v 
nadaljevanju RŽV), je izdelano na osnovi določb 10. člena Zakona o trajnem prenehanju 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh 
(Ur.l. RS, št. 36/1992), v nadaljnjem besedilu ZTPIU.  
Navedeni zakon zahteva izdelavo poročila o izvajanju programa vsako leto. Programsko osnovo 
za izdelavo poročila je do leta 2006 predstavljal »Noveliran program izvedbe trajne opustitve 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh«, 
IBE, 2001, št. proj. UZVI-B103/29 (v nadaljevanju Noveliran program), ki je bil izdelan aprila 
2001. Vlada RS ga je sprejela s sklepom št. 310-00/2001-3 dne 31. 05. 2001. V tem programu 
je bilo opredeljeno obdobje izvajanja del od leta 2001 do 2005.  
Z letom 2005 je bilo zaključeno obdobje izvajanja del po Noveliranem programu, prav tako se 
je iztekla veljavnost ZTPIU. 
 
S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja 
uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ZTPIU-B 
(Ur.l. RS, št. 121/2005), je bilo izvajanje sanacijskih del podaljšano v obdobje 2006-2010. 
ZTPIU-B nalaga tudi izdelavo revizije Noveliranega programa. RŽV jo je izdelal v začetku leta 
2006 pod imenom Novelirani program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh v obdobju 2006 do 2010, IBE, 
april 2006, št. proj. UZVI-B103/029B (v nadaljevanju Novelirani program št. 2). Vlada 
Republike Slovenije ga je sprejela 23. 11. 2006 s sklepom št. 36100-17/2006/4. Dejansko je 
Novelirani program št. 2 vsebinsko nadaljevanje Noveliranega programa s spremenjeno 
dinamiko izvajanja del in natančnejšo določitvijo vsebine še ne izvedenih del. Novelirani 
program št. 2 temelji v celoti na izdelani projektni dokumentaciji. Projektna dokumentacija je 
bila tudi osnova za vse ponudbe izvajalcev del. 
 
Metodološko je Letno poročilo za 2011 izdelano enako, kot Novelirani program št. 2 in 
Poslovni načrt Rudnika Žirovski vrh za leto 2011 (v nadaljevanju PN 2011). Tako je 
omogočena enostavna spremljava realizacije načrtovanih aktivnosti Noveliranega programa št. 
2 in PN 2011. V skladu z metodologijo planiranja so stroški prikazani po četrtletjih. 
 
Letno poročilo o poslovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana 
d.o.o., za leto 2011 (v nadaljevanju LP 2011) vsebuje navedbo vseh izvedenih del in aktivnosti 
zapiranja, sanacije in dolgoročnega upravljanja v letu 2011, kakor tudi vseh ostalih potrebnih 
del. Stroškovno je prikazana tudi primerjava izvedenih del z načrtovanimi. Pri oceni poslovanja 
v letu 2011 ugotavljamo, da je bilo opravljenega veliko dela, vendar poslovanje ni bilo uspešno. 
Indeks realizacije glede na plan je 85 %. Čisti poslovni izid za leto 2011 je pozitiven zaradi 
prodaje vrednostnih papirjev, ki so bili v poslovnih knjigah vrednoteni po nabavni ceni, ki je 
bila nižja od tržne vrednosti. Kratkoročne poslovne obveznosti na dan 31. 12. 2011 v bilanci 
stanja presegajo kratkoročna sredstva.  
 
Na odlagališčih Jazbec in Boršt se je nadaljevalo izvajanje dolgoročnega upravljanja, ki obsega 
tekoče vzdrževanje in monitoring. Tekoče se je izvajal nadzor nad vplivi na okolje in varstvo 
pri delu. Vsi ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje so bili izvedeni skladno s planom. 
Rezultati monitoringa kažejo zmanjšanje vplivov na okolje, kar je v skladu s predvidevanjem. 
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Na odlagališču Boršt so bili izvedeni interventni raziskovalni ukrepi. Dodatni interventni 
drenažni ukrepi, ki jih je določil Strokovni projektni svet, zaradi omejenih finančnih sredstev 
niso bili izvedeni. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je po odločitvi ministra dr. Roka Žarnića delo družbe prenehalo 
financirati v avgustu 2011, čeprav so bila proračunska sredstva za zapiranje rudnika 
zagotovljena. Od 1.441.614,00 EUR zagotovljenih proračunskih sredstev za leto 2011 jih je 
RŽV prejel le 783.135,66 EUR. Zato so se v drugi polovici leta izvajala samo dela 
dolgoročnega upravljanja, splošna dela in dela, ki so bila začeta pred prenehanjem financiranja. 
 
Zaradi nastale situacije in prekinjene komunikacije med Ministrstvom za okolje in prostor (dr. 
Roko Žarnić, ga. Barbara Avčin Tržan) in vodstvom RŽV (g. Peter Dolenc) je 27. 9. 2011 
odstopila članica NS mag. Nives Nared, 9. 10. 2011 pa še predsednik NS dr. Samo Kopač, tako 
da NS ni bil več sklepčen. Direktor RŽV je o obeh odstopih AUKN pisno obvestil 11. 11. 2011. 
Novi članici NS sta bili imenovani šele konec maja 2012. Zaradi nesklepčnosti NS ni bil sprejet 
niti PN 2011 niti LP 2011. V PN 2011 je bilo načrtovano, da bo RŽV s sredstvi iz proračuna 
pokrival obveznosti za izvajanje programa v skladu z ZTPIU, z lastnimi sredstvi pa plačilo 
nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane v skladu z Uredbo o 
določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora za območje Rudnika 
urana Žirovski vrh. Ker je bilo financiranje iz proračuna prekinjeno, je RŽV pokrival stroške 
izvajanja programa z lastnimi sredstvi in zato ustavil plačilo nadomestila za omejeno rabo 
prostora. Tako je RŽV zagotovil izvajanje predpisanih nalog in pokrivanje tekočih obveznosti 
do dobaviteljev in do delavcev do konca leta 2011. 
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2.0 PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2011 
 
RŽV je izdelal PN 2011 v začetku decembra 2010. Na 23. redni seji ga je obravnaval in sprejel 
nadzorni svet s sklepom št.133. 
Ministrstvo za okolje in prostor oziroma minister Žarnić PN 2011 ni posredoval v sprejem vladi 
RS. Nadzorni svet je na 24. redni seji dne 16. 05. 2011 apeliral na MOP, da posreduje PN 2011 
v sprejem, vendar minister tega ni storil.  
Ker PN 2011 ni bil sprejet, je bilo do konca julija zagotovljeno začasno financiranje s 
sklenitvijo Pogodbe št. 2511-11-200015 in z Aneksom št. 1 k navedeni pogodbi.  
RŽV je za 25. sejo NS, ki naj bi bila oktobra 2011 pripravil spremenjen predlog PN 2011 ob 
upoštevanju nastale situacije. Zaradi odstopa predsednika in članice NS ni bil več sklepčen, 
zato je seja odpadla.   
 
Osnovni cilji PN 2011 so bili  naslednji: 
 
− izvedba sanacije drenažnega tunela pod odlagališčem Boršt, 
− izvedba raziskovalnih drenažnih vrtin in strukturne drenažne vrtine, 
− izvedba drenažnih vrtin in strukturnih vrtin po predlogu SPS, 
− nadaljevati z izvajanjem nadzora nad vplivi na okolje, 
− nadaljevati izvajanje varstva pri delu in varstva pred IO sevanji za zaposlene in druge 

delavce, ki izvajajo dela na naših objektih, 
− izvajati vzdrževanje in upravljanje saniranih odlagališč Jazbec in Boršt, 
− izvajati vsa splošna in druga opravila, ki bodo zagotavljala delovanje podjetja in izvajanje 

vseh predpisanih nalog,  
− dokončati Center za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti,  
− izdelati program aktivnosti RŽV oziroma njegovega naslednika za obdobje 2012- 2015.    
 
Poleg osnovnih del je RŽV načrtoval tudi dejavnost, ki se ne nanaša na zapiranje in se ne 
financira iz proračunskih sredstev v višini 600.000,00 €: 
 
− zagotoviti sodelovanje pri izgradnji gospodarske cone Todraž, v skladu s Pogodbo o 

neodplačnem prenosu nepremičnin iz leta 2004, 
− ureditev Centra za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti, 
− izpolnjevanje obveze plačila nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – 

Poljane. 
 
Realizacija PN 2011 
 
Vsa dela v letu 2011  so se izvajala skladno s PN 2011 do septembra. Delo so opravljali zunanji 
izvajalci in delavci RŽV. 
Dokončana so bila interventna raziskovalna dela v rovu Boršt. Izvedena so bila vsa dela 
nadzora nad vplivi na okolje, varstva pri delu in varstva pred IO sevanji, dela upravljanja 
saniranih odlagališč in vsa opravila za zagotavljanje izvajanja vseh potrebnih nalog podjetja.  
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Dela zunanjih izvajalcev 
 
V skladu s pogodbenimi obveznostmi so bila v prvem četrtletju zaključena raziskovalna 
drenažna vrtanja in sanacija podgradnje v rovu Boršt (RGP Velenje). Končana so bila dela na 
objektu Center za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti. 
 
