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1   UVOD 
 
S Poslovnim načrtom Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana 
d.o.o. (v nadaljevanju RŽV) za leto 2012 (v nadaljevanju PN 2012) so načrtovane vse 
aktivnosti za leto 2012. S tem je zagotovljeno nadaljevanje izvajanja Noveliranega 
programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic 
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh v obdobju 2006 do 2010 (v nadaljevanju 
Novelirani program št. 2), IBE, april 2006, št. proj. UZVI-B103/029B, ki ga je sprejela 
Vlada Republike Slovenije, 23. 11. 2006, s sklepom  št. 36100-17/2006/4. Novelirani 
program št. 2 je časovno opredeljen do konca leta 2010. Ker pa vse naloge še niso zaključene, 
je v letu 2012 načrtovano nadaljevanje izvajanja del v skladu z Noveliranim programom št. 2.  
  

PN 2012 je izdelan tudi na podlagi določb Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove 
rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Ur. l. RS, št. 36/92), 
v nadaljnjem besedilu  ZTPIU, in Zakonov o spremembah in dopolnitvah ZTPIU (Ur. l. RS, 
št. 28/2000, 121/2005), v nadaljnjem besedilu ZTPIU-A in ZTPIU-B ter Uredbe o 
preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., v 
Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., Ur.l. RS, št. 79/2001 
(v nadaljevanju Uredba). ZTPIU-UPB1 sicer v 3. in 4. členu piše, da se zapiranje rudnika 
urana in odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine Jazbec in Boršt mora končati do 
konca leta 2010. Zakon o spremembah in dopolnitvah tega zakona je v pripravi. 
 
Na osnovi Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2012, ki jo je sprejel Državni 
zbor in je bila objavljena v Ur.L. RS št 74/11 (str. 9696), znašajo razpoložljiva sredstva za 
RŽV na proračunski postavki: 2511-04-0011 Rudnik Žirovski vrh 386.782,00 €, 
proračunski vir 2130 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
 
Poleg proračunskih virov financiranja vsebuje PN 2012 tudi planirana lastna sredstva 
preteklih let in prilive in odlive lastne realizacije. Pozitivna razlika se bo uporabila za 
financiranje rednega poslovanja in za ureditev slovenske zbirke uranovih rud in mineralov v 
centru za dolgoročno upravljanje. Lastna sredstva znašajo 130.000 €. 
 

Dopolnitev PN 2012 se piše junija 2012, ko je polovica proračunskega leta že za nami in je 
podjetje prvi del leta poslovalo po poslovnem načrtu, ki zaradi nesklepčnosti Nadzornega 
sveta podjetja ni bil obravnavan. V letu 2012 je potrebno v skladu s predpisi izvajati 
dolgoročno upravljanje saniranih in končno urejenih objektov, ki obsega monitoring in 
vzdrževanje ter izvesti nekatera nedokončana dela in postopke. 
 
RŽV je dolžan izvajati monitoring radioaktivnosti tekočih in plinastih izpustov skladno s 
Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti (Ur.l. RS, št. 20/2007, 97/2009), monitoring 
nivojev in onesnaženosti podzemnih voda skladno s Pravilnikom o monitoringu podzemnih 
voda (Ur.l. RS, št. 31/2009), Pravilnikom o obratovalnem monitoringu onesnaževanja 
podzemne vode (Ur.l. RS, št. 49/2006, 114/09), Uredbo o stanju podzemnih voda (Ur.l. RS, 
št. 25/2009), monitoring odpadnih vod skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 
74/2007), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur.l. 
RS, št. 62/2008) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009) ter monitoring stabilnosti odlagališč 
skladno s Pravilnikom o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (Ur.l. RS, št. 92/2009) in 
Pravilnikom o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in rudarskih kartah (Ur.l. RS, št. 
83/2003, 61/2010, 62/2010). 
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Prav tako je RŽV na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Gorenja vas – Poljane (Ur.l. RS, št. 60/1998, 102/2001, 55/2002, 82/2004, 106/2005, 
59/2011) občini dolžan plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Proračunska sredstva na postavki 2511-04-0011 Rudnik Žirovski vrh v višini 386.782,00 € ne 
zadoščajo niti za celotno pokritje stroškov izvajanja monitoringa vplivov na okolje, stroškov 
dela zaposlenih ter plačilo nadomestila za stavbno zemljišče. 
Več kot polovico stroškov monitoringa, stroške prenehanja obratovanja odlagališč v celoti, 
stroške vzdrževanja, obratovanja in opreme v celoti, stroške varstva pri delu, stroške materiala 
in storitev, ki so potrebni za delovanje podjetja, ter stroške odškodnin za uporabo tujih 
zemljišč mora RŽV v celoti kriti iz lastnih sredstev. 
Ocenjujmo, da bi bilo za izvedbo nujnih del potrebno še 463.000 € dodatnih sredstev. 
 
Načrtovana dela v letu 2012 so v skladu z Noveliranim programom št. 2 in v skladu z 
veljavnimi predpisi in Varnostnimi poročili za odlagališči Jazbec in Boršt. Obseg del bo 
odvisen od dejansko zagotovljenih sredstev. Prioritetno po vrstnem redu se izvaja: 
1. dolgoročno upravljanje objektov v skladu s predpisi (monitoring in vzdrževanje, NUSZ), 
2. dodatni interventni ukrepi Boršt (neukrepanje bo povzročilo večje dodatne stroške), 
3. aktivnosti za trajno prenehanje obratovanja (študije, analize, formalni zaključni postopki), 
4. nadomestilo za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane (Uredba Vlade RS).   
 
 
2   OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA 
 
Operativni plan načrtuje izvajanje osnovnih izvedbenih projektov, ki obsegajo trajno 
prenehanje obratovanja, dolgoročno upravljanje in izvajanje ostalih del. 
 
V sklopu izvedbe trajnega prenehanja obratovanja odlagališč se načrtuje dela, ki so potrebna 
za zaključek sanacije in končne ureditve ter aktivnosti za pripravo morebitnih dodatnih 
interventnih del na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt, če bodo zagotovljena sredstva.  
Načrtuje se dolgoročno upravljanje, to je izvajanje monitoringa, nadzora  in vzdrževanja 
končno urejenih in saniranih objektov nekdanjega rudnika urana. 
Z ostalimi deli se načrtuje izvajanje varnosti pri delu in ostalih del pri zagotavljanju pogojev 
za izvajanje del in za poslovanje javnega podjetja. 
Vsa načrtovana dela bodo izvajali delavci RŽV in zunanji izvajalci. 
Pregled stroškov za izvajanje aktivnosti RŽV v letu 2012 je prikazan v Tabeli 1. 
Stroški so prikazani ločeno v vsebinskih skupinah. Prva skupina so tehnične aktivnosti, ki 
obsegajo odlagališči Jazbec in Boršt. Druga skupina pa so vsa ostala dela, ki obsegajo 
dolgoročno upravljanje, zagotavljanje pogojev, nabavo opreme in odškodnine. Stroški druge 
skupine so v pretežni meri fiksni stroški. 
 
Poleg v operativnem planu aktivnosti vsebovanih del bi bilo v letu 2012 NUJNO 
POTREBNO IZVESTI še naslednje ukrepe: 
 

1. izvedba začasnih interventnih ukrepov na odlagališču HMJ Boršt (interventni 
ukrepi za povečanje stabilnosti plazu: izdelava treh drenažnih pahljač pod 
odlagališčem in dveh vrtin v zaledje odlagališča), 400.000 € in rudarski tehnični 
nadzor med izvajanjem del, 12.000 €, 
Nujno potrebno bi bilo izvesti interventna dela za stabilizacijo plazu Boršt (znižanje 
podtalnice), ki jih je določil Strokovni projektni svet in z njimi soglašal Wismut. O 
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tem je po rednem inšpekcijskem nadzoru v RŽV odločila tudi Inšpekcija za energetiko 
in rudarstvo, Odločba št. 06145-1/2012 z dne 30. 5. 2012, rok za izvedbo je najkasneje 
september 2012. Na osnovi meritev in opazovanj stabilnosti odlagališča Boršt so bili 
raziskovalni interventni ukrepi izvedeni v letu 2011. Preostali začasni interventni 
ukrepi so bili načrtovani za zadnje četrtletje 2011, vendar zaradi ustavitve financiranja 
s strani MOP niso bili izvedeni. Te ukrepe je nujno izvesti, saj bo nadaljevanje 
premikov povzročilo poškodbe že izvedenih ukrepov (porušitev drenažnega sistema, 
poškodbe prekrivke,…). Stroški sanacije nastale škode bodo bistveno večjih 
razsežnosti kot je investicija v načrtovane interventne ukrepe, če jih ne bomo izvedli. 

2. nadomestilo za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane, 138.222 € za 
leto 2011 in 111.969,00 € za prvo četrtletje za leto 2012. To je neposredno izterljiv 
strošek po Uredbi. 

3. geodetska meritev odlagališča rudarske jalovine Jazbec in dopolnitev Varnostnega 
poročila, kar je pogoj za dopolnitev  vloge za zaprtje odlagališča – VP, 10.000 €. 

4. reševalna četa (po ZRud), pogodbi z RŽS Idrija in PGD Gorenja vas (reševalna vaja 
in nakup potrebne opreme in materiala zaradi pripravljenosti na posredovanje na 
območju nekdanjega rudnika), saj RŽV nima dovolj zaposlenih za lastno reševalno 
četo: 11.000 €, 

5. kemični in biološki nadzor stanja potoka Todraščica za ugotavljanje kvalitete voda 
potoka pred vtokom tekočih izpustov odlagališča Boršt in po njem – VP, 5.000 €. 

6. precizne geodetske meritve v postavljeni geodetski mreži za kontrolo stabilnosti in 
posedkov površine odlagališča HMJ Boršt – VP, 25.000 €. 
Precizne geodetske meritve predpisujeta VP za odlagališči Jazbec in Boršt, saj so 
edina uradno priznana meritev stabilnosti odlagališč, zato bi jih bilo nujno izvesti. S 
preciznimi geodetskimi meritvami se izmeri kumulativen premik. Brez njih ni možno 
interpretirati ostalih meritev. Meritve v aprilu 2012 niso bile izvedene, ker 
proračunska sredstva niso bila zagotovljena. Zdaj bi jih bilo možno izvesti samo v 
okrnjenem obsegu, saj zaradi listja na drevesih pogled z referenčne točke na Sv. 
Urbanu ni mogoč, gozd pa je v zasebni lasti in zato posek ni mogoč. Prvi možen 
termin izvedbe bo novembra, ko bo odpadlo listje, to pa je le nekaj mesecev pred 
redno meritvijo.  