Dela RŽV na zagotavljanju pogojev v lastni režiji 
 
RŽV je z lastnimi delavci zagotavljal pogoje za delo zunanjih izvajalcev 191.012,32 € (varstvo 
pri delu, fiksne obveznosti, plače, vzdrževanje objektov in infrastrukture), odškodnine 
118.382,21, nabavo opreme 1.332,00 € in monitoring 325.303,82 €.  
Dela, izvedena na odlagališču Jazbec, so bila v višini 15.955,924 € in so obsegala le redno 
vzdrževanje. 
Izvedena dela na odlagališču Boršt so bila v višini 451.012,41 €. Od tega so bila dodatna dela 
na sanaciji tunela Boršt in vrtanju drenažnih vrtin (izvajalec RGP Velenje) v višini 80.103,31 €, 
izgradnja Centra za dolgoročno upravljanje (izvajalec CP Kranj) v višini 274.063,88 €, 
mednarodni nadzor Wismut in domači nadzor 56.647,73 € ter druga dela. 
Skupna finančna vrednost realizacije del RŽV in zunanjih izvajalcev je prikazana v Tabeli 1  in 
v spodnjem grafikonu.  
 
Grafikon: Plan in realizacija del stroškovno po vsebini 
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Realizacija Noveliranega programa št. 2  
 
V Noveliranem programu št. 2 sta načrtovana dinamika izvajanja del in financiranje izvedbe del 
po vrednosti v letih od 2006 do 2010. V letu 2011 so se izvajala dela, ki v prejšnjih letih niso 
bila izvedena. V vseh letih je prihajalo do razlik med načrtovanimi in odobrenimi sredstvi ter 
dejansko realizacijo. Primerjava je podana v spodnjem grafikonu. Iz grafikona je razvidno, da je 
bil v letih 2006, 2007, 2008 in 2009 po Noveliranem programu št. 2 načrtovani vrednostni 
obseg del večji, kot je bila dejanska realizacija. Vzrok za razliko so bila manjša razpoložljiva 
sredstva iz proračuna RS. Prav tako je prišlo tudi do nekoliko spremenjene dinamike izvajanja 
del zaradi zahtevnosti in vremenskih razmer. Sprememba višine zagotovljenih sredstev in 
dinamika del nista ogrožala izvedbe del. 
Delno je bila razlika med potrebnimi  sredstvi po NP št. 2 in realizacijo zmanjšana v letih 2010 
in 2011, ko je bilo zagotovljeno več sredstev, kot je bilo načrtovano v NP št. 2.  Tudi v letu 
2011 še niso bila izvedena vsa dela, ki so bila načrtovana v Noveliranem programu št. 2. 
Potrebno jih bo izvesti v 2012 ali kasneje v skladu z odločitvijo lastnika. 
Celotna potrebna sredstva po NP št. 2 so bila 29.678.000,00 €. Do konca leta 2011 so bila 
porabljena sredstva v višini 28.690.000,00 €. 
 
 
Grafikon:   Primerjava Noveliranega programa št.2  in realizacije 
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3.0 IZVAJANJE OSNOVNIH PROJEKTOV  
 
V letu 2011 so se v okviru projekta trajne sanacije in končne ureditve odlagališč po 
Noveliranem programu št. 2 izvajala dela na dveh osnovnih projektih: 
- odlagališču rudarske jalovine Jazbec, 
- odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt. 
Celotni stroški sanacije in končne ureditve odlagališč in ostalih objektov, ki k njim spadajo, ter 
izdelava dokumentacije so razvidni v Prilogi 1 iz Tabel 2 in 3. Delo delavcev RŽV obsega vsa 
strokovno tehnična dela in potrebna dela dolgoročnega upravljanja ter druga potrebna dela. 
Strokovna dela, za katera RŽV nima usposobljenih delavcev, so bila naročena pri zunanjih 
izvajalcih. 
 
3.1 Odlagališče rudarske jalovine Jazbec 
 
Sanacijska dela na odlagališču rudarske jalovine Jazbec so bila končana v letu 2008. V letu 
2011 se je nadaljevalo izvajanje dolgoročnega upravljanja in izdelava predpisane 
dokumentacije. 
Stroški del so prikazani v Tabeli 2. Celotni stroški so bili manjši od načrtovanih (61,4 %). 
 
3.1.1  834 Raziskave in verifikacija normativov – ZI 
 
Za ugotavljanje stabilnosti odlagališča Jazbec je bila izvedena geodetska meritev stabilnosti, ki 
jo je izvedla FGG, Katedra za geodezijo, Ljubljana. Meritve kažejo, da je odlagališče globalno 
stabilno, pričakovano pa se lokalno kažejo vertikalni premiki zaradi posedanja odlagališča. 
FGG je naredila meritve brezplačno kot zahvalo za uporabo poligona za študentske vaje iz 
geodezije.  
RŽV je izvajal redne meritve sukcije, inklinometrov in meritve pretokov in nivojev izcednih 
voda. 
 
3.1.2     835 Izdelava PGD in pridobitev GD – Jazbec – ZI 
 
Po izdelavi Revizije Varnostnega poročila ga je INKO revidiral. Nato so bili izvedeni zahtevani 
popravki. Konec junija je bilo Varnostno poročilo predano URSJV v pregled. Na osnovi 
pripomb URSJV je bila do konca leta pripravljena končna vsebina Varnostnega poročila za 
odlagališče Jazbec. Ta je bila v začetku leta 2012 predana URSJV v potrditev.  
Izdelane so bile kontrolne meritve posedkov odlagališča oziroma prekrivke. 
 
3.1.3              837    Izgradnja sistema dolgoročnega monitoringa Jazbec 
 
Obrazložitev je podana v točki 3.2.6 
 
3.1.4           839    Pripravljalna in vzdrževalna dela odlagališče Jazbec in druga zemljišča  
 
Delavci RŽV so izvajali redno kontrolo stanja saniranega odlagališča in ostalih saniranih 
površin na širšem območju nad zaprto jamo. Izvajala so se manjša tekoča vzdrževalna dela, ki 
so jih izvajali delavci RŽV. 
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Površina odlagališča je zatravljena. Izvedena je bila košnja trave, ki so jo izvedli okoliški 
prebivalci. RŽV je pokril stroške baliranja. Ob ograji odlagališča se je izvedlo odstranjevanje 
podrasti in grmovja. Druga vzdrževalna dela na površini odlagališča niso bila potrebna. 
Izvajalo se je redno čiščenje kanalov, jarkov in propustov na celotnem območju (odstranjevanje 
kamenja, grmovja, trave), ki ima vpliv na odlagališče Jazbec in za katere je pristojen RŽV (od 
P-1, P-9 do iztoka v Brebovščico). 
Izvedel se je redni obhod betonskega prepusta pod odlagališčem in jaška z drenažnimi vrtinami. 
Obenem se je izvedlo vzorčevanje voda v propustu. Po potrebi se je očistilo merilno mesto 
Jazbec. 
Na dostopni cesti so se redno čistili kovinski drežniki in pesek z bankin, tako da so ceste ostale 
v dobrem stanju.  
Delavci vzdrževalci so sodelovali pri izvedbi rednih meritev inklinometrov in vzorčevanju voda 
na območju odlagališča Jazbec.   
 
3.2 Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt 
 
Sanacijska dela na odlagališču rudarske jalovine Jazbec so bila končana v letu 2010. V letu 
2011 se je prvo leto izvajalo dolgoročno upravljanje. 
Sanacijska dela so predstavljala interventna raziskovalna drenažna dela kot dokončanje 
načrtovanih sanacijskih del na odlagališču HMJ Boršt v skladu z Noveliranim programom št. 2. 
Realizacija je bila 93,7 %. 
 
3.2.1  801 Raziskave in verifikacija normativov Boršt – ZI 
 
V okviru tehničnega monitoringa, načrtovanega na osnovi Varnostnega poročila, je FGG, 
Katedra za geodezijo, opravila redno letno meritev »Precizne geodetske meritve stabilnosti 
Boršt 2011«. Na osnovi meritev je bilo ugotovljeno, da se je v enem letu merilni steber – točka 
1, premaknil za 107,81 mm v azimut 372,88° in se po višini tokrat dvignil za 25,6 mm. Steber – 
točka 2, se je v istem časovnem obdobju premaknil za 91,8 mm v azimut 386,82° in posedel za 
18,0 mm. Velikost premikov preostalih merskih točk v opazovalni mreži kaže približno enake 
vrednosti kakor omenjeni točki, vendar se je v primerjavi s predhodno meritvijo hitrost 
premikov vseh točk nekoliko zmanjšala, kar pripisujemo dejstvu, da je bilo v istem obdobju 
med najnovejšo in predhodno meritvijo nekoliko manj padavin, ki so imele tudi nekoliko 
drugačno razporeditev. Smer vektorjev premikov je enaka kot je bila v prejšnjem merilnem 
obdobju. 
V preteklem letu so bile izvedene meritve posedalnih plošč na območju odlagališča Boršt, ki 
kažejo, da se odlagališče še vedno poseda, vendar je potrebno omeniti, da gre del posedkov na 
račun vertikalnega premika plazu in da niso posledica posedanja odlagališča zaradi njegove 
konsolidacije.   
Na območju odlagališča zaradi hitrosti premikov plazu trenutno nimamo nobenega uporabnega 
inklinometra. Po umiritvi premikov plazu bo potrebno izdelati nove inklinometre za opazovanje 
premikov plazu Boršt. Cena vrtine za inklinometer je približno 10.000 €. 
Meritve nivojev podtalnice, pornih tlakov, sukcije, kemičnega stanja podtalnice v odlagališču, 
njegovi okolici in v plazu, ter meritve pretokov izcednih voda iz odlagališč se izvajajo redno. 
Za izdelavo vodne bilance se je izvajalo vse meritve za pridobitev potrebnih podatkov. 
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3.2.2  804 Izdelava PGD in pridobitev GD za odlagališče Boršt – ZI 
 
Izdelan je bil rudarski projekt in izvedena je bila revizija rudarskega projekta za sanacijo 
podgradnje in vrtanje vrtin v drenažnem rovu Boršt. 
Izdelan je bil rudarski  projekt za ureditev merilnega mesta Boršt.  
Izveden je bil tehnični pregled končanih del na odlagališču Boršt. Dela je izvajal SCT in 
predložil tudi vso potrebno dokumentacijo. Ugotovljeno je bilo, da so vsa dela izvedena 
kvalitetno in v skladu s projektno dokumentacijo. Pozitivna odločba ni bila izdana, ker so 
premiki plazu večji, kot je določeno v Varnostnem poročilu. Postopek formalnega zaključka je 
bil s tem ustavljen. Za zmanjšanje premikov bi bili potrebni dodatni drenažni ukrepi, ki pa niso 
bili izvedeni.   
 
3.2.3  814 Odlagališče Boršt – ZI 
 
Ekološka sanacija odlagališča je bila končana leta 2010. Zaradi premikov podlage (plazu) 
odlagališča je Strokovni projektni svet določil dodatne ukrepe: sanacijo podgradnje v rovu 
Boršt in dodatne drenažne vrtine. Za izvedbo sanacije drenažnega rova in izvedbo raziskovalnih 
drenažnih vrtin je bil v letu 2010 na javnem razpisu izbrani izvajalec RGP d.o.o.Velenje, ki je z 
deli začel v letu 2010. Dela gradbene sanacije podgradnje v območju stika plazu s plazino, 
raziskovalnih drenažni vrtin v zaledje odlagališča in poskusne drenažne vrtine pod odlagališče 
(1. faza) so bila končana v prvih mesecih leta 2011. Rezultati dreniranja so  ugodni. Iztok vode 
iz zaledja je od 0,5 do 3 L/s, iztok iz vrtin pod odlagališčem pa je do 0,5 L/s. Iztok je odvisen 
od količine padavin. V letu 2011 je bilo teh izjemno malo, le 1000 mm/m2 (povprečje je 1.800 
mm/m2). 
 
Za drugo polovico leta so bila načrtovana dela 2. faze dodatnih ukrepov (drenažne vrtine v 
plazu in pahljače drenažnih vrtine v zaledje). S tem bi bili podlaga odlagališča in zaledje 
dodatno drenirana, kar bi zmanjšalo možnost premikov plazu. Izveden je bil postopek javnega 
naročanja in izbran izvajalec. Dela niso bila izvedena, ker je minister ustavil financiranje in s 
tem niso bila zagotovljena sredstva za izvedbo.  
 
3.2.4  817 Ceste na Boršt – ZI    
 
Dela se niso izvedla, ker je bilo ustavljeno financiranje. 
 
3.2.5  821 Nadzor nad izvajanjem del  Boršt  (strokovni nadzor +EU) 
 
Strokovni nadzor nad izvajanjem del v rovu Boršt je izvajal tehnični vodja rudarskih del, ki je 
dela opravljal po pogodbi (v letu 2010 se je upokojil). 
V novembru  je opravil končni ogled in kontrolo sanacije RŽV tudi zunanji nadzor Wismut iz 
Nemčije. Izvedena je bila predstavitev za širšo strokovno javnost in lokalno skupnost. Podana 
je bila predstavitev izvajanja sanacijskih del v celotnem obdobju. Predstavljena je bila tudi 
trenutna situacija, v kateri se je znašel RŽV po prekinitvi financiranja s strani MOP. Wismut je 
podal končno poročilo o izvajanju nadzora za celotno obdobje od 2003-2010. Predstavitve se je 
udeležil tudi predstavnik Evropske investicijske banke. 
Predstavljen je bil tudi problem reaktiviranja plazu odlagališča Boršt. Načrtovane interventne 
ukrepe, ki jih je predvidel Strokovni projektni svet, je Wismut v celoti podprl. 
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3.2.6  822 Izgradnja sistema dolgoročnega monitoringa – Boršt – ZI 
 
V letu 2011 so bila dokončana vsa dela na ureditvi in označitvi merilnih in vzorčevalnih mest. 
Prav tako je bil dokončana adaptacija prostorov v objektu 106, kjer je urejen Center za 
dolgoročno upravljanje. Preselitev iz starih objektov, ki jih je imel RŽV v najemu, je bila 
izvedena v avgustu. S tem so dolgoročno zagotovljeni pogoji za izvajanje dolgoročnega 
upravljanja. Prav tako je na lokaciji zagotovljena v najmanjši meri tudi ohranitev kulturne 
dediščine o rudarjenju in pridobivanju urana ter možnosti izobraževanja. 
 
3.2.7  823 Pripravljalna in vzdrževalna dela odlagališče  Boršt – RŽV 
 
Delavci RŽV so izvajali redno kontrolo stanja saniranega odlagališča in ostalih saniranih 
površin na širšem območju. Izvajala so se manjša tekoča vzdrževalna dela, ki so jih prav tako 
izvajali delavci RŽV. 
Površina odlagališča je zatravljena. Izvedena je bila košnja trave. Ob ograji odlagališča se je 
izvedlo odstranjevanje podrasti in grmovja. Druga vzdrževalna dela na površini odlagališča niso 
bila potrebna. 
Izvajal se je redni nadzor drenažnega rova in iztoka vode. Po izvedeni sanaciji so bile 
ugotovljene ponovne razpoke, kar kaže na nadaljevanje premikov plazu.  
Izvajalo se je redno čiščenje kanalov, jarkov in propustov na celotnem območju (odstranjevanje 
kamenja, grmovja, trave), ki ima vpliv na odlagališče Boršt. 
Na dostopni cesti so se redno čistili kovinski drežniki in pesek z bankin, tako da so ceste ostale 
v dobrem stanju. Problematičen ostaja klanec na spodnjem delu odlagališča, ki ga voda ob 
vsakem nalivu močno poškoduje. Načrtovano je bilo asfaltiranje, vendar zaradi ustavitve 
financiranja ni bilo izvedeno.  
Redno se je izvajalo čiščenje merilnih mest in vremenske postaje Boršt. 
Delavci vzdrževalci RŽV so sodelovali pri izvedbi rednih meritev in vzorčevanju voda na 
območju odlagališča.  
Na pridobivalnem prostoru Jaka so bila izvedena manjša drenažna dela. Material, ki je bil 
pripeljan iz rova Boršt, je bil kot drenaža vgrajen na delu, kjer se je zadrževala voda. Prav tako 
je bilo urejenih nekaj dodatnih kanalov za odtok vode iz hudourniških studencev. S tem je 
preprečena erozija površine. Dodatno dreniranje bo urejeno v letu 2012, če bo potrebno.  
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4.0 MONITORING   IN  VZDRŽEVANJE (UPRAVLJANJE) 
 
Upravljanje saniranih objektov obsega monitoring in vzdrževanje. V letu 2011 se je 
vzdrževanje saniranih objektov izvajalo še v okviru drugih vzdrževalnih del. Stroški 
monitoringa so bili manjši od načrtovanih. Pri nekaterih izvajalcih je bila dosežena nižja cena 
kot v prejšnjih letih, en izvajalec je naredil brezplačno kontrolne meritve. Zaradi racionalizacije 
in zaradi vremenskih pogojev (sušno leto) se je zmanjšal obseg vzorčevanja voda, s tem tudi 
število analiz in porabe materiala (filtrov). Zaradi stabilnih razmer je bilo manj popravil in 
vzdrževanja opreme. Stroški so prikazani v Tabeli 11. Dosegli so 82,0 % in so precej nižji od  
načrtovanih. 
 
Aktivnosti monitoringa so obsegale nadzor delovnega okolja, emisij posameznih rudniških 
objektov ter nadzor vpliva rudniških objektov na okolje. RŽV je s svojimi delavci izvajal 
naslednja dela in aktivnosti: 
- izvajanje vzorčenja tekočih emisij odlagališča ter dela imisij, pripravo vzorcev za analize v 

zunanjih laboratorijih in njihov transport, 
- izvajanje meritev sevanja, zagotavljanje delovanja kontinuirano delujočih merilnih naprav 

ter postaj, 
- izvajanje meritev nivojev podtalnice, inklinometrov, ekstenziometra, sukcije, pornih tlakov, 

pretokov tekočih voda, nadzor stanja odlagališč Jazbec in Boršt ter površin saniranih 
nekdanjih začasnih rudniških objektov, 

- meritve sevanja v delovnem okolju, kontaminiranosti površin, opreme in predmetov, 
- košnjo zatravljenih površin odlagališč Jazbec in Boršt za okrepitev travne ruše in 

preprečitev vodne erozije površin, 
- zbiranje podatkov, njihova obdelava, arhiviranje, vodenje baze podatkov RŽV, 
- izdelava predpisanih in drugih poročil. 
 
Analize tekočih vzorcev so izvajali Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (kemični parametri 
odpadnih voda), ERICo Velenje (uran in kemični parametri tekočih voda ter podtalnice), 
Institut Jožef Stefan Ljubljana (radij, ostali potomci urana), Zavod za varstvo pri delu Ljubljana 
(kontinuirane meritve radona), nadzor radioaktivnosti v okolju pa Institut Jožef Stefan in Zavod 
za varstvo pri delu.  
 
Monitoring in meritve so potekali skladno z Varnostnimi poročili za odlagališči Jazbec in Boršt.  
V letu 2011 je vsebina del po obsegu in vrednosti nižja kot prejšnja leta. Vse aktivnosti so bile 
izvedene v skladu z načrtovanjem in so potekale tekoče. Vse analize so izvajali zunanji 
akreditirani izvajalci. 
 