 
To je 463.000 € za izvedbo nujnih del in 250.191 € za nadomestilo Občini GVP, skupaj 
713.191 €. Ta dela bi morala biti že zdavnaj izvedena, a zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev niso bila. Neizvedba povzroča dodatno zakasnitev pri zapiranju rudnika.  
Brez dodatnih sredstev RŽV ne more zaključiti sanacije, zapiranje rudnika se zaradi 
tega samo podaljšuje in povzroča dodatne stroške. 
 
S prerazporeditvijo sredstev MKO na PP 299910 Rudnik Žirovski vrh oktobra 2012 v višini 
382.866,29 EUR, z namenom zagotoviti sredstva za izplačilo zakonsko predpisanih 
aktivnosti in obveznosti, bo RŽV d.o.o. v letu 2012 lahko izvedel nujno potrebne ukrepe z 
zaporednimi številkami 2 – 6 v operativnem planu aktivnosti za izvedbo programa. 
 
Prav tako nujno bi bilo zagotoviti sredstva za dejavnosti, ki so navedene v nadaljevanju, 
vendar smo njihovo izvedbo zaradi nezmožnosti zagotovitve sredstev za izvedbo prestavili v 
leto 2013. 
 

7. nakup rezervne opreme za izvajanje avtomatskih meritev nivojev, zamenjava 
obstoječih merilnikov pretoka, nakup osnovne opreme za čiščenje piezometrov 
(črpalke, cisterna), ročnega orodja in instrumentov, brez te opreme ne bo mogoče 
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kontinuirno izvajanje predpisanega monitoringa, saj se zaradi amortizirane opreme 
odpovedi kar vrstijo, 16.000 €, 

8. asfaltiranje strmega klanca dovozne poti na Boršt v dolžini 80 m, kjer vsak naliv 
odplavi gramoz (visoki stroški vzdrževanja), 10.000 €, 

9. izdelavo geodetskega načrta, projekta izvedenih del (PID) in tehnični pregled za 
pridobivalni prostor Jaka, 12.000 €, 

10. plačilo SCT za v letu 2010 izvedena dela na odlagališču HMJ Boršt, 61.000 €. 
11. odkup oz. trajen najem zemljišč na Borštu, ki so v zasebni lasti, cena je lahko višja 

od dejanske tržne vrednosti, 
12. nadomestilo za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane, 335.907 € za 

2., 3. in 4. četrtletje leta 2012. 
Skupaj 434.907 €. 
 
Izdelavo dopolnitev in revizijo Varnostnega poročila za odlagališče HMJ Boršt: 

- revizija vodne bilance odlagališča po prekritju za potrebe izdelave revizije VP, 50.000 €, 
- strokovna ocena stanja odlagališča in izvedenih ukrepov, 10.000 €, 
- strokovna ocena ogroženosti zaradi premikov plazu, 20.000 €, 
- izdelava dopolnitev in revizija VP za odlagališče HMJ Boršt po koncu 1. faze, 60.000 €, 

zaradi omejenih finančnih sredstev prestavljamo v leto 2013, čeprav bo zaradi tega zaprtje 
zamujalo najmanj eno dodatno leto. 
 
Prav tako v leto 2013 odlagamo preplastitev lokalne ceste GC Todraž – odlagališče Boršt v 
dolžini 800 m, ki so jo krajani sami asfaltirali, RŽV pa je po njej izvajal ves transport 
materiala za sanacijo (50.000 €) in neizpolnjene obveznosti iz Pogodbe o neodplačnem 
prenosu nepremičnin iz leta 2004: širitev čistilne naprave Gorenja vas (24,38 % od celotne 
vrednosti investicije 924.300 €, to je 225.344 €) in izgradnjo vodohrana Todraž (24,38 % od 
celotne investicije 1.317.463 €, to je 321.197 €). 
 
 
2.1   TRAJNO PRENEHANJE OBRATOVANJA 
 
Trajno prenehanje obratovanja so tista dela in naloge, ki so po Noveliranem programu št. 2 
potrebni za dokončanje sanacije in končne ureditve objektov nekdanjega rudnika urana v 
skladu z ZTPIU-UPB1. Celotni stroški sanacije in končne ureditve so prikazani v Tabeli 2.  
 
Odlagališče rudarske jalovine Jazbec 
 
Za zaključek sanacije je potrebno dokončati še postopek potrditve Varnostnega poročila, vse 
predpisane formalne postopke za ureditev objekta kot državne infrastrukture  in urediti  status 
vseh zemljišč na območju odlagališča Jazbec in nekdanjega rudnika. Trenutno je v pripravi 
dopolnitev vloge za izdajo dovoljenja za zaprtje odlagališča rudarske jalovine Jazbec. 
 

2.1.1   835 Izdelava PGD in pridobitev GD – Jazbec  
 
Po zaključku vseh sanacijskih del na odlagališču so preostala naslednja dela:  

- pridobitev soglasja Uprave RS za jedrsko varnost za zaprtje odlagališča,  
- pridobiti dokončno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost v 

zvezi z Varnostnim poročilom po končanju del na končni ureditvi odlagališča Jazbec 
in ga po potrebi dopolniti (2.000 € - plačilo 10 %  pogodbene vrednosti po potrditvi 
poročila), delo končano v letu 2011; 
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- dopolnitev vloge za izdajo dovoljenja za zaprtje odlagališča rudarske jalovine Jazbec, 
predvsem gre za uskladitev koordinat zemljiško katastrskih točk – geodetske in 
rudarske koordinate, ter za natančno določitev zemljepisne širine in dolžine v ločnih 
stopinjah, rok za dopolnitev vloge je 12. 9. 2012. 

 
Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt 
 
Dela okoljske sanacije (prva faza) so bila zaključena v letu 2010. Zaradi premikov plazu Boršt 
je posebej imenovani Strokovni projektni svet izdelal strokovno poročilo o stanju in ukrepih. 
Na podlagi tega poročila v zvezi z geotehnično problematiko stabilnosti plazu je Strokovni 
projektni svet določil dodatne interventne ukrepe za stabilizacijo (drenažne pahljače pod 
odlagališčem, drenažne vrtine v zaledje).  
Raziskovalni del interventnih ukrepov (dve drenažni vrtini v zaledje in ena drenažna pahljača 
pod odlagališče) je bil izveden do marca 2011. Preostali interventni ukrepi (tri pahljače pod 
odlagališčem, štiri vrtine v zaledje), niso bili izvedeni, ker je MOP v avgustu 2011 prenehal 
financirati poslovanje RŽV. Izvedbo del odloča tudi rudarski inšpektor z Odločbo št. 06145-
1/2012. Predvideni stroški izvedbe so 400.000 €, vendar v letu 2012 proračunska sredstva v ta 
namen niso predvidena, RŽV pa nima toliko lastnih sredstev.  
Morebitne potrebne dodatne stabilizacijske ukrepe (dodatni drenažni rovi, zgostitev obstoječe 
zaledne vertikalne drenažne zavese ali morebitnimi drugi ukrepi) se načrtuje po izvedenih 
intervencijskih ukrepih in, če bo to potrebno, ko bodo izvedena dodatna opazovanja. Dela so 
bila načrtovana že v Noveliranem programu št. 2. 
 
2.1.2   801  Raziskave in verifikacija normativov Boršt 
 

Po končanju izvedbe prve faze se načrtuje izvajanje vseh meritev, ki so potrebne za 
spremljanje učinkov izvedenih ukrepov in izdelavo dokumentacije za zaključek sanacije. 
Izdela se študija, ki bo pokazala ogroženost okoliških prebivalcev in upravičenost dodatnih 
del: Strokovna ocena ogroženosti zaradi premikov plazu (30.000,00 €). Študijo bo naročilo 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Doslej so bile vse tovrstne študije financirane iz sredstev 
RŽV. 

 
2.1.3    804  Izdelava PGD in pridobitev GD za odlagališče Boršt  
 
Izdelava dokumentacije (revidirano VP Boršt, tehnični pregled pridobivalnega prostora Jaka, 
interventne drenažne vrtine iz rova in odvodnjavanje telesa plazu) se v letu 2012 ne bo 
izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva. 
 
2.1.4 814  Odlagališče Boršt – interventni ukrepi  
 
Dela se v letu 2012 ne bodo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva. Vodstvo 
RŽV je pozvalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da prouči možnosti financiranja 
začasnih interventnih ukrepov na jalovišču Boršt že v letu 2012. 
 
Zaradi ugotovljenih premikov podlage v letih 2008-2009 je Strokovni projektni svet v 
poročilu »Hidrogeološke in geotehnične razmere odlagališča HMJ Boršt po izvedbi prve faze 
sanacijskih ukrepov« podal mnenje o dejanskem stanju in predlog izvedbe potrebnih dodatnih 
interventnih in stalnih ukrepov. Zaradi ugotovljenih povečanih premikov jalovišča po letu 
2007 komisija za tehnični pregled izvršenih del dokončne sanacije okolja in odprave posledic, 
ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, na območju pridobivalnega prostora Rudnika urana 
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Žirovski vrh ugotavlja, da sanacija okolja ni izvršena na tak način, da bi se izključila 
nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter vsi možni povzročitelji onesnaževanja 
okolja. Strokovni projektni svet je zato predlagal interventne in stalne ukrepe za povečanje 
stabilnosti plazu, tako, da se čim hitreje zniža gladina podzemne vode in zmanjšajo 
hidrostatski pritiski na temeljni osnovni ploskvi. Najhitrejši možni učinek je možno doseči z 
izvedbo drenažnih vrtin iz obstoječega drenažnega rova neposredno v zaledje odlagališča, v 
nedreniranem območju plazu in v bližnjem zaledju plazu ter z zgostitvijo zalednih drenažnih 
vrtin (tri drenažne pahljače pod odlagališčem in dve vrtini v zaledje odlagališča, razširitve 
rova (komore) na treh lokacijah za zagotovitev prostora za izvedbo vrtanja). 
Strokovno mnenje je podlaga za nadaljnje odločanje lastnika vključujoč veljavno zakonodajo. 
Tehnična dokumentacija, v kateri so projektno obdelani interventni ukrepi, je pridobljena, 
zdaj je potrebno pristopiti k izvajanju ukrepov. V letu 2011 prekinjeni postopek izbire 
izvajalca bo potrebno v celoti ponoviti. 
Po končanju del mora RŽV pridobiti mnenje strokovne institucije o ustreznosti sanacije 
odlagališča HMJ Boršt, iz katerega mora biti razvidno, da izvedeni ukrepi zagotavljajo 
dolgoročno stabilnost jalovišča in plazu in dopolniti in revidirati Varnostno poročilo. 
 