Celotni stroški monitoringa obsegajo nadzor nad vplivi na okolje, laboratorijske analize raznih 
elementov in druge meritve ter stroški dela tistih delavcev RŽV, ki izvajajo neposredne naloge 
monitoringa. S tem je prikazana dejanska vrednost predpisanega programa monitoringa. V letu 
2011 pa niso bili še vključeni stroški infrastrukture in opreme, ki so se še pokrivali v 
zagotavljanju pogojev kot skupni stroški RŽV.  
 
 
 
. 
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5.0   ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 
 
Ostala dela, ki jih imenujemo zagotavljanje pogojev, so se izvajala tekoče v skladu z 
načrtovanjem oziroma z dejanskimi potrebami. Stroški so zbirno prikazani v Tabeli 4, 
posamično pa v Tabelah 5 – 10. Realizacija je bila 80,8 %, kar kaže, da se stroški, ki so sicer 
stalnega značaja, zmanjšujejo, oziroma, da se nekatera dela niso izvajala. 
 
V Noveliranem programu št. 2 so kot zagotavljanje pogojev navedene vse tiste aktivnosti, ki 
omogočajo nemoteno izvajanje osnovnih izvedbenih projektov, in tista dela, ki so potrebna za 
nemoteno poslovanje javnega podjetja. Teh del ni mogoče načrtovati v sklopu izvajanja 
posameznih projektov ali organizacijskih enot. Obseg se ne spreminja bistveno z obsegom 
poslovanja. Stroške opredelimo kot fiksne stroške podjetja. 
Kot podpoglavje so  tu uvrščene tudi odškodnine in nabava potrebne opreme.  
 
Zagotavljanje pogojev obsega: 
− varstvo pri delu in varstvo pred IO sevanji, 
− infrastrukturo in tehnološke sklope,  
− skupne naloge. 
 
5.0.1 Varstvo pri delu in varovanje zdravja 
 
Varstvo zaposlenih delavcev je bilo zagotovljeno v potrebnem in predpisanem obsegu. Skupni 
stroški so bili nižji od načrtovanih, ker RŽV ni poravnal obveznosti do Gasilskega društva 
Gorenja vas v višini 8.000,00 € za pripravljenost intervencije na saniranem območju v primeru 
potrebe, ker ni bila izvedena nobena reševalna vaja in ker so bili zdravniški pregledi zaposlenih 
premaknjeni v začetek leta 2012.  Stroški varstva pri delu in varovanja zdravja so prikazani v 
tabeli 5. Realizacija je bila 8,4 %. 
 
5.0.2 Infrastruktura in tehnološki sklopi 
 
Infrastrukturo sestavljajo vsi objekti in postrojenja, ki jih RŽV potrebuje za zagotavljanje 
pogojev. Stroški so razdeljeni na vzdrževanje infrastrukture in na obratovanje tehnoloških 
sklopov. Prikazani so v Tabeli 6. Realizacija je bila 78,6 %.  
 
Vzdrževanje infrastrukture 
V letu 2011 se je zagotavljalo pogoje za izvajanje del, vzdrževalo infrastrukturne objekte, v 
katerih obratujejo tehnološki sklopi skupnega pomena: 
- vzdrževanje objektov, ki jih uporablja RŽV, 
- vzdrževanje drugih naprav in instalacij, zemljišč in cest. 
Obratovanje tehnoloških sklopov   
Obratovanje tehnoloških sklopov predstavlja zagotavljanje oskrbe z  električno energijo in s 
toplotno energijo (v novih prostorih so stroški za toplotno energijo bistveno nižji), komunalno 
oskrbo, varovanje in čiščenje. V celoti dela izvajajo zunanji izvajalci. 
V novembru so bili Občini Gorenja vas Poljane vrnjeni prostori, ki jih je imel RŽV v najemu od 
leta 2006 in s tem izpraznil vse prostore, ki jih je uporabljal. Iz območja sedanje Gospodarske 
cone je bil preseljen tudi kontejner za vnetljive snovi. S tem se je RŽV iz območja GC Todraž v 
celoti umaknil. 
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5.0.3 Skupne naloge 
 
Stroški skupnih nalog so prikazani v Tabeli 7. Stroški so dosegli 89,3 % in so bili nekoliko nižji 
od načrtovanih.  
 
Skupne naloge obsegajo: 
− vodenje podjetja in organizacijskih enot, 
− tehnično pripravo in nadzor za skupne dejavnosti, 
− splošno kadrovska in druga splošna dela, 
− finančno računovodska dela, 
− komercialna dela, 
− upravljanje premoženja, 
− usposabljanje. 
 
Skupne naloge, ki obsegajo zgoraj navedene aktivnosti, so bile v celoti izvedene. Potrebno je 
omeniti PTT stroške, ki so se po preselitvi v nove prostore bistveno zmanjšali (najemnina za tel. 
centralo ni več) in manjše stroške odvetniških storitev. Najpomembnejši del stroškov so stroški 
za plače delavcev, ki so razporejeni na skupne naloge. V to skupino spadajo: direktor, vodja 
finančno računovodske službe, ki opravlja tudi dela tajnice, in vodja tehničnega sektorja (dela 
so se izvajala le občasno). 
 
5.1 Odškodnine 
 
Stroški odškodnin so stroški za uporabo tujih zemljišč in stroški, ki so posledica uporabe 
zemljišč, katerim je bila namembnost spremenjena zaradi izvajanja rudarske dejavnosti 
(zakonska obveza). Prikazani so v Tabeli 8 in so dosegli 78,9 %.  
 
5.1.1  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je zakonska obveza podjetja. Nadomestilo se 
plačuje za zemljišča, katerim je bila spremenjena namembnost. Največji del površin, od katerih 
se plačuje nadomestilo, obsegata jalovišči Jazbec in Boršt.  Višina nadomestila je določena z 
zakonom. RŽV ga plačuje Občini Gorenja vas Poljane četrtletno. Ker je Občina Gorenja vas 
Poljane znižala nadomestilo, so bili stroški manjši. Plačilo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča se všteva v nadomestilo za omejeno rabo prostora. 
 
5.1.2  Odškodnine za povzročeno škodo na tujih zemljiščih 
 
Lastniku zemljišča, na katerem leži del odlagališča Boršt, se plačuje najemnina dvakrat letno 
(ob koncu prvega četrtletja in v četrtem četrtletju) na osnovi pogodbe med RŽV in lastnikom 
zemljišč.  
RŽV ima na tujem zemljišču postavljena merilna mesta in vremensko postajo Boršt. Zato je 
RŽV dolžan plačevati najemnino za ta zemljišča in odškodnino za dostop do merilnih mest. Ker 
končnega dogovora z lastnikom ni bilo mogoče doseči, se mu letno plačuje akontacija. Za leto 
2011 so bila izvedena vsa plačila kakor tudi enkratna odškodnina za služnost dostopa do 
drenažnega rova zaradi izvajanja zemeljskih del v rovu Boršt. 
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5.2 Oprema 
 
V letu 2011 je bila nabavljena samo oprema za izvajanje dolgoročnega monitoringa. Za merilna 
mesta so bili nabavljeni avtomatski čitalci pretokov za drenažne vrtine v rovu Boršt. Finančna 
realizacija je prikazana v Tabeli 10: Dosegla je 19,0 %. 
 
5.3 Lastna dejavnost 
 
Dejavnosti, ki niso neposredno izvajanje zapiralnih in sanacijskih del, so ločene, in se zanje 
vodi posebna evidenca. Prikazane so kot lastna dejavnost podjetja. 
Ta dejavnost na eni strani prinaša prihodke, na drugi strani pa povzroča tudi stroške. V celoti se 
mora ta dejavnost financirati sama. Sredstva lastne realizacije, ki presegajo stroške, so v skladu 
z navodili MOP uporabijo za financiranje prezaposlovanja in za odškodnino lokalni skupnosti 
kot nadomestila za omejeno rabo iz Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila št. 00719-
133/2007/11 z dne 21.02.2008. 
 
5.3.1 Prihodki lastne dejavnosti 
 
Prihodki lastne dejavnosti so prikazani v Tabeli 12 in obsegajo prihodke od izvajanja določenih 
dejavnosti tekočega leta in prihodke od dezinvestiranja. Prihodke od izvajanja dejavnosti 
prikazujejo SN od 951 do 957. Razvidno je, da so bili realizirani prihodki večji od načrtovanih. 
Velik del prihodkov predstavljajo dividende Gorenjske banke. Večji so bili tudi  prihodki od 
obresti in prihodki od drugih storitev. Največji posamezni prihodek predstavlja 
dezinvestiranje.(SN 960). V letu 2011 je bilo prodanih 517  delnic Gorenjske banke. Prodajo je 
odobril NS družbe. Prodano je bilo tudi počitniško stanovanje v Nerezinah. Prodaja je bila 
izvedena z zbiranjem ponudb. Lastna sredstva preteklih let so sredstva, ki so bila pridobljena z 
dezinvestiranjem v prejšnjih letih, a niso bila porabljena.   
 
5.3.2 Stroški lastne dejavnosti 
  
Stroški lastne dejavnosti so prikazane v Tabeli 13. Stroški lastne dejavnosti obsegajo stroške 
izvajanja lastnih dejavnosti, ki so prikazani od SN od 901 do 912. Stroški so bili nižji od 
načrtovanih. Od SN 930 do SN 933 pa so prikazani odhodki za investicije in nadomestilo za 
omejeno rabo prostora. Obrazložitev sledi v točkah 5.3.3 in 5.3.4.. 
 
5.3.3 Izgradnja gospodarske cone Todraž 
 
Na osnovi 8. člena Pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin (PNPN) na Občino Gorenja 
vas –  Poljane, sklenjeno med MOP, Občino in RŽV, je RŽV dolžan iz lastnih sredstev 
financirati komunalno opremljanje zemljišča, ki je bilo neodplačno preneseno na Občino 
Gorenja vas – Poljane. RŽV vseh obvez iz navedene pogodbe ni izpolnil, ker je prišlo do 
sprememb in časovnih zamikov. V letu 2011 investicij ni bilo. Obveznost RŽV iz PNPN je še 
širitev čistilne naprave Gorenja vas in izgradnja vodohrana. 
 