Na podlagi Odločbe št. 06145-4/2012 z dne 18. 7. 2012, ki jo je izdal rudarski inšpektor na 
osnovi izrednega inšpekcijskega nadzora je tehnični vodja rudarskih del reguliral s službenim 
nalogom nadziranje, zavarovanje in vzdrževanje ogroženega območja. Dodatno zavarovanje 
in poostren nadzor sta edina ukrepa, ki sta izvedljiva brez večjih dodatnih stroškov in se bosta 
izvajala do izvedbe interventnih ukrepov. 
 
2.1.5 817  Ceste na Boršt 
 
Sanacija najbolj poškodovanih delov in preplastitev dostopne ceste na Boršt se v letu 
2012 ne bo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva. 
 
2.1.6 821  Nadzor nad izvajanjem del 
 
V skladu z zakonom o rudarstvu je za vse objekte RŽV potreben rudarski tehnični nadzor. Ta 
bo potekal v okviru predpisanega tehničnega vodenja v skladu z 78. členom Zakona o 
rudarstvu. Dela tehničnega vodje rudarskih del bodo omejena na nadzor, zavarovanje in 
vzdrževanje ogroženega območja (400 €). 
Tehnični vodja rudarskih del ne bo izvajal tehničnega nadzora izvajanja začasnih 
interventnih ukrepov v drenažnem rovu Boršt, ker se dela se v letu 2012 ne bodo 
izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva. 
 
 
2.2 DOLGOROČNO UPRAVLJANJE KONČNO UREJENIH RUDNIŠKIH  

OBJEKTOV (MONITORING, VZDRŽEVANJE) 
 
Po končani sanaciji objektov nekdanjega rudnika se je v skladu s predpisi začelo obdobje 
dolgoročnega upravljanja končno urejenih rudniških objektov, to je odlagališč Jazbec in Boršt 
ter rudniške jame. Dolgoročno upravljanje obsega nadzor, monitoring in vzdrževanje 
objektov ter pripadajoče infrastrukture. Prvih pet let dolgoročnega upravljanja je prehodno 
obdobje, ko se ugotavlja rezultate projektiranih in izvedenih ukrepov ter odpravlja morebitne 
pomanjkljivosti. Obseg del je za to obdobje določen v Varnostnih poročilih za obe odlagališči. 
Po preteku tega obdobja bo na osnovi ugotovitev v prehodnem obdobju določen nov obseg 
del za daljše časovno obdobje.  
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2.2.1  MONITORING 
 
Monitoring je prva najpomembnejša naloga upravljavca končno urejenih rudniških objektov. 
Določen je z Varnostnimi poročili za odlagališči Jazbec (vključno z rudniško jamo) in Boršt  
ter z drugimi predpisi. Vsebinsko monitoring obsega radiološki, fizikalno kemijski, ekološki 
in geodetski monitoring. 
Ta je prvo leto po zaključku izvedbe končne ureditve posameznega odlagališča ostal 
vsebinsko enak, kot je bil v zadnjem letu izvajanja sanacijskih del, da bi se ugotovile razlike 
in učinkovanje izvedenih ukrepov, dodan pa je bil nadzor stabilnosti obeh odlagališč, 
posedanja površine odlagališč, stanja in delovanja prekrivke odlagališč. V času prehodnega 
obdobja del monitoringa ostaja isti, del pa se spreminja tako po obsegu in kot tudi po vsebini. 
 
Planirana dela za leto 2012 obsegajo: 
- izvajanja programa nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV s potrebnimi vzorčenji, meritvami 
in analizami, izdelava ocene izpostavljenosti prebivalstva, 
- izvajanje nadzora tekočih in plinastih izpustov rudnika, podtalnice, nadzora odpadnih voda 
rudnika, nadzora obremenitve vodotokov z vzorčenji, meritvami, pripravo vzorcev za analizo 
v pooblaščenem laboratoriju, 
- izvajanje nadzora stabilnosti odlagališč Jazbec in Boršt, nekdanjih začasnih odlagališč 
jamske jalovine vključno z nekdanjimi raziskovalnimi podkopi ter navezav rudniške jame na 
površino (enkratne meritve in kontinuirane meritve stabilnosti, nadzor stanja z obhodi), 
- zagotavljanje obratovanja in vzdrževanje merilnih ter vzorčevalnih postaj, 
- zbiranje podatkov meritev, urejanje, analize, arhiviranje, vodenje baze podatkov 
monitoringa in priprava poročil za Varnostno poročilo za odlagališče Boršt, za revizijo 
varnostnih poročil za odlagališči Jazbec in Boršt ob zaključku prehodnega petletnega obdobja, 
za pripravo letnih poročil ter dokumentov za upravne organe. 
 
Zakonske osnove za izvajanje nadzora stanja rudniških objektov ter nadzor nad vplivi rudnika 
na okolje so predvsem naslednje: 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti (ZVISJV-C, Ur. l. RS, št. 60/11), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št.41/04, sprem. št. 17/06 do 108/09), 
- Zakon o rudarstvu (ZRud-1 Ur.l.RS 61/10, sprem. št. 76/2010), 
- Poprejšnje soglasje ZIRS (leto 1996, rudarski projekti), 
- Varnostni poročili za odlagališči Jazbec in Boršt, 
- Rudarski projekti za izvedbo del končne ureditve odlagališč Jazbec in Boršt, Rudarski 
projekt za obratovanje in vzdrževanje odlagališča rudarske jalovine Jazbec. 
 
Glede na to, da je v primeru RŽV opravka z ionizirajočimi sevanji, je potrebna posebna 
pazljivost (ostrejši in posebni predpisi). Prav tako so potrebni znanje in izkušnje, ki jih je bilo 
mogoče pridobiti le na RŽV, saj so taka znanja potrebna le tu. Glede na to, da so delavci RŽV 
usposobljeni za vsa potrebna dela in da se dela prepletajo vsebinsko in časovno, je smiselno, 
da vsa dela izvajajo delavci RŽV. Nekatera dela monitoringa bodo izvajali upokojeni delavci 
RŽV po pogodbah o delu. Celotni stroški monitoringa, ki obsegajo zagotavljanje delovanja 
merilnih mest, delo zunanjih izvajalcev in delo delavcev RŽV, so prikazani v Tabeli 4.  
 
2.2.1.1  Delovanje merilnih mest 

 
Vsa merilna mesta morajo biti vzdrževana in negovana, da se lahko meritve izvajajo 
kontinuirano in kvalitetno. Meritve izvajajo delavci RŽV in zunanji izvajalci. 
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233  Material za laboratorij - material za pripravo tekočih in zračnih vzorcev: filtri, 

steklovina za potrebe filtriranja tekočih vzorcev, plastične posodice za vzorčenje in oddajo 
tekočih vzorcev v analizo, plastične merilne posode za tekoče vzorce: (600 €). Filtri za 
vzorčenje dolgoživih potomcev urana, filtri za merjenje PAE radonovih kratkoživih 
potomcev, strošek (400 €). 

111   Električna energija za obratovanje merilnih mest – merilna mesta Boršt, Bačenski 
mlin, Jazbec, Pod transportnim trakom, Todraž, Gorenja Dobrava; električne baterije za 
merilne naprave in spominske enote, strošek (2.000 €).  

124   Honorarji za oskrbovanje merilnih mest – vzorčevalnih postaj. Na merilnem mestu 
Gorenja Dobrava se izvaja dnevno vzorčenje aerosolov (imisije) in dnevno meri višina 
vodostaja potoka Brebovščica. Za izvajanje nadzora radioaktivnosti RŽV zagotavlja 
zbiranje tekočih vzorcev potoka Brebovščica in njihovo pripravo, priročni laboratorij, 
vodenje evidence vzorčenja in meritev. Aktivnosti dnevno izvaja lastnik zemljišča, na 
katerem se nahajajo vzorčevalna/merilna mesta. Meritve so predpisane z varnostnim 
poročilom za Jazbec, Boršt, strošek (8.000 €). 

125  Obratovanje in vzdrževanje opreme in merilnih mest - Vzdrževanje, umerjanje v 
pooblaščenih laboratorijih in preizkušanje delovanja merilne in vzorčevalne opreme, 
vzorčevalnih in merilnih postaj – QA, VP (pogoj za izvajanje kvalitetnih meritev), 
vzdrževanje računalniške opreme za zbiranje podatkov meritev, njihov prenos in 
shranjevanje v bazi podatkov RŽV, (2.000 €). 
Preverjanje nastavitev in delovanja samodejnih merilnikov nivoja preliva na prelivih 
merilnih postaj za meritve pretokov s strani pooblaščenega serviserja CGS Ljubljana – 
QA, (1.000 €). Preverjanje nastavitev in delovanja samodejnih merilnikov nivoja 
podtalnice in fizikalnih parametrov meritev v piezometrih s strani pooblaščenega 
serviserja – QA, (1.000 €).  

128  Kontrolne meritve inklinometra - Kalibracija inklinometra Firma Gloetzel Etlingen v 
Nemčiji, (2.000 €).  

 
2.2.1.2   Radiološki in kemijski monitoring okolja 

 
120  Nadzor radioaktivnosti okolja - v RŽV (imisije), VP (26.000 €). 
130  Nadzor emisij radioaktivnosti objektov - Nadzor emisij radona iz odlagališč (ekshalacija, 

emisije) – VP (6.000 €). 
129   Ocena izpostavljenosti prebivalcev sevanju v vplivnem okolju - Izdelava poročila o 

izvajanju nadzora in ocene izpostavljenosti sevanju – VP (17.000 €). 
121  Nadzor tekočih izpustov - odpadne vode – VP (4.400 €).  
123 Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih - Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih 

rudniških objektov, razširjena analiza trenutno odvzetih vzorcev na merilnih mestih 
SDIJ, Jazbec in JV-P-10 – VP (5.000 €).  

126  Neradiološki in biološki nadzor vodotokov se letu 2012 zaradi omejenih finančnih 
sredstev ne bo izvedel.  
 

2.2.1.3   Tehnični monitoring (nadzor stanja objektov), monitoring emisij in imisij  

 
Odlagališče Jazbec, končno urejena začasna odlagališča jamske jalovine, rudniška jama 
odlagališče Boršt, vplivno okolje RŽV (dolina Brebovščice in Todraščice – tekoče emisije 
imisije, radon, radonovi kratkoživi potomci). 
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Odlagališče Jazbec (nadzor, stanje in emisije)  
 
- Nadzor stanja odlagališča Jazbec – nadzor stanja odlagališča Jazbec, pripadajoče  

infrastrukture, neposredne vplivne okolice odlagališča, nekdanjih urejenih začasnih 
odlagališč jamske jalovine, izvaja RŽV. 

- Meritve inklinometrov – meritve stabilnosti brežin odlagališča Jazbec z inklinometrom, 
dvakrat letno, izvaja RŽV in ZI (800 €).  

- Meritve sukcije – meritve sukcije na odlagališču Jazbec, dvakrat letno, izvaja RŽV, 
- Meritve nivojev podtalnice – meritve nivojev podtalnice na območju odlagališča, 

kontinuirna meritev, tedenska ročna meritev, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, 
izvaja RŽV, od avgusta dalje izvaja ZI (200 €). 

- Meritve pretokov izcednih voda – meritve pretokov izcednih voda, kontinuirna meritev, 
mesečna kontrola umerjenosti, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, dnevna meritev ob 
vzorčenju, dve merilni mesti, izvaja RŽV. 

834 Geodetske meritve – geodetske meritve v postavljeni geodetski mreži za kontrolo 
stabilnosti odlagališča Jazbec, posedkov površine, enkratna letna meritev – VP se v letu 
2012 ne bodo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva. 

872 Spremljanje kemijskega stanja podtalnice - spremljanje kemijskega stanja podtalnice, 
vzorčenje, vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, 4x letno, (2.000 €).  

873 Spremljanje radiološkega stanja podtalnice - spremljanje radiološkega stanja podtalnice, 
vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na uran-238 zunanji laboratorij, 
četrtletno, (1.000 €). 

874 Spremljanje kemijskega stanja tekočih izpustov voda – spremljanje kemijskega stanja 
izcednih voda odlagališča Jazbec in jamske vode, vzorčenje, priprava vzorca in vodenje 
evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, mesečni enkratni ter sestavljeni 
mesečni vzorec, (2.800 €). 

875 Spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov voda - spremljanje radiološkega stanja 
tekočih izpustov: izcedne vode odlagališča Jazbec in iztok jamske vode, vzorčenje, 
priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na uran-238 in Ra-226 zunanji 
laboratorij, mesečni enkratni ter sestavljeni mesečni vzorec, (4.400 €).  

 
Odlagališče Boršt (nadzor, stanje in emisije)  
 
- Nadzor stanja odlagališča Boršt - nadzor stanja odlagališča Boršt, pripadajoče 

infrastrukture, neposredne vplivne okolice odlagališča, drenažnega rova pod odlagališčem.  
881 Geodetske meritve - geodetske meritve v postavljeni geodetski mreži za kontrolo 

stabilnosti odlagališča Jazbec, posedkov površine, enkratna letna meritev, zunanji 
izvajalec, kontinuirna GPS meritev treh kontrolnih točk z on-line povezavo, izvaja RŽV – 
VP, (8.000 €). 

- Meritve inklinometrov in ekstenziometrov - meritve stabilnosti plazu Boršt z 
inklinometri, dvakrat letno, kontinuirane meritve stabilnosti z ekstenziometrom v 
drenažnem rovu pod odlagališčem, izvaja RŽV in ZI (1.500 €). 

- Meritve sukcije - meritve sukcije na odlagališču Jazbec, dvakrat letno, izvaja RŽV. 
- Meritve pornih tlakov - meritve pornih tlakov kontinuirano, izvaja RŽV. 
- Meritve nivojev podtalnice - meritve nivojev podtalnice na območju odlagališča, 

kontinuirna meritev, tedenska ročna meritev, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, 
izvaja RŽV in ZI (1.500 €). 

- Meritve pretokov izcednih voda – meritve pretokov izcednih voda, kontinuirna meritev, 
mesečna kontrola umerjenosti, mesečni prenos podatkov v bazo RŽV, dnevna meritev ob 
vzorčenju, izvaja RŽV. 
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882 Spremljanje kemijskega stanja podtalnice - spremljanje kemijskega stanja podtalnice, 
vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, četrtletno, 
(12.000 €).  

883 Spremljanje radiološkega stanja podtalnice - spremljanje radiološkega stanja podtalnice, 
vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na U-238 zunanji laboratorij, 
četrtletno, (4.800 €). 

884 Spremljanje kemijskega stanja tekočih izpustov voda - spremljanje kemijskega stanja 
izcednih voda odlagališča Boršt in zahodnega Boršt potoka na točki mešanja, vzorčenje, 
priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, mesečni 
enkratni ter sestavljeni mesečni vzorec, (8.000 €). 

885 Spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov voda - Spremljanje radiološkega stanja 
tekočih izpustov: izcedne vode odlagališča Boršt in zahodnega Boršt potoka na točki 
mešanja, vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na U-238 
in Ra-226 zunanji laboratorij, mesečni enkratni in sestavljeni mesečni vzorec, (16.000 €). 

 
Vplivno okolje RŽV (dolini potokov Brebovščica in Todraščica) 
 
- Meritve nivojev podtalnice - meritve nivojev podtalnice zunaj območja odlagališč Jazbec 

in Boršt, kontinuirna meritev, tedenska ročna meritev, mesečni prenos podatkov v bazo 
RŽV, izvaja RŽV. 

- Meritve pretokov izcednih voda - meritve pretokov potokov Todraščica in Brebovščica, 
enkratna dnevna meritev ob vzorčenju, izvaja RŽV in zunanji pogodbeni izvajalec. 

892 Spremljanje kemijskega stanja podtalnice - spremljanje kemijskega stanja podtalnice 
zunaj območja odlagališč Jazbec in Boršt, vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza 
vzorcev zunanji laboratorij, četrtletno, (3.000 €).  

893 Spremljanje radiološkega stanja podtalnice - spremljanje radiološkega stanja podtalnice 
zunaj območja odlagališč Jazbec in Boršt, vzorčenje in vodenje evidence RŽV, analiza 
vzorcev na uran-238 zunanji laboratorij, četrtletno, (1.200 €). 

894 Spremljanje kemijskega stanja tekočih izpustov - spremljanje kemijskega stanja izcednih 
voda potokov Brebovščica in Todraščica pred in po vtoku rudniških voda, vzorčenje, 
priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev zunanji laboratorij, četrtletni 
enkratni ter sestavljeni mesečni vzorec, (1.000 €). 

895 Spremljanje radiološkega stanja tekočih izpustov - spremljanje radiološkega stanja 
izcednih voda potokov Brebovščica in Todraščica pred in po vtoku rudniških voda, 
vzorčenje, priprava vzorca in vodenje evidence RŽV, analiza vzorcev na U-238 in Ra-226 
zunanji laboratorij, četrtletni enkratni ter sestavljeni mesečni vzorec, (1.000 €). 

 
2.2.1.4  Delo  

 
125 Stroški dela – so stroški za štiri redno zaposlene delavce. Dva sta strokovna delavca za 

vodenje in dolgoročno upravljanje, izvajanje zahtevnih del monitoringa in predpisanega 
poročanja pristojnim organom. Dva delavca opravljata vzorčenje in vzdrževanje končno 
urejenih objektov. Delo urejanja podatkov bo izvajal zunanji izvajalec, ker RŽV nima 
strokovnega znanja za to delo. Stroški vključujejo dve odpravnini ob odhodu v pokoj za 
delavca, ki bosta v letu 2012 izpolnila pogoje za starostno upokojitev (135.000 €). 

 
2.2.2   VZDRŽEVANJE 
 
Leto 2012 bo četrto leto izvajanja vzdrževanja po zaključku sanacijskih del na odlagališču 
Jazbec in drugo leto na odlagališču Boršt. Zato se bo nadaljevalo petletno izvajanje rednega 
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nadzora celotnega območja odlagališč, ki ga razdelimo na širše in ožje območje. Širše 
območje obsega vse ostale že sanirane lokacije nekdanjega rudnika, ožje pa obsega 
odlagališči in njuno neposredno okolico.  
Vse redne aktivnosti nadzora bo izvajal RŽV s svojimi delavci, morebitna večja 
intervencijska dela pa bodo izvajali pogodbeni izvajalci. Dela nadzora in tekočega 
vzdrževanja se bodo izvajala v letnem in zimskem času in bodo zajemala: 
-  površine odlagališča in ostale površine v širšem območju rudnika, 
-  vodotoke na območju odlagališča in ostale vode, ki spadajo v območje odlagališča, 
-  dostopne ceste in poti,  
-  ograje, opozorilne table, itd. 
Osnove za izvajanje vzdrževalnih del so: izdelani projekt za vzdrževanje in obratovanje 
odlagališča rudarske jalovine Jazbec, projekt izvedenih del za odlagališče Boršt, Varnostna 
poročila in veljavni predpisi. Celotni stroški vzdrževanja so prikazani v Tabeli 5. 
 
2.2.2.1  839  Vzdrževalna dela odlagališče Jazbec 

 
Površine odlagališča in ostale površine v širšem območju rudnika 
Prekrita površina odlagališča obsega približno 6 ha. Površina odlagališča se vzdržuje s košnjo. 
Ta se izvaja po potrebi dva do tri krat letno. Izvajajo jo kmetje iz okolice. Zaradi oblike terena 
(naklon 20%) je na posameznih delih potrebna posebna oprema za gorske kmetije. Prav tako 
je na cca 3 % površine (večje strmine ob kanalih) potrebno dela izvajati ročno. Na površinah 
odlagališča ob ograji se na obeh straneh ograje v širini 5 -10 m.redno odstranjuje grmovje in 
podrast.  
Skrb za travno rušo je pomembna zaradi preprečevanja erozije. Zato je enkrat letno 
(predvidoma v septembru) potrebno izvesti strokovni pregled in izdelati poročilo o stanju in 
potrebnih ukrepih (gnojenje, sejanje travnih mešanic, ipd.). Pregled zatravljenosti in prisotnih 
rastlinskih vrst bo pod mentorstvom vodje varstvenih dejavnosti v okviru obvezne študijske 
prakse izvedla študentka biodiverzitete na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. 
Ob eroziji zaradi neugodnih vremenskih razmer se takoj izvede sanacija poškodb prekrivke. 
Nadzoruje se tudi sanirane površine na lokacijah odstranjenih začasnih odlagališč na P1 in P9. 
Poseben poudarek je potreben območjem saniranih plitvih površinskih plazov na lokaciji P9.  
 