5.3.4  Nadomestilo za omejeno rabo prostora 
 
Na osnovi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na 
območju Rudnika urana Žirovski vrh (Ur.l. RS, št. 22/2008) je RŽV od leta 2008 dalje dolžan 
plačevati nadomestilo za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane. S spremembo 
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navedene Uredbe v letu 2009 je bila odškodnina zmanjšana za 50 %. Za leto 2011 je bilo z 
odločbo, ki jo je izdala Občina Gorenja vas – Poljane, določeno nadomestilo v višini  
525.992,88 €. 
Vir sredstev za pokrivanje stroškov nadomestila za omejeno rabo prostora so lastna sredstva 
preteklih let in sredstva, pridobljena z dezinvestiranjem v tekočem letu. V odškodnino se všteva 
tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je RŽV v letu 2011 plačal 111.346,88. 
Do avgusta 2011 je RŽV plačal še 276.424,00 € nadomestila z lastnimi sredstvi. Ko je minister 
ustavil financiranje dejavnosti RŽV, je RŽV ustavil plačilo nadomestila Občini, da je ohranil 
sredstva za izvajanje lastne dejavnosti. Dolg do Občine Gorenja vas Poljane za leto 2011 je tako 
ostal v višini 138.222,00 €. 
 
5.3.5 Dezinvestiranje 
 
V PN 2011 je bilo načrtovano dezinvestiranje v obliki prodaje nepremičnin in vrednostnih 
papirjev. 
 
Prodaja nepremičnin 
Prodaja nepremičnin je obsegala prodajo počitniškega stanovanja v Nerezinah. Stanovanje je 
bilo ocenjeno in prodano po postopku zbiranja ponudb. Prodaja je bila objavljena v uradnem 
listu RS in v dnevnih časopisih. Dosežena prodajna vrednost je bila 56.000,00 €. 
 
Prodaja vrednostnih papirjev 
Prodano je bilo 517 delnic Gorenjske banke po ceni 700,00 € za delnico. Prodajo je odobril NS 
družbe.  
 
5.4 Prezaposlovanje 
 
Na dan 01.01.2011 je bilo v delovnem razmerju 7 delavcev in se je do konca leta zmanjšalo za 
enega delavca, ki se je redno upokojil. Ob koncu leta je bilo zaposlenih 6 delavcev.  
Ker ni bilo prezaposlitev, premija za ta namen ni bila porabljena. 
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6.0 FINANČNI DEL 
 
Finančni del obsega naslednjo vsebino poslovanja javnega podjetja: 
− navedbo virov financiranja, 
− prikaz celotnih stroškov izvajanja projekta zapiranja v letu 2011, 
− prikaz pokritja stroškov z viri sredstev, 
− prikaz poslovnega izida in bilanco stanja. 
 
6.1 Viri financiranja 
 
Za pokrivanje stroškov poslovanja RŽV in izvajanje programa trajnega prenehanja izkoriščanja 
uranove rude ter preprečevanje posledic rudarjenja v letu 2011 predstavljajo osnovni vir  
sredstva proračuna RS in lastna sredstva RŽV. Za ostalo dejavnost so vir lastna sredstva . 
 
6.1.1 Proračunski viri 
 
Osnovni vir financiranja javnega podjetja so v letu 2011 predstavljala razpoložljiva sredstva 
proračuna RS za namen financiranja projekta zapiranja rudnika. Na osnovi Rebalansa  
proračuna RS za leto 2011 so bila RŽV zagotovljena naslednja sredstva:  
01020405 zapiranje rudnika Žirovski vrh                                                          1.441.614,00 €.  
                         
Vlada RS PN 2011 ni sprejela, ker ga minister ni poslal v sprejem. 
 
Koriščenje proračunskih sredstev je bilo zagotovljeno kot začasno financiranje od januarja do 
konca julija 2011 s podpisom naslednjih dokumentov:  
− Pogodba št. 2511-11-200015 z dne 10.05.2011                                              341.000,00 €  
− Aneks št.1 k Pogodbi št. 2511-11-200015, z dne 08.06.2011                         455.000,00 € 
Skupaj                                                                                                                   796.000,00 € 
 
6.1.2 Lastni viri 
 
Lastni viri izhajajo iz lastne realizacije na trgu, najemnin, obresti, prodaje nepremičnin, 
vrednostnih papirjev in ostalih virov ne proračunskega izvora. Realizacija je prikazana v Tabeli 
12. Celotna sredstva so znašala 635.827,14 €. 
 
6.2 Celotni stroški  
 
Celotni stroški podjetja so glede na namen porabe razdeljeni na dve vsebini: 
− stroške za izvajanje projekta zapiranja, 
− stroške lastne dejavnosti. 
 
6.2.1 Stroški za izvajanje projekta zapiranja 
 
Stroški za izvajanje projekta zapiranja obsegajo naslednje aktivnosti: 
− sanacijo odlagališč Jazbec in Boršt, 
− zagotavljanje pogojev, 
− monitoring, upravljanje, 
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− odškodnine, 
− nabava opreme. 
 
V spodnji tabeli in grafikonu so prikazani stroški za posamezne aktivnosti zapiranja po vsebini: 
 

Vrsta del RŽV (€) DELEŽ (%)
ODLAGALIŠČE JAZBEC 15.955,92 1,45
ODLAGALIŠČE BORŠT 451.012,41 40,89
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 191.012,32 17,32
MONITORING, UPRAVLJANJE 325.303,82 29,49
ODŠKODNINE 118.382,21 10,73
NABAVA OPREME 1.332,00 0,12
Skupaj 1.102.998,68 100,00  
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Grafikon: Stroški za posamezne aktivnosti po vsebini 
 
 
6.2.2 Stroški lastne dejavnosti 
 
Stroški lastne dejavnosti se ne financirajo s sredstvi proračuna. Stroški so prikazani v  Tabeli 
13. 
 
Z lastnimi sredstvi so se  pokrivali naslednji stroški:       
− stroški, ki izhajajo iz izvajanja lastne dejavnosti na trgu, 
− stroški odškodnine za omejeno rabo prostora za Občino Gorenja vas – Poljane, 
− izgradnja Centra za dolgoročno upravljanje, 
 

Vrsta del RŽV (€) DELEŽ (%)

Lastna dejavnost  leta 2011 16.822,66 3,98

Nadomestilo za omejeno rabo prostora 
(Občina GVP)

276.424,00
65,40

Center za dolgoročno upravljanje 129.406,18 30,62

Skupaj 422.652,84 100,00  
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6.3 Pokritje stroškov z viri sredstev 
 
6.3.1 Pokritje stroškov za izvajanje projekta zapiranja 
 
Stroški projekta zapiranja so bili  pokriti z naslednjimi viri:  
− Stroški RŽV za izvajanje zapiralnih del in aktivnosti v obdobju januar – julij so bili pokriti s 

proračunskimi sredstvi, ki jih je RŽV prejel na osnovi Pogodbe o začasnem financiranju št. 
2511-11-200015, Aneksa št. 1 k pogodbi, sklenjenima med MOP in RŽV in na njeni osnovi 
izstavljenih mesečnih situacij. Pogodba je bila podpisana z zamudo, šele 10. 05. 2011, prva 
sredstva pa je RŽV prejel šele 25. 05. 2011.  
Odobrena sredstva so bila RŽV izplačana na osnovi začasnih situacij od št. 01 do št. 07. 

− Stroški RŽV v obdobju od avgusta do decembra so bili pokriti z lastnimi sredstvi, ker se je 
minister odločil, da se od 01. 08. 2011 dejavnost RŽV iz proračuna ne bo več financirala. 

 

Pokritje stroškov z viri sredstev je prikazano v diagramu 
 

Vsebina Proračun (€) RŽV (€) Skupaj (€) 
Odlagališče Jazbec 12.130,56 3.825,36 15.955,92 
Odlagališče Boršt 380.847,19 70.165,22 451.012,41 
Zagotavljanje pogojev 116.842,98 74.169,34 191.012,32 
Nabava opreme  1.332,00 1.332,00 
Monitoring upravljanje 193.518,89 131.784,93 325.303,82 
Odškodnine 79.796,04 38.586,17 118.382,21 
Skupaj  783.135,66 319.863,02 1.102.998,68 

 

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00
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V skladu z Noveliranim programom št. 2 bi se morala dejavnost zapiranja financirati iz 
proračunskih sredstev. Ker MOP oziroma minister tega nista zagotovila, je moral RŽV stroške 
pokriti iz lastnih sredstev.  
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Neporavnana obveznost do SCT 
V letu 2011 niso bili pokriti tudi stroški, ki so ostali neplačani za sanacijo odlagališča Boršt 
podjetju SCT. Po zaključku del v letu 2010 in tehničnem pregledu v letu 2011 še niso bili 
izvedeni postopki formalnega zaključka del. Nedokončane so ostale naslednje formalnosti:   

- Podpis Aneksa 6 za določitev končne vrednosti del. Nato bo izdal izvajalec SCT zadnjo 
začasno situacijo v višini 60.360,97 € za opravljena dela v letu 2010 (takrat ni bilo 
pogojev za izvedbo plačila, ker ni bilo sredstev), 

- Izvajalec bo nato izročil še končno situacijo in zagotovil garancijo za odpravo napak v 
garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti, 

- Po zagotovitvi garancije bo potrebno plačati zadržanih 10 % od pogodbene vrednosti, to 
je 1.013.264,45 €, predvidoma v letu 2012 ali 2013, 

- Izvesti formalni prevzem opravljenih del, od katerega naprej bo tekel garancijski rok. 
 