Vodotoki na območju odlagališča in ostale vode, ki spadajo v območje odlagališča 
Vzdrževanje obsega redno čiščenje vodotokov in kanalov, ki obsega odstranjevanje trave, 
listja, grmovja in vejevja ter izredna čiščenja in odstranjevanje nanosov ob nalivih ali večjih 
deževjih. Zaradi velike količine letnih padavin in strmega terena je poseben poudarek in skrb 
potrebna predvsem v jesenskem in pomladanskem času. 
Na ožjem področju odlagališča se izvaja redna vzdrževalna dela na jarkih 1 in 2, obodnih in 
odvodnjevalnih kanalih na odlagališču, prepustih, na zadrževalnikih A, B in C in kanalu od 
merilnega mesta Jazbec do iztoka v Brebovščico. 
Na širšem območju se izvaja redna vzdrževalna dela na preusmeritvi potoka Jazbeca v 
Brdarčkovo grapo, regulaciji potoka Jazbec od preusmeritve do odlagališča, strugi 
hudourniškega potoka odstranjenega odlagališča P9 in P1 in kanala oziroma usmerjevalnika 
pred merilnim mestom jamske vode ter usedlin v njem. Predvideni stroški rednega 
vzdrževanja 3.000 €. 
 
Dostopne ceste in poti  
Vzdrževanje obsega dostopne ceste do odlagališča in poti na odlagališču. Zagotavlja se stalna 
prevoznost s posipanjem in čiščenjem cestišča in drežnikov. Po neurjih se izvede potrebna 
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popravila zaradi poškodb. Dolžina cest je približno 3 km. Pluženje po potrebi zaradi dostopa 
do merilnih mest. Urediti je potrebno dostop do gozdne parcele Ivana Menarta na lokaciji P9, 
ker to ni bilo urejeno v času sanacije (2.500 €). 
 
Ograje, opozorilne table, itd. 
Celotno odlagališče je ograjeno. Dolžina ograje je 1500 m. Izvaja se popravila poškodb zaradi 
padanja drevja, predvsem v zimskem času. Izvaja se vzdrževanje opozorilnih tabel, vhoda v 
propust Jazbec, jaška in drugih). 
Dela v letu 2012 predstavljajo nadaljevanje del iz let 2009 - 2011 in pridobivanje izkušenj za 
poznejše dolgoročno upravljanje odlagališča in saniranih površin. Minimalni predvideni 
stroški brez morebitnih nujnih posredovanj zaradi neugodnih vremenskih pogojev 3.000,00 €. 
 

 

2.2.2.2   823  Vzdrževalna dela na odlagališču Boršt 
 
Površine odlagališča in ostale površine v širšem območju rudnika 
Prekrita površina odlagališča obsega približno 6 ha. Površina še ni stabilizirana, zato je ob 
neugodnih vremenskih razmerah občutljiva za erozijo in druge poškodbe. Zato se bo stanje 
prekrivke nadzorovalo in tekoče odpravljalo morebitne poškodbe. 
Na zatravljenih površinah bo potrebno ustrezno gospodariti, da bo ruša čim prej dosegla 
normalno stanje. Na večjem delu površine bo rast trave potekala drugič celo leto. Zato bo 
košnja trave in druga potrebna opravila prilagojena dejanskim potrebam. V večjem delu bo 
mogoča strojna obdelava. Vendar pa je površina odlagališča prepredena s kanali in z 
merilnimi mesti. Zato bo potrebno precej dela izvajati tudi ročno. Predvideno je mulčenje 
trave 3-krat v letu. 
Skrb za travno rušo je pomembna zaradi preprečevanja erozije. Zato je enkrat letno 
(predvidoma v septembru) potrebno izvesti strokovni pregled in izdelati poročilo o stanju in 
potrebnih ukrepih (gnojenje, sejanje travnih mešanic, ipd.). Pregled in poročilo izdela 
strokovnjak biotehnične stroke. 
V jeseni bo potrebno izvesti posebni strokovni pregled površine odlagališča z oceno 
ustreznosti stanja travne ruše zaradi morebitnih dodatnih potrebnih del v okviru končne 
ureditve. Potrebno bo tudi izvesti ukrepe za zatiranje mahov in dosejevanje travnih površin. 
Humus za zgornjo plast prekrivke je izvajalec SCT pripeljal od drugod.. V njem so bile tudi 
nezaželene rastline japonski dresnik. Z izvajalcem je bilo dogovorjeno, da odstranjevanje 
japonskega dresnika izvaja RŽV v okviru vzdrževalnih del, stroške pa pokrije izvajalec. SCT 
zaradi stečajnega postopka stroškov zatiranja in odstranjevanja dresnika v letu 2012 ne krije. 
Predmet nadzora in vzdrževanja so tudi vse ostale površine v neposredni bližini odlagališča, 
površine na lokaciji Jaka. 
Osnova za izvajanje vzdrževalnih del so navodila, ki so podana v Projektu izvedenih del za 
odlagališče Boršt. Predvsem bodo za vzdrževanje pomembni znanje in izkušnje, ki bodo 
pridobljeni v letu 2012. 
 
Drugi največji del je vzdrževanje vseh odvodnih kanalov za meteorne vode na ožjem in 
širšem področju odlagališča. Zaradi velike količine letnih padavin in strmega terena bo še 
poseben poudarek in skrb potrebna predvsem v jesenskem in pomladanskem času. 
Vzdrževanje bo obsegalo redno čiščenje in odstranjevanje trave, listja, grmovja in vejevja ter 
izredna čiščenja in odstranjevanje nanosov ob nalivih ali večjih deževjih.  
Na ožjem področju odlagališča se bo izvajalo dela na naslednjih objektih: vzhodni in zahodni 
potok do iztoka v Todraščico, obodni in odvodnjevalni kanali, prepusti, zadrževalniki. Zaradi 
premikov podlage je potrebno sanirati razpoke na odvodnjevalnih kanalih, da voda ne bo tekla 
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v podlago. Uredi se drenaža dolvodno od SDIJ in kanal za odvod vode iz Jake proti 
merilnemu mestu Boršt. 
Na zgrajenem merilnem mestu pod odlagališčem Boršt je potrebno izvajati redne kontrole in 
čiščenje kanala oz. umirjevalnika pred merilnim mestom, kakor tudi vzorčenje usedlin. 
 
Rov Boršt in drenažni sistem v rovu je potrebno stalno nadzorovati, ker rov poteka v 
nestabilnem območju. Zaradi premikov se na podu in v stenah pojavljajo razpoke. Te se 
merijo v drenažnem rovu z ekstenziometrom. Manjše razpoke na podu se tekoče mašijo z 
glino in se s tem zagotavlja pretok vode v kanalu. Ko se poškodbe povečajo, je potrebna večja 
sanacija, ki jo izvedejo zunanji izvajalci po predpisanih postopkih. Iz rova je zvrtan sistem 
drenažnih vrtin. Tudi te je potrebno nadzorovati in spremljati pretoke izcednih voda. 
 
Dostopne ceste in poti se nahajajo na širšem in ožjem območju. Potrebno je vzdrževati 
dostopne poti do odlagališča in na odlagališču ter še posebej dostopno cesto do Rova Boršt in 
do glavnega merilnega mesta pod odlagališčem. Dolžina je približno 2,5 km. Zaradi 
zagotovitve varnega dostopa do merilnih mest je potrebno pluženje cest v zimskem času. 
 
Celotno odlagališče je ograjeno, zato je potrebno vzdrževati ograjo in redno odstranjevati 
travo in grmovje na njeni notranji in zunanji strani v celotni dolžini 2.000 m. 
Zagotavljati bo potrebno dostop do merilnih mest na odlagališču in v njegovi okolici. 
 
Vremenska postaja Boršt - v letnem času je potrebno vzdrževati travnate površine, preko 
vsega leta pa je potrebno naprave in instrumente redno čistiti (steklena krogla za merjenje 
obsevanosti) in prazniti (dežemer). Občasno je potrebno vzdrževati tudi lopo, v kateri se 
nahajajo instrumenti. 
 
Merilna mesta na odlagališču so predvsem piezometri. Načrtovano je čiščenje enkrat letno. 
Pred izvajanjem bo potrebno pripraviti projekt čiščenja, ker bo prišlo do stika s kontaminirano 
vodo oziroma hidrometalurško jalovino. Postopek bo zelo zahteven in bo ovrednoten kasneje. 
Odlagališče Boršt je po velikosti primerljivo z odlagališčem Jazbec. Vzdrževanje se bo 
izvajalo drugo leto po zaključku del in se bodo izkušnje šele pridobivale.  
Minimalni predvideni stroški brez morebitnih nujnih posredovanj zaradi neugodnih 
vremenskih pogojev 4.000 €. 
 

2.2.2.3  210  Vzdrževanje ostalih objektov 
 

Objekti RŽV, ki jih je potrebno vzdrževati so: CDU, del nekdanje reševalne postaje, merilno 
mesto za jamsko vodo in merilno mesto pod odlagališčem Boršt in dostop do navedenih 
objektov tudi v zimskem času (pluženje). Načrtovana dela obsegajo potrebna redna 
vzdrževalna dela in popravila na objektih. Predvideno 2.500,00 €. 
 
2.2.2.4. 213  Obratovanje 

 
Za zagotavljanje obratovanja RŽV kot uporabnik kupuje od zunanjih dobaviteljev vse vrste 
energije (gorivo za avtomobile, električno energijo, toplotno energijo), komunalne storitve, 
varovanje, čiščenje, vzdrževanje delovnih oblek. 
 
2.2.2.5   Oprema 

 
V letu 2012 zaradi varčevanja ni predvidena nabava nove opreme. 
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Celotni stroški vzdrževanja infrastrukture in opreme so prikazani v Tabeli 5. 
 
 
2.2.3 VARNOST PRI DELU, VARSTVO PRED IO SEVANJI IN VAROVANJE  

ZDRAVJA 
 

Plan varnosti pri delu, varstva pred ionizirajočimi sevanji in varovanja zdravja načrtuje:  
− predpisane in potrebne aktivnosti za zagotavljanje varnega dela zaposlenih in zunanjih 

izvajalcev, vključno s potrebnimi meritvami in z varstvom pred ionizirajočimi sevanji,  
− izvajanje zdravstvenega varstva zaposlenih v RŽV, 
− požarno varstvo, zaščita in reševanje. 
 
Dela nadzora varstva pred IO sevanji, varstva pri delu in varovanja zdravja se izvajajo za 
potrebe RŽV in za potrebe zunanjih izvajalcev. RŽV je v skladu s predpisi dolžan zagotavljati 
predpisan nadzor in delovne pogoje ter varstvo pri delu za vse delavce, ki izvajajo dela na 
objektih RŽV. Glede na to, da so delavci RŽV usposobljeni za vsa potrebna dela in da se dela 
prepletajo vsebinsko in časovno, je smiselno, da vsa dela izvajajo delavci RŽV do zaključka 
sanacijskih del. Zagotavljanje varnosti in varstva obsega naslednja dela: 
 
140 Osebna zaščitna sredstva delavcev RŽV za izvajanje monitoringa in nadzora izvajanja del 

ter saniranih objektov (300 €), 
150 Obdobni preventivni zdravniški pregledi zaposlenih, dodatni specialistični zdravniški 

pregledi v skladu z veljavno zakonodajo in s kolektivno pogodbo (1.600 €), 
151 Osebni TLD dozimetri za meritve izpostavljenosti zunanjemu sevanju za delavce RŽV in 

zunanje izvajalce del (600 €), 
153 Reševalne vaje in nakup opreme za reševalno četo 
Dela se v letu 2012 ne bodo izvedla, ker niso zagotovljena potrebna sredstva, bomo jih 
pa skušali pridobiti. RŽV je po predpisih o civilni zaščiti in VP dolžan zagotoviti zaščito in 
reševanje. Po Zakonu o rudarstvu mora imeti reševalno četo. Ker sam nima več dovolj 
usposobljenih delavcev, je bila sklenjena pogodba z RŽS Idrija, ki ima ustrezno usposobljene 
reševalce in opremo, s PGD Gorenja vas pa podpisan sporazum za pomoč pri reševanju 
premoženja in pomoč pri preprečevanju posledic ob izrednih dogodkih (npr. intenzivna 
deževja) na območju saniranih objektov, ki jih RŽV upravlja. 
 
Stroški varnosti pri delu so prikazani v Tabeli 5.  

 
 

2.2.4 SKUPNE NALOGE 
 
Med skupne naloge so vključena vsa dela in aktivnosti, ki so potrebna za nemoteno izvajanje 
osnovnih izvedbenih projektov in dela, ki so potrebna za nemoteno poslovanje družbe. Teh 
del ni mogoče planirati v sklopu posameznih osnovnih projektov. Načrtovana dela obsegajo: 
− vodenje podjetja in organizacijskih enot, 
− tehnično pripravo in nadzor za skupno dejavnost, 
− opravljanje splošno kadrovskih in splošnih del, 
− opravljanje finančno računovodskih del, 
− opravljanje komercialnih del, 
− upravljanje premoženja. 
. 
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Za delo je potreben pisarniški material. Največji del stroškov predstavljajo papir in kartuše za 
tiskalnike. Ostalo je pomožni material, PTT stroški, stroški za pošto in telefon. Literatura 
obsega nabavo uradnega lista, strokovne literature, dnevnih časopisov in publikacijo 
internega časopisa Uranar dvakrat letno, ki bo izdan v omejeni tiskani obliki. Reprezentanca 
so stroški za pogostitve ob dnevu rudarjev, za upokojene delavce ob koncu leta, druge 
pogostitve in promocijo. Promocijska dejavnost je vključena zaradi specifične dejavnosti (IO 
sevanje, ekologija) zaradi katere je potrebno aktivno komuniciranje z zunanjim okoljem. V 
letu 2012 bomo pripravili spletno in PPS predstavitev zgodovine in dejavnosti RŽV, ki jo 
bomo skupaj z ogledom tehnološkega parka pred CDU ponudili šolskim in organiziranim 
skupinam za ogled. Pogodbe o delu in avtorski honorarji so stroški, ki se nanašajo na delo 
zunanjih sodelavcev za različna dela, za katera RŽV nima potrebnega znanja (računalniški 
programi, prevodi, cenitve, druga strokovna dela). Sem spadajo tudi sejnine za Nadzorni svet. 
Zavarovanje obsega zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti. Odvetniške storitve 
izvaja po potrebi pooblaščeni odvetnik. Revizija računovodskih izkazov je nujna, ker je 
družba v 100 % lasti države. Usposabljanje obsega usposabljanje iz varstva pri delu v skladu 
s predpisi, udeležbo na seminarjih za tekoče usposabljanje za izvajanje del in jezikovni tečaj 
za osvežitev znanja. 
Delo obsega celotne stroške za plače (vključeni so tudi prispevki delodajalca) in druge 
stroške, ki izhajajo iz dela (prevoz, prehrana, itd.). Za zagotavljanje nemotenega poslovanja 
podjetja sta v letu 2012 predvidena dva redno zaposlena delavca. Višina plač je izračunana na 
osnovi izplačanih plač za avgust 2011. Stroški skupnih nalog so prikazani v Tabeli 6. 
 
 
2.2.5  ODŠKODNINE 
 
Odškodnine obsegajo zakonske obveznosti in obveznosti za plačilo uporabe tujih zemljišč. 
Celotni stroški odškodnin so prikazani v Tabeli 8. 
 
2.2.5.1  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -zakonske obveznosti   

 

RŽV je za zemljišča, ki jih uporablja za izvajanje zapiralnih del dolžan v skladu s predpisi 
plačevati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
  
2.2.5.2 Nadomestilo za omejeno rabo prostora –  po uredbi vlade RS 

 
Na osnovi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na 
območju Rudnika urana Žirovski vrh št. 00719-133/2007/11 z dne 21. 02. 2008 in Uredbe o 
spremembi navedene uredbe (UL .št. 50/2009), je RŽV dolžan zagotoviti plačilo nadomestila 
za omejeno rabo prostora v višini 559.224,00 €, od tega 111.347 € znaša nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča. 
Preostalih 448.000 bi moral RŽV pokriti iz lastnih sredstev. Ker teh nima več, 
obveznosti ne bo mogel poravnati in plačilo v letu 2012 ni načrtovano. Skupaj z MKO in 
lastnikom je treba proučiti možnosti za izpolnitev obveznosti RŽV iz Uredbe. 
 
2.2.5.3  Odškodnine za uporabo tujih zemljišč 

 
RŽV rabi tuja zemljišča v privatni lasti Franca Drmote, Bačne 1. Površine niso velike, so pa 
nujno potrebne za izvajanje dolgoročnega upravljanja. Nameni uporabe so naslednji: 

- manjši del odlagališča Boršt (zemljišča s parc. št.: 805/17, 805/15, 793/6, 793/4 del 
skalometne pete na spodnjem robu) – sklenjena je najemna pogodba, 
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- vremenska postaja in dostop do nje – (zemljišča s parc.št.: 793/5, 793/2 - služnost, 
- merilno mesto Boršt, portal rova Boršt in dostopna cesta (zemljišča s parc. št.: 805/18 

805/1), 
- SDIJ – merilno mesto in dostop (zemljišča s parc. št.: 793/1), 
- območje zahodnega potoka, ki mora na podlagi zahtev iz varnostnega poročila biti 

ograjeno (zemljišča s parc. št.: 793/1). 
 
3   LASTNA REALIZACIJA 
 
Kot lastno realizacijo so tiste aktivnosti, ki niso neposredno povezane z osnovno dejavnostjo. 
Te dejavnosti se zmanjšujejo (druge storitve za zunanje stranke, prodaja premoženja, itd.).  
Vsi stroški navedenih dejavnosti so pokriti s prihodki teh dejavnosti. Pozitivna razlika pa se 
bo kot prihodek lastne realizacije uporabila za financiranje rednega poslovanja in za ureditev 
slovenske zbirke uranovih rud in mineralov v centru za dolgoročno upravljanje. 
 
3.1   Prihodki lastne realizacije 
 
Prihodki lastne realizacije obsegajo vse tiste prihodke, ki se ne nanašajo na izvajanje 
sanacijskih del in ne izvirajo iz proračuna. Prikazani so v Tabeli 9 na šifrah od 951 do 957. 
Na SN 960 je prikazano dezinvestiranje, ki obsega prihodke od prodaje nepremičnin v 
tekočem letu in prihodke iz preteklega leta. Dobiček v preteklem poslovnem letu je prikazan 
zaradi prodaje delnic GB, katerih dejanska vrednost ni bila ocenjena in so se vodile po 
nabavni ceni. 
 
3.2   Stroški lastne realizacije 
 
Stroški lastne realizacije obsegajo vse tiste stroške, ki se nanašajo na izvajanje lastne 
dejavnosti in so pokriti iz prihodkov lastne realizacije. V Tabeli 10 so prikazani na šifrah od 
901 do 912. 
Iz lastnih sredstev zagotavlja RŽV izplačila delavcem po Podjetniški kolektivni pogodbi 
(usklajeno s panožno pogodbo za premogovništvo) ob rudarskem prazniku in pred novim 
letom. Prav tako v skladu s PKP daje sindikatu za delovanje manjša sredstva kot dotacijo. 
Nekaj lastnih sredstev RŽV namenja za dotacije društvom in ustanovam. To so manjše 
dotacije, ki jih daje RŽV društvom, šolskim skupinam in ustanovam kot pomoč za njihovo 
delovanje. Dotacije prejemajo v glavnem tisti, ki imajo sedež v Občini Gorenja vas – Poljane, 
oz. ko so udeleženi krajani Občine. 
V tabeli so dodane tudi šifre 930, 932 in 933, ki obsegajo izgradnjo infrastrukture za 
Gospodarsko cono Todraž, nadomestilo za omejeno rabo prostora in ureditev centra za 
dolgoročno upravljanje. Obširnejši opis je v nadaljevanju. 
 
3.3.   Izgradnja Gospodarske cone Todraž 
 
Vlada RS je s pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnin v letih 2004, 2006 in 2008 
prenesla v last Občine Gorenja vas-Poljane potrebna zemljišča in objekte. RŽV je bil zavezan 
urediti komunalno infrastrukturo v novi Gospodarski coni Todraž in financirati še druge v 
pogodbi navedene projekte iz lastnih sredstev. Vsi projekti niso bili realizirani zaradi časovnih 
zamikov. Za pokritje vseh pogodbenih obveznosti nima več lastnih sredstev. Zato bo potrebno 
zagotoviti druge vire financiranja, ko bodo pripravljene ustrezne podlage (investicijski 
program in Novelacija 3 k PNPN). 
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3.4.   Nadomestilo za omejeno rabo prostora 
 
RŽV nima več lastnih sredstev za plačilo nadomestila, ki je navedeno v točki 2.2.5.2., zato 
bomo sredstva skušali zagotoviti iz drugih virov. 
 