Celotna dokumentacija je bila predložena MOP v letu 2011 (g. Bojanu Erjavcu). Takrat je bilo 
na MOP odločeno, da se rešitev odloži. Žal zadeva še vedno čaka na rešitev. 
   
Izkoristek proračunskih sredstev 
Proračunska sredstva so bila izkoriščena izključno za izvajanje del v skladu z Noveliranim 
programom št. 2. Odobrena proračunska sredstva so bila 1.441.614,00 €, izkoriščena pa v višini 
783.135,66 €. Neizkoriščeno je ostalo 658.478,34 €, oziroma 45,9 %.  
 
6.3.2  Pokritje stroškov lastne dejavnosti 
 
Stroški lastne dejavnosti so bili pokriti z naslednjimi viri: 
- sredstva lastne realizacije tekočega leta, 
- sredstva lastne realizacije preteklih let, 
- sredstva od dezinvestiranja (prodaje delnic GB in počitniškega stanovanja). 
 

Vsebina RŽV (€) 
Lastna dejavnost v letu 16.822,66 
Nadomestilo za omejeno rabo prostora (Občina GVP) 276.424,00 
Center za dolgoročno up. 129.406,18 
Skupaj  422.652,84 

 
 
Pačilo nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane 
Nadomestilo je prikazano v višini, kot je bilo plačano. Neporavnani dolg do Občine Gorenja 
vas – Poljane za leto 2011 ostaja  v višini 138.222,00 €. Ker je vir za plačilo nadomestila lastna 
sredstva družbe, bo dolg lahko plačan le, če bodo iz proračuna poravnana sredstva, ki so bila 
porabljena v letu 2011 za izvajanje zapiranja.    
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6.5  Računovodski izkazi 
 
Rezultati poslovanja so predstavljeni v Izkazu poslovnega izida (SRS 25, različica I) in v 
Bilanci stanja (SRS 24). Bilanci sta razvidni iz priloge 2 in priloge 3. 
 
RŽV v svojih poslovnih knjigah evidentira in prikazuje v rezultatih poslovanja tiste poslovne 
dogodke, katere sam naroča in plačuje.  
V poslovnih knjigah in v rezultatu poslovanja pa niso zajeti poslovni dogodki zapiralnih del  
zunanjih izvajalcev, ki prejemajo plačila direktno iz MOP. Ti poslovni dogodki se v RŽV 
evidentirajo le za potrebe spremljanja izvajanja plana in za kontrolo.  
 
Iz Izkaza poslovnega izida je razvidno, da se je obseg dejavnosti RŽV v letu 2011 v primerjavi 
z letom 2010 zmanjšal.  
Prikazano poslovanje v izkazu poslovnega izida kaže dobiček 92.735,11 €. Vzrok za dobiček je 
prodaja delnic GB Kranj, ker je bila knjigovodska vrednost nižja od prodajne. 
Višina premoženja in njegova struktura sta razvidna iz bilance stanja. Stalna sredstva so se v 
celoti povečala (zmanjšala so se zaradi prodaje stanovanja in amortizacije, povečala pa zaradi 
izgradnje Centra za dolgoročno upravljanje). Kratkoročna sredstva so se zmanjšala. Kapital se 
je povečal za pozitivni poslovni izid. Obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale, povečale pa 
so se druge obveznosti. 
Kot je razvidno iz poročila in iz vseh prilog o prikazanih stroških in prihodkih, poteka celotno 
poslovanje v zmanjšanem obsegu in v okviru razpoložljivih sredstev. Družba je pokrivala 
obveznosti do dobaviteljev tekoče, ima pa zapadle obveznosti do Občine Gorenja vas – Poljane. 
 
Poleg lastnega premoženja ima RŽV v upravljanju tudi zemljišča, ki so po veljavnih predpisih 
lahko le v lasti države. To so zemljišča državne infrastrukture, ki sestavljajo odlagališči  Jazbec 
in Boršt. Ta zemljišča so vodena v RŽV v zunajbilančni evidenci. 
 
 
 
7.0 ZAKLJUČEK 
 
V letu 2011 so se zapiralna dela in ostale aktivnosti izvajale v skladu z Noveliranim programom 
št. 2 , ki ga je sprejela vlada sredi leta 2006. Na osnovi sprejetega proračuna za leto 2011 je bilo 
iz proračuna RS za vse aktivnosti RŽV zagotovljenih 1.441.614,00 €.  
V skladu s PN 2011 so se izvajala vsa načrtovana sanacijska dela do konca julija, vse ostale 
aktivnosti za zagotavljanje pogojev in poslovanja podjetja pa celo leto. Prav tako so bila 
zaključena dela, ki so se začela že pred ustavitvijo financiranja. 
 
Izveden je bil tehnični pregled končanih sanacijskih del na odlagališču Boršt. Pozitivna odločba 
ni bila izdana, ker so premiki plazu Boršt večji, kot je to dovoljeno v Varnostnem poročilu za 
odlagališče Boršt. 
 
Izdelano in revidirano je bilo Varnostno poročilo za odlagališče Jazbec. Izvajale so se aktivnosti 
za izvedbo formalnega zaključka sanacije, obenem pa se je začelo z dolgoročnim upravljanjem 
odlagališča. 
 
Končani so bili raziskovalni interventni drenažni ukrepi (dodatne drenažne vrtine) in sanacija 
rova Boršt. Intenzivno so se nadaljevala in končala sanacijska dela na odlagališču 
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hidrometalurške jalovine Boršt. Dodatni načrtovani interventni drenažni ukrepi zaradi ne 
zagotovljenih finančnih sredstev niso bili izvedeni.  
 
Izvajala so se vsa ostala dela, ki so zagotavljala pogoje za nemoteno delo zunanjih izvajalcev, 
kakor tudi nadzor nad vplivi na okolje, varstvo pri delu, potrebno vzdrževanje preostalih 
objektov in druga potrebna dela. 
 
Poslovni načrt za leto 2011 ni bil potrjen, ker ga minister ni poslal Vladi RS v sprejem.  
 
Financiranje je bilo začasno urejeno od januarja do konca julija. Kasneje RŽV po odločitvi 
ministra ni več prejel v letu 2011 nobenih sredstev, čeprav so bila ta v Rebalansu proračuna 
zagotovljena. 
RŽV je poravnal odškodnino za omejeno rabo prostora do konca avgusta. Za ta namen hranjena 
lastna sredstva je RŽV kasneje uporabil za financiranje lastne dejavnosti do konca leta, zato je 
prenehal izpolnjevati obveznost do Občine Gorenja vas – Poljane.   
  
Poslovanje je potekalo moteno, saj ni bil sprejet Poslovni načrt. MOP od avgusta dalje ni več 
financiral poslovanja RŽV, prav tako je bila s strani MOP prekinjena vsa komunikacija z RŽV. 
Kljub mnogim prošnjam za ureditev razmer s strani MOP ni bilo nobenega odziva. Zaradi take 
situacije sta odstopila predsednik NS dr. Samo Kopač in članica mag. Nives Nared. S tem 
Nadzorni svet ni bil več sklepčen in ni mogel delovati ter pomagati ob nastali situaciji. 
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PRILOGA 1 – TABELE STROŠKOV 
 

T A B E L A    1 PLAN  Realizacija 2011

REKAPITULACIJA STROŠKOV ZAPIRALNIH DEL 2.011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

 KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

SKUPAJ TEHNIČNE AKTIVNOSTI 507.000 209.989,02 178.928,24 12.588,66 65.462,41 466.968,33 92,10

ODLAGALIŠČE JAZBEC 26.000 0,00 12.130,56 0,00 3.825,36 15.955,92 61,37

ODLAGALIŠČE BORŠT 401.000 209.989,02 166.797,68 12.588,66 61.637,05 451.012,41 112,47

ODLAGALIŠČE BORŠT - ZI - MOP 80.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

SKUPAJ OSTALA ZAPIRALNA DELA 789.900 176.601,87 169.851,89 139.931,12 149.645,47 636.030,35 80,52

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 236.300 47.392,66 57.204,49 40.495,44 45.919,73 191.012,32 80,83

ODŠKODNINE 150.000 36.093,51 32.796,36 27.836,72 21.655,62 118.382,21 78,92

NABAVA OPREME 7.000 0,00 1.332,00 0,00 0,00 1.332,00 19,03

MONITORING, UPRAVLJANJE 396.600 93.115,70 78.519,04 71.598,96 82.070,12 325.303,82 82,02

SKUPAJ ZAPIRALNA DELA 1.296.900 386.590,89 348.780,13 152.519,78 215.107,88 1.102.998,68 85,05  
 
 
 

T A B E L A    2 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI PRENEHANJA OBRATOVANJA 2.011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN ODLAGALIŠA JAZBEC KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

834 Raziskave in verif.normativov 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

835 Izdelava PGD in pridobivanje GD za odlag. Jazbec 16.000 0,00 12.130,56 0,00 1.111,50 13.242,06 82,76

837 Izgradnja dolg. monitoringa -Jazbec 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

839 Prip.+vzdr.dela odlag.+ostal.zemlj. 10.000 0,00 0,00 0,00 2.713,86 2.713,86 27,14

SKUPAJ  ODLAGALIŠČE JAZBEC 26.000 0,00 12.130,56 0,00 3.825,36 15.955,92 61,37  
 
 
 

T A B E L A    3 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI PRENEHANJA OBRATOVANJA 2.011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN ODLAGALIŠČA BORŠT KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