3.5.   Center za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti (CDU) 
 
Za zagotovitev pogojev za dolgoročno upravljanje je bil v letu 2011 dokončan CDU. Poleg 
prostorov, namenjenih za potrebe dolgoročnega upravljanja, so v njem tudi prostori, ki bodo 
lahko služili tudi za izobraževalne, predstavitvene in druge dejavnosti. V njih je načrtovana 
zbirka uranovih rud in mineralov. Ta bo na razpolago za študijske in druge namene. 
V skladu z dogovorom z URSJV je načrtovano, da bo na lokaciji CDU tudi centralna 
slovenska zbirka oziroma arhiv uranovih rud in mineralov. Upravljavec končno urejenih 
rudniških objektov bo strokovno usposobljen za ravnanje z radioaktivnimi snovmi in bo 
gospodarjenje z zbirko uranovih rud in mineralov izvajal v okviru svoje dejavnosti. S tem bo 
celovito rešen problem na državnem nivoju z minimalnimi stroški za tekoče vzdrževanje 
(ionizirajoče sevanje na področju zbirke). Zbirka bo trajno hranjena v sladu s predpisi in bo 
po potrebi dostopna vsem zainteresiranim. Aktivnosti za pridobitev potrebnih soglasij so 
načrtovane za leto 2012 in bodo usklajene z URSJV. Za ureditev zbirke bo potrebno 
zagotoviti dodatno opremo. Točna specifikacija bo znana, ko bodo v celoti znani pogoji in 
količina materiala. Predvidoma bo potrebna ureditev prostora z opremo in vitrinami znašala 
10.000 €. Sredstva bodo zagotovljena iz lastnih sredstev RŽV. 
 
 
4   KADROVSKI NAČRT S PREZAPOSLOVANJEM 
 
Če bo družba nadaljevala z izvajanjem aktivnosti na enak način, kot v preteklih letih, je 
načrtovano, da se število delavcev v drugi polovici leta 2012 zmanjša za dva delavca zaradi 
predčasne starostne upokojitve. Pregled zaposlenih po dejavnostih je v spodnji tabeli. 
 
Šifra 
dej. 

Področje dela Začetek 
leta 

Konec 
leta 

Stanje po 
četrtletjih 

Razlog 
prenehanja 

 Direktor** 1 1 1,1,1,1 upokojitev, 
imenovanje v.d. 

 Strokovna tehnična dela * 0    
 Skupne naloge 1 1 1,1,1,1  
 Dolgoročno upravljanje  4 2 4,4,4,2 2 starostni 

upokojitvi 
 Monitoring obdelava 

podatkov* 
0    

 Skupaj 6 4 6,6,6,4  
 
* dela tehničnega vodje rudarskih del in obdelave podatkov se bo izvajalo po pogodbi z 
zunanjimi izvajalci, ker RŽV za ta dela nima usposobljenih delavcev. Dela sta do leta 2011 
izvajala delavca, ki sta se upokojila.  
** Direktor se je upokojil 31. 5. 2012, 1. 6. 2012 je bila imenovana v.d. direktorice. 
 
V primeru organizacijskih sprememb v družbi se bo izvedlo potrebne kadrovske 
prerazporeditve in spremenilo obseg potrebnih sredstev.  
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5   DINAMIKA IZVAJANJA DEL   
 
Predvidoma se bodo dela dolgoročnega upravljanja izvajala tekoče po ustaljeni dinamiki. 
Obseg del bo v skladu z Varnostnimi poročili za odlagališči Jazbec in Boršt.  
Vsa dela trajnega prenehanja obratovanja se bodo izvajala v skladu z višino zagotovljenih 
sredstev. Dodatna intervencijska dela se bodo izvajala na odlagališču Boršt po vrstnem redu, 
kot ga je predlagal Strokovni projektni svet, če bodo za to zagotovljena dodatna sredstva..  
Dinamika izvajanja del je razvidna iz tabel stroškov in je prikazana četrtletno, skladno z 
metodologijo planiranja stroškov. 
Obseg del v letu 2012 je omejen na dolgoročno upravljanje zaradi zmanjšanja obsega 
financiranja. Dodatni interventni ukrepi, ki so bili zaradi prekinitve financiranja prestavljeni v 
2012, se ne bodo izvedli zaradi pomanjkanja sredstev in se prestavljajo v prihodnost. 
 
 
6   FINANČNI NAČRT 
 
Finančni načrt vključuje financiranje vseh dejavnosti in zagotavljanje sredstev. V finančnem 
načrtu za leto 2012 nista v obveznostih prikazani dve pomembni postavki: 

- dolg do izvajalca sanacije na odlagališču Boršt v skupni višini 1.074.000 €. Po 
zaključku del na odlagališču Boršt je ostal nedokončan formalni postopek zaključka 
financiranja z izvajalcem SCT. Dolg do njega je 61.000 € za izvedena dela v letu 2010 
in 1.013.000 € zadržanih plačil v času izgradnje. Ker pogodbeni odnosi še niso urejeni 
in zaključeni, v letu 2012 niso upoštevani odhodki za ta namen, morajo pa biti 
evidentirani kot dolg do SCT. 

- plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane. Plačilo je 
bilo določeno z Uredbo o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe 
prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh št. 00719-133/2007/11 z dne 21. 2. 
2008 in Uredbe o spremembi navedene uredbe (Ur.l. RS, št. 50/2009). RŽV svoje 
obveznosti ni izpolnil v letu 2011 v višini 140.000 € in v letu 2012 v višini 440.000 €. 
Namesto plačila Občini Gorenja vas – Poljane je RŽV lastna sredstva načrtoval za 
osnovno dejavnost, ker so sredstva iz državnega proračuna celo za nujni obseg del 
premajhna. 

 
6.1 VIRI FINANCIRANJA 
 
6.1.1   Proračunski viri  
 
Glavni vir financiranja bodo za RŽV predstavljala sredstva Proračuna RS. Na osnovi 
Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011, (Ur.L. RS št 74/11 str. 9696), so 
znašala razpoložljiva sredstva za RŽV 2.100.000 €. Na osnovi načrtovanega Rebalansa 
državnega proračuna za leto 2012 so zagotovljena sredstva v višini 386.782,00 € na 
proračunski postavki 2511- 04-0011.  
 
6.1.2   Lastni viri  
 
Lastni viri izhajajo predvsem iz prodaje vrednostnih papirjev v letu 2011 in v manjši meri iz 
lastne realizacije (vračila danih dolgoročnih kreditov, prodaja stanovanj in opreme). Zaradi 
preglednosti so lastni viri v tabelah prikazani v obliki denarnega toka.  
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Program prodaje v letu 2012 obsega prodajo garsonjere Sestranska vas 27/A (30.000 €), 
Navedena vrednost je informativna. Pred izvedbo prodaje bo stanovanje ponovno ocenjeno. 
Ocenjena vrednost je začetna cena na javni prodaji. Prodaja ostale opreme predstavlja 
prodajo osebnih avtomobilov Škoda in VW Passat (starost 8 let, 7.000 €). 
Prilivi in odlivi lastne realizacije so prikazani v Tabelah 9 in 10. 
 
6.2  POKRITJE STROŠKOV Z VIRI SREDSTEV 
 
Vir financiranja za kritje stroškov izvajanja trajnega prenehanja obratovanja, dolgoročnega 
upravljanja in ostalih del zapiranja in sanacije so v skladu z ZTPIU – UPB1 sredstva 
proračuna RS. Lastna sredstva pa so bila namenjena obveznostim, ki so bile s strani države 
naložena RŽV (izgradnja komunalne infrastrukture za GC Todraž, nadomestilo za omejeno 
rabo prostora) in za pokrivanje stroškov lastne dejavnosti, kadrovsko socialnega programa. Na 
ta način je financiranje uspešno potekalo do leta 2011.  
Zaradi prekinitve financiranja iz proračuna v avgustu 2011 je RŽV lastna sredstva uporabil za 
izvajanje osnovnega programa. Tudi v letu 2012 se je nerešeno stanje nadaljevalo. Redno 
financiranje ni bilo urejeno v 1. četrtletju, zato je RŽV še naprej financiral osnovno dejavnost 
z lastnimi sredstvi. 
Na osnovi Spremembe proračuna RS za leto 2012, znašajo razpoložljiva sredstva za RŽV na 
proračunski postavki: 2511-04-011 Rudnik Žirovski vrh  386.782,00 €. Ta sredstva ne 
zadoščajo za pokritje stroškov celoletnega programa, zato bo RŽV del programa v višini 
140.000 € financiral z lastnimi sredstvi. Ker financiranje v 1. četrtletju ni bilo urejeno, je bila 
celotna dejavnost financirana z lastnimi sredstvi. Po ureditvi financiranja bo izvedena 
refundacija iz proračuna v pogodbeni višini. 
Lastna razpoložljiva sredstva na dan 1. 1. 2012 so znašala 325.000 € in so bila prvotno 
namenjena plačilu obveznosti iz leta 2011 (Občina GVP 140.000 €, dobavitelji 194.000 €). 
Zaradi premajhnih proračunskih sredstev za izvajanje osnovne dejavnosti so se sredstva, 
namenjena plačilu obveznosti do Občini Gorenja vas – Poljane iz leta 2011 v višini 140.000 €, 
porabila za financiranje lastne dejavnosti v letu 2012.  
 
Razpoložljiva finančna sredstva v letu 2012 bodo namenjena za: 
− pokritje obveznosti do dobaviteljev iz leta 2011 v višini 194.000 €, 
− pokritje obveznosti RŽV in njegovih izvajalcev za izvedbo osnovne dejavnosti v letu 2012 

v višini 140.000 €, 
− pokritje obveznosti RŽV in njegovih izvajalcev za izvedbo del v obdobju januar – 

november 2012 v višini 386.782 €. Obveznosti iz decembra 2012 v višini 52.800 € bodo 
pokrite iz proračuna 2013. 

 
Pokrivanje stroškov iz leta 2011 in 2012 
 

pokrivanje stroškov leta
PN 2012 2011 2012 2013

RŽV PRORAČUN 578.800,00 386.000,00 52.800,00
RŽV LASTNA SREDSTVA 140.000,00
RŽV IZVJALCI DOLG 2011 194.000,00
RŽV 2011
SKUPAJ 578.800,00 194.000,00 526.000,00 52.800,00
* 720.000,00 578.800,00

plačilo 2012 PN 2012  
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* 2012: plačila 2011 + 2012, na proračunski postavki Zapiranje rudnika urana Žirovski vrh je 
v letu 2011 ostalo po rebalansu 1.441.614 € - izplačanih 783.135,66 € = 658.478,34 €, 
194.000 € predstavlja dejansko nastale stroške v času od avgusta do decembra 2012. 
 