ODLAGALIŠČE HMJ BORŠT      

801 Raziskave in verif. norm. 25.000 0,00 9.360,00 7.680,00 4.699,20 21.739,20 86,96

804 Izdelava PGD in pridobivanje GD za odlagališče Boršt 15.000 2.952,00 477,63 540,00 2.250,36 6.219,99 41,47

817 Cesta na Boršt 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (strok. EU ) 56.000 2.510,61 4.226,32 0,00 49.810,80 56.547,73 100,98

822 Izgradnja dolg. monitoringa -Boršt 280.000 124.454,75 149.609,13 0,00 0,00 274.063,88 97,88

823 Pripravljalna in vzdrževalna dela odlagališča Boršt 15.000 2.848,35 3.124,60 4.368,66 1.996,69 12.338,30 82,26

814 Odlagališče Boršt- ZI-MOP/ tunel 80.000 77.223,31 0,00 0,00 2.880,00 80.103,31 100,13

SKUPAJ ODLAGALIŠČE BORŠT 481.000 209.989,02 166.797,68 12.588,66 61.637,05 451.012,41 93,77

Od tega: 0,00

RŽV 401.000 209.989,02 166.797,68 12.588,66 61.637,05 451.012,41 112,47

ZI MOP 80.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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 T A B E L A    4 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI ZAGOTAVLJANJA POGOJEV 2.011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN  KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

2.4.2 VARSTVO PRI DELU 15.600 540,08 210,00 279,53 281,60 1.311,21 8,41

2.4.3 ZAGOTAVLJANJE VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE 68.700 19.277,38 13.255,31 11.007,97 10.481,61 54.022,27 78,64

2.4.4 SKUPNE NALOGE 152.000 27.575,20 43.739,18 29.207,94 35.156,52 135.678,84 89,26

SKUPAJ ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 236.300 47.392,66 57.204,49 40.495,44 45.919,73 191.012,32 80,83  
 
 
 
 T A B E L A    5 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI  VARSTVA PRI DELU 2.011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN  KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

140 Osebna zaščitna sredstva 300 124,88 0,00 39,53 35,60 200,01 66,67

141 Material za izvajanje meritev 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 600 124,88 0,00 39,53 35,60 200,01 33,34

150 Redni, izredni in specialni zdravstveni pregledi 3.000 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1,00

151 Osebna dozimetrija,kontrolne meritve sevanja vzdrževanje in kontrola inst.1.000 385,20 210,00 240,00 246,00 1.081,20 108,12

153 Reševalne vaje 11.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 15.000 415,20 210,00 240,00 246,00 1.111,20 7,41

SKUPAJ VARSTVO PRI DELU 15.600 540,08 210,00 279,53 281,60 1.311,21 8,41  
 
 
 

T A B E L A    6 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI  VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE 2.011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN  KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

202 Gorivo za avtomobile 6.000 1.136,59 2.022,56 1.513,94 1.184,28 5.857,37 97,62

Skupaj material 6.000 1.136,59 2.022,56 1.513,94 1.184,28 5.857,37 97,62

210 Vzdrževanje objektov 10.000 0,00 1.494,60 51,55 648,20 2.194,35 21,94

213 Popravila naprav (vzdrževanje opreme) 13.000 3.654,30 1.174,38 2.992,27 1.456,99 9.277,94 71,37

215 Registracija vozil 500 424,63 115,63 146,93 0,00 687,19 137,44

214 Vzdrževanje in pluženje cest 4.000 811,57 0,00 0,00 0,00 811,57 20,29

Skupaj storitve 27.500 4.890,50 2.784,61 3.190,75 2.105,19 12.971,05 47,17

Skupaj vzdrževanje infrastrukture 33.500 6.027,09 4.807,17 4.704,69 3.289,47 18.828,42 56,20

OBRATOVANJE TEHNOLOŠKIH SKLOPOV

230 Električna energija 6.000 1.022,21 2.302,74 2.989,53 2.938,06 9.252,54 154,21

231 Toplotna energija 19.000 9.808,46 3.031,78 1.445,05 2.038,30 16.323,59 85,91

232 Komunalne storitve (voda, kanalščina, smetarina) 800 75,90 75,90 61,98 409,06 622,84 77,86

256 Varovanje 1.200 186,72 186,72 186,72 186,72 746,88 62,24

257 Čiščenje 5.200 1.110,00 1.983,00 1.110,00 1.110,00 5.313,00 102,17

212 Vzdrževanje delovnih oblek (pranje) 3.000 1.047,00 868,00 510,00 510,00 2.935,00 97,83

Skupaj obratovanje tehnoloških sklopov 35.200 13.250,29 8.448,14 6.303,28 7.192,14 35.193,85 99,98

SKUPAJ STROŠKI VZDRŽEVANA INFRASTRUKTURE 68.700 19.277,38 13.255,31 11.007,97 10.481,61 54.022,27 78,64  
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T A B E L A    7 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI  SKUPNIH NALOG 2011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN MATERIAL IN STORITVE KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

 

300 - pisarniški material 3.000 193,36 280,28 71,45 3.570,06 4.115,15 137,17

301 - PTT stroški 8.000 1.819,42 2.260,91 1.185,37 860,29 6.125,99 76,57

302 - plačilni promet, bančni stroški, takse 1.200 352,24 410,88 419,64 247,38 1.430,14 119,18

303 - strokovna literatura  (IAEA, Uranar) 4.200 765,53 2.453,60 158,16 111,80 3.489,09 83,07

304 - dnevnice, kilometrine, nočnine 3.000 0,00 1.003,96 1.908,16 60,25 2.972,37 99,08

305 - reprezentanca in promocija 4.000 0,00 284,30 922,50 2.186,95 3.393,75 84,84

330 - pogodbe o delu - nadzorni svet 6.000 0,00 894,29 487,20 4.967,74 6.349,23 105,82

331 - avtorski honorarji (prevodi, cenitve ) 7.500 2.624,24 3.206,51 826,08 772,13 7.428,96 99,05

332 - zavarovanje 5.200 953,55 1.036,88 919,58 738,42 3.648,43 70,16

333 - prispevek za članstvo v GZ, članarine 600 228,23 10,65 10,65 40,67 290,20 48,37

335 - odvetniške storitve 3.000 78,00 0,00 50,40 54,00 182,40 6,08

336 - revizija računovod.izkazov in notr.kontrola 6.000 0,00 5.826,00 0,00 0,00 5.826,00 97,10

362 - usposabljanje za delo in varstvo pri delu 2.100 100,00 300,00 784,80 0,00 1.184,80 56,42

Skupaj stroški materiala in storitev 53.800 7.114,57 17.968,26 7.743,99 13.609,69 46.436,51 86,31

- stroški dela  (2,2,2,2) 96.000 20.460,63 23.664,42 21.463,95 21.546,83 87.135,83 90,77

- regres (2) 2.200 0,00 2.106,50 0,00 0,00 2.106,50 95,75

Skupaj stroški dela 98.200 20.460,63 25.770,92 21.463,95 21.546,83 89.242,33 90,88

 

SKUPAJ FIKSNE OBVEZNOSTI 152.000 27.575,20 43.739,18 29.207,94 35.156,52 135.678,84 89,26  
 
 
 

T A B E L A    8 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI ODŠKODNIN 2011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN  KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

337 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 134.000 32.718,51 32.796,36 27.836,72 17.995,29 111.346,88 83,09

440 - odškodnine 16.000 3.375,00 0,00 0,00 3.660,33 7.035,33 43,97

SKUPAJ ODŠKODNINE 150.000 36.093,51 32.796,36 27.836,72 21.655,62 118.382,21 78,92  
 
 
 
 TABELA 9 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI PREZAPOSLOVANJA 2011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN  KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

401 Premije(2) 21.700 0 0 0 0 0,00 0,00

SKUPAJ PREZAPOSLOVANJE 21.700 0 0 0 0 0,00 0,00  
 
 
 

T A B E L A    10 PLAN  Realizacija 2011

OPREMA 2011 I. II. III. IV. KUMILATIVA INDEX 

SN NAZIV KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

502 merilniki pretokov 1.500 0,00 1.332,00 0,00 0,00 1.332,00 88,80

503 oprema za čiščenje piezometrov 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

504 ročno orodje, instrumenti in druga oprema 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

505 računalniška oprema 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

506 programska oprema za bazo podatkov 2.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ OPREMA 7.000 0,00 1.332,00 0,00 0,00 1.332,00 19,03  
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T A B E L A    11 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI MONITORINGA 2011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.
Izvajanje nadzora

Stroški materiala in električne energije

110
Material za vzdrževanje merilnih vzorčevalnih in 
vremenske postaje, piezometrov, inklinometrov 3.000 183,78 359,34 135,46 235,16 913,74 30,46

111 Električna energija za obratovanje postaj, opreme 2.400 447,85 758,88 282,74 1.277,04 2.766,51 115,27
233 Material za laboratorij 2.000 357,19 0,00 0,00 0,00 357,19 17,86

Skupaj stroški materiala in eletrične energije 7.400 988,82 1.118,22 418,20 1.512,20 4.037,44 54,56
   

Stroški storitev zunanjih izvajalcev    
120 Ocena vpliva IO sevanja na okolje, dozimetrija, Rn 93.000 34.853,34 13.821,93 13.821,93 13.821,93 76.319,13 82,06

121
Nadzor tekočih in plinastih izpustov (odpadne vode, 
aerosoli) 8.000 710,43 258,55 1.221,82 1.395,56 3.586,36 44,83

122 Meritve radija v kompozitih tekočih izpustov 15.000 3.414,60 3.298,20 3.372,79 4.732,20 14.817,79 98,79

123 Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih 10.000 0,00 0,00 0,00 5.388,00 5.388,00 53,88
124 Oskrbovanje merilnih mest in priprava vzorcev 11.000 2.515,95 2.515,95 2.515,95 2.516,16 10.064,01 91,49

125
Obratovanje in vzdrževanje opreme, postaj, 
inklinometrov, nivometrov 17.000 970,06 5.191,54 2.283,54 136,31 8.581,45 50,48

126
Neradiološki in biološki nadzor vodotokov, meritve 
hrupa 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128 Kontrolne meritve inklinometrov, nivometrov 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 Kemijske in radiološke analize 78.000 16.810,16 13.830,24 14.075,04 15.072,47 59.787,91 76,65
Skupaj stroški storitev 248.000 59.274,54 38.916,41 37.291,07 43.062,63 178.544,65 71,99

       
Skupaj material in storitve 255.400 60.263,36 40.034,63 37.709,27 44.574,83 182.582,09 71,49

       

127 Delo  (5,5 ,5,5) 136.000 32.852,34 33.218,16 33.889,69 37.495,29 137.455,48 101,07
Regres  (5) 5.200 0,00 5.266,25 0,00 0,00 5.266,25 101,27
Skupaj stroški dela 141.200 32.852,34 38.484,41 33.889,69 37.495,29 142.721,73 101,08

SKUPAJ STROŠKI MONITORINGA 396.600 93.115,70 78.519,04 71.598,96 82.070,12 325.303,82 82,02  
 
 
 

T A B E L A    12 PLAN  Realizacija 2011

PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE 2011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN  KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

951 - druge storitve MORS 4.000 1.159,91 4.871,93 1.563,50 1.494,33 9.089,67 227,24

952 - najemnine za zemljišča 3.000 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.000,00 100,00

953 - stanarine 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

954 - prilivi od prodaje stanovanj 4.800 2.626,48 2.877,12 684,68 606,72 6.795,00 141,56

955 - počitniška dejavnost 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

956 - dividende 50.000 20.851,00 29.479,00 0,00 0,00 50.330,00 100,66

957 - obresti 3.500 1.039,49 912,17 867,05 3.443,76 6.262,47 178,93

Skupaj  lastna realizacija tekočega leta 65.300 25.676,88 39.640,22 3.115,23 7.044,81 75.477,14 115,59

960 - dezinvestiranje  556.000 800,00 56.000,00 503.300,00 250,00 560.350,00 100,78

- lastna sredstva preteklih let 180.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE 801.300 26.476,88 95.640,22 506.415,23 7.294,81 635.827,14 79,35  
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T A B E L A    13 PLAN  Realizacija 2011

STROŠKI LASTNE REALIZACIJE 2011 I. II. III. IV. SKUPAJ INDEX 

SN  KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL 2011 LET.

901 - druge storitve MORS 8.000 949,31 1.209,69 3.461,74 1.090,25 6.710,99 83,89

902 - izplačilo po KP 8.000 0,00 2.178,05 0,00 0,00 2.178,05 27,23

903 - stroški počitniških kapacitet 400 0,00 907,29 0,00 0,00 907,29 226,82

906 - urejanje lastništva 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

907 - stroški stanovanj 1.800 195,76 946,05 201,83 345,99 1.689,63 93,87

910 - stroški stanovanjskega in odšk. sklada 1.600 0,00 0,00 0,00 1.758,00 1.758,00 109,88

911 - dotacije društvom in ustanovam 7.000 0,00 999,70 1.800,00 414,00 3.213,70 45,91

912 - dotacija sindikatu 2.000 0,00 0,00 200,00 165,00 365,00 18,25

Skupaj stroški last. realizacije tekočega leta 29.000 1.145,07 6.240,78 5.663,57 3.773,24 16.822,66 58,01

930 - Gospodarska cona Todraž 50.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

931 - druga infrastruktura 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

932 - omejena raba prostora - nadomestilo 400.000 101.652,00 105.666,00 69.106,00 0,00 276.424,00 69,11

933 - center za dolgoročno upravljanje 100.000 4.404,00 49.872,22 54.938,52 20.191,44 129.406,18 129,41

SKUPAJ STROŠKI LASTNE REALIZACIJE 579.000 107.201,07 161.779,00 129.708,09 23.964,68 422.652,84 73,00  
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RUDNIK ŽIROVSKI VRH,
javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - SRS 25, različica I
2011 2010

1. Čisti prihodki od prodaje 12.873,00 10.864,93

Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala 783,33 200,00

Prihodki od prodanih storitev 12.089,67 10.664,93

2. Sprememba vred.zalog proizv.in nedokonč.proizv. 0,00 0,00

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0,00 0,00

4. Drugi poslovni prihodki (s prevredn.posl.prihodki) 877.170,20 1.429.028,52

Prihodki proračuna 783.135,66 1.293.507,72

Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij 56.538,89 56.731,45

Prevrednotovalni poslovni prihodki 37.495,65 78.789,35

5. Stroški blaga, materiala in storitev 507.778,59 739.605,12

a) Nabavna vrednost prod.blaga in mater.ter str.porablj.mater. 24.318,70 34.196,40

b) Stroški storitev 483.459,89 705.408,72
6. Stroški dela 222.573,90 327.896,47

a) Stroški plač 163.938,19 240.195,15

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 23.045,02 33.565,08

c) Stroški drugih  zavarovanj 12.067,96 17.807,33

d) Drugi stroški dela 23.522,73 36.328,91
7. Odpisi vrednosti 75.938,92 73.064,27

a) Amortizacija 72.897,98 72.120,37

b) Prevrednotov.poslov.odhodki pri neopred. sred.in opred.osn. sredstvih 1.933,21 943,90

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 1.107,73 0,00
8. Drugi poslovni odhodki 530.580,60 672.118,81

9. Finančni prihodki iz deležev 540.463,90 50.330,00

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 540.463,90 50.330,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6.262,47 6.560,04

a) Finančni prihod.iz poslovnih terjatev do družb v skupini 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 6.262,47 6.560,04

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 3,05 0,00

a) Prevredn.finančni odhodki pri fin.naložbah v podj.v skupini razen v pridr.podj.

b) Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložb.v pridružena podjetja

c) Drugi prevrednotovalni finančni odhodki 3,05 0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 49,95 0,00

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 49,95

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 77,85 0,00
a) Finančni odhodki iz poslovnih  obveznosti do družb v skupini 
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 0,00 0,00

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 77,85 0,00
15. Drugi prihodki 3,73 5,40
16. Drugi odhodki 7.035,33 11.200,66
17. Davek iz dobička 

18. Odloženi davki

19. Čisti poslov.izid obrač. obdobja(1+/-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14) 92.735,11 -327.096,44  
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RUDNIK ŽIROVSKI VRH, PRILOGA 3
javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.
Todraž 1
4224 GORENJA VAS

BILANCA STANJA - SRS 24

 2011 2010
A. Stalna sredstva 980.152,65 702.804,23

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 6.998,25 25.501,38
1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
3. Dolgoročne premoženjske pravice 6.998,25 25.501,38
4. Dobro ime
5. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva

II. Opredmetena osnovna sredstva 952.992,54 633.897,93
1. Zemljišča in zgradbe 855.407,50 412.858,37
   a) Zemljišča 338.760,96 338.760,96
   b) Zgradbe 516.646,54 74.097,41
2. Proizvajalne naprave in stroji 97.585,04 125.711,79
3. Druge naprave in stroji
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0,00 95.327,77
5. Osnovna čreda

6. Večletni nasadi

7.Predujmi za opredmetena osnovna sredstva

III.  Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe 18.843,00 35.291,06

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 18.843,00 35.291,06
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge dolgoročne finančne terjatve 18.843,00 35.291,06
2. Dolgoročna posojila
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Druga dolgoročna posojila

V. Dolgoročne poslovne terjatve 1.318,86 8.113,86
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1.318,86 8.113,86

VI. Odložene terjatve za davek
B.Kratkoročna sredstva 327.944,06 567.627,65

I. Sredstva za prodajo 0,00 0,00
II. Zaloge 0,00 0,00

1. Material
III. Kratkoročne finančne naložbe 312.410,22 250.228,04

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 15,54
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge kratkoročne finančne terjatve 0,00 15,54
2. Kratkoročna posojila 312.410,22 250.212,50
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Katkoročna posojila drugim 312.410,22 250.212,50  
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IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.874,11 290.642,87
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.475,85 78.554,49
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 398,26 212.088,38

V. Denarna sredstva 12.659,73 26.756,74
C. Aktivne časovne razmejitve 0,00 708,00

SKUPAJ SREDSTVA 1.308.096,71 1.271.139,88
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 211.261,27 213.346,90

A. Kapital 881.037,33 788.302,22
I. Vpoklicani kapital - osnovni kapital 5.927.355,00 5.927.355,00
II. Kapitalske rezerve 47.419,18 47.419,18
III. Rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid -5.186.471,96 -4.859.375,52
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 92.735,11 -327.096,44

B. Rezervacije 95.185,03 151.723,92
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije 95.185,03 151.723,92

C. Dolgoročne  obveznosti 0,00 0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Kapitalske rezerve Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00

3. Druge dolgoročne  poslovne obveznosti 0,00 0,00
III. Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti 331.874,35 331.113,74
I. Obveznosti, vključene v skup. za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne  poslovne obveznosti 331.874,35 331.113,74

2. Kratkoročne poslovne obvez. do dobaviteljev 158.427,90 257.531,85
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 173.446,45 73.581,89

D. Pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00
Vračunani stroški 0,00 0,00

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.308.096,71 1.271.139,88
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 211.261,27 213.346,90

Todraž, 07.02.2012
  