* 2013: plačila PN 2012, 
 
** RŽV ima še dolg do SCT v višini 10% vrednosti izvedenih del, to je 1.013.000 € in 61.000 
€ neplačanih del v letu 2010. Zaradi znane situacije verjetno ne bodo mogli pridobiti garancije 
za odpravo napak v garancijski dobi. Zato se lahko smatra, da je neplačan znesek zadržan do 
izteka garancijskega roka, to je predvidoma v septembru 2013. Takrat bo dolg potrebno 
poravnati. Nedokončan je formalni zaključek del in obojestranska izpolnitev pogodbenih 
obveznosti. Potrebno je potrditi Aneks 6 s katerim se potrdi dejansko izvedena dela. Nato se 
zadrži 10% plačil, dokler se ne določi začetek garancijske dobe in dokler SCT ne dostavi 
garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Po dostavi garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi oziroma po preteku garancijskega roka bo potrebno dolg poravnati.  
 
*** Ker RŽV nima več potrebnih lastnih sredstev za plačilo nadomestila za omejeno rabo 
prostora Občini Gorenja vas Poljane, plačilo v PN 2012 ni načrtovano. Dolg obsega 
neplačano obveznost v letu 2011 (september – december 140.000 €) in obveznost za leto 2012 
448.000 €. Za plačilo bo potrebno skupaj z lastnikom poiskati možnosti za poravnavo. 
 
Za pokrivanje stroškov lastne dejavnosti v višini 30.700 €, so zagotovljena sredstva iz 
prihodkov lastne dejavnosti tekočega leta: 
−   37.000 € dezinvestiranje prodaja stanovanja in osebnih vozil. 
Pozitivna razlika prejemkov nad izdatki lastne dejavnosti predstavlja vir za pokrivanje drugih 
tekočih stroškov osnovne dejavnosti (morebitni odkup manjšega zemljišča na odlagališču 
Boršt). 
 
 
 
7   ZAKLJUČEK 
 
Poslovni načrt družbe RŽV, d.o.o. za leto 2012 je dokument, s katerim družba: 
 
− predloži ustanovitelju in organom upravljanja Operativni plan aktivnosti za izvedbo 

programa v tekočem letu v skladu z ZTPIU, ZTPIU-A, ZTPIU-B in finančni načrt v 
skladu z zahtevami Statuta in ZTPIU-UPB1,  

− po normativno predpisani verifikaciji PN 2012 pridobi izvedbeni dokument za izvajanje 
aktivnosti izvajanja del v letu 2012,  

− z verificiranim PN 2012 pridobi osnovo za sklepanje pogodbe med MOP in RŽV in s tem 
za zagotovitev proračunskih virov financiranja del v letu 2012. 

 
Obseg del je prilagojen razpoložljivim proračunskim in lastnim sredstvom. Ker so sredstva 
zelo znižana v primerjavi z veljavnim proračunom iz leta 2011, je dejavnost omejena na 
izvajanje predpisanega dolgoročnega upravljanja. Podrobno je vsebina opisana v tekstu in 
ovrednotena v priloženih tabelah.  
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Cilji, katere načrtujemo doseči v letu 2012:  
 
− izvajanje dolgoročnega upravljanja saniranih in končno urejenih objektov nekdanjega 

rudnika urana. To obsega predpisani monitoring in vzdrževanje, predvsem odlagališč 
Jazbec in Boršt ter območje nekdanjega rudnika, 

− izvajanje nadzora nad vplivi na okolje, 
− izvajanje varstva pri delu in varstva pred IO sevanji za zaposlene in druge delavce, ki 

izvajajo dela na končno urejenih objektih, 
− zaključiti vse formalne postopke prenehanja rudarjenja na območju nekdanjega rudnika 

urana in odlagališča Jazbec,  
− izvajati vsa splošna in druga opravila, ki bodo zagotavljala delovanje podjetja in izvajanje 

vseh predpisanih nalog, 
− urediti lastniško razmerje nekaterih zemljišč, na katerih leži odlagališče Boršt, 
− dokončati ureditev zbirke in centralnega slovenskega depoja uranovih rud in mineralov v 

prostorih CDU. 
 
 
Ob koncu leta 2012 ne bodo končane naslednje naloge: 
 
-     ne bodo izvedena interventna dela za zmanjšanje premikov plazu Boršt,  
- nedokončana bo dokumentacija, ki mora biti izdelana po zaključku sanacijskih del in je 

potrebna za pridobitev dovoljenj za zaprtje odlagališča Boršt po ZVISJ in ZRud, to je 
najprej vodna bilanca odlagališča in na njeni osnovi Varnostno poročilo za odlagališče 
Boršt, 

- ne bodo izpolnjeni pogoji za zaprtje odlagališča Boršt v skladu s 34. členom Pravilnika o 
dejavnostih sevalne in jedrske varnosti (Ur.l. RS, št. 92/09), 

- ne bodo izvedene aktivnosti, ki so potrebne za formalni zaključek sanacijskih del (tehnični 
pregled ureditve pridobivalnega prostora Jaka,  

- ne bodo izpolnjeni pogoji za izbris iz registra rudarske pravice in iz katastra pridobivalnih 
prostorov po 61. členu ZRud (Ur.l. RS, št. 98/04), 

- ne bodo v celoti vzpostavljeni sistem in pogoji za izvajanje dolgoročnega monitoringa 
(petletno prehodno obdobje) na odlagališču Boršt, v skladu z ZVISJV, ker še ne bo 
izdelano varnostno poročilo, ki bo dolgoročni monitoring določilo, 

- ne bo končano petletno prehodno obdobje, v katerem se ugotavlja kvaliteto izvedenih del 
in odpravlja pomanjkljivosti. 

 
Zaradi prekinitve financiranja v avgustu 2011 niso bili izvedeni dodatni interventni drenažni 
ukrepi na Borštu. Zato je zelo velika verjetnost, da se bodo nadaljevali premiki plazu z 
dinamiko zadnjih let, ki je večja od dovoljene. Z nadaljnjim drsenjem se bodo večale 
poškodbe izvedenih sanacijskih ukrepov (prekrivke, drenažnega sistema) in s tem verjetnost 
potrebe po večjih sanacijskih delih v naslednjih letih. 
 
V letu 2011 je bilo zaradi ustavitve financiranja prekinjeno plačevanje nadomestila za 
omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane iz lastnih sredstev. Lastna sredstva, 
zagotovljena za ta namen, so bila porabljena za zagotovitev izvajanja predpisanih nalog 
dolgoročnega upravljanja v obdobju avgust – december 2011 in delno za leto 2012.  
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PRILOGA 1 
 
 
T A B E L A    1   

REKAPITULACIJA STROŠKOV ZAPIRALNIH DEL

 EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

SKUPAJ TEHNIČNE AKTIVNOSTI 466.968,33 0 2.000 30.000 0 32.000

PRENEHANJE OBRATOVANJA ODLAGALIŠČ 466.968,33 0 2.000 30.000 0 32.000

SKUPAJ DOLGOROČNO UPRAVLJANJE 636.030,35 137.300 138.650 155.600 115.250 546.800

MONITORING 325.303,82 73.850 65.850 88.050 51.850 279.600

VZDRŽEVANJE IN OPREMA 55.354,27 9.600 7.100 11.100 12.100 39.900

VARSTVO PRI DELU 1.311,21 1.150 200 900 250 2.500

SKUPNE NALOGE 135.678,84 22.200 37.500 27.550 20.550 107.800
ODŠKODNINE 118.382,21 30.500 28.000 28.000 30.500 117.000

SKUPAJ ZAPIRALNA DELA 1.102.998,68 137.300 140.650 185.600 115.250 578.800

T A B E L A    2

STROŠKI PRENEHANJA OBRATOVANJA ODLAGALIŠČ  

EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

SN NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

ODLAGALIŠČE JAZBEC

835 Izdelava PGD in pridobivanje GB za odlag. Jazbec 15.955,92 0 2.000 0 0 2.000

SKUPAJ ODLAGALIŠČE JAZBEC 15.955,92 0 2.000 0 0 2.000

ODLAGALIŠČE BORŠT      

801 Raziskave in verif . norm. 21.739,20 0 0 30.000 0 30.000

804
Izdelava PGD in pridobivanje GD za odlagališče 
Boršt* 6.219,99 0 0 0 0 0

814 Odlagališče Boršt interventni ukrepi* 366.505,49 0 0 0 0 0

817 Cesta na Boršt* 0,00 0 0 0 0 0

821 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (strok. EU )* 56.547,73 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODLAGALIŠČE BORŠT 451.012,41 0 0 30.000 0 30.000

SKUPAJ PRENEHANJE OBRATOVANJA ODLAGAL. 466.968,33 0 2.000 30.000 0 32.000

* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti  
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T A B E L A    3

STROŠKI MONITORINGA EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

SN 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

DELOVANJE MERILNIH MEST 22.682,90 3.000 5.300 4.900 3.800 17.000
233 Material za laboratorij 1.270,93 0 300 400 300 1.000
111 Električna energija za obratovanje merilnih mest 2.766,51 500 500 500 500 2.000
124 Vzdrževanje merilnih mest in priprava vzorcev 10.064,01 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
125 Obratovanja in vzdrževanja opreme in merilnih mest 8.581,45 500 1.500 1.000 1.000 4.000
128 Kontrolne meritve inklinometrov, nivometrov* 0,00 0 1.000 1.000 0 2.000

RADIOLOŠKI IN KEMIJSKI MONITORING OKOLJA 100.111,28 24.800 10.500 13.100 10.000 58.400
120 Nadzor radioaktivnosti okolja RUŽV (ZI) 59.319,13 6.500 6.500 5.000 4.000 22.000
129 Ocena izpostavljenosti preb. sevanju v vpl. okolju (ZI) 17.000,00 17.000 0 0 0 17.000
130 Nadzor emisij radioaktivnosti objektov (RŽV,ZI) 14.817,79 1.000 4.000 1.000 4.000 10.000
121 Nadzor tekočih izpustov -odpadne vode (ZI) 3.586,36 300 0 2.100 2.000 4.400
123 Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih (RŽV,ZI) 5.388,00 0 0 5.000 0 5.000
126 Neradiol. in biološki nadzor vodotokov-Todraščica(ZI) 0,00 0 0 0 0 0

 TEHNIČNI MONITORING.,MONIT. EMISIJ IN IMISIJ 59.787,91 14.050 14.050 23.050 18.050 69.200

250 Odlagališče Jazbec (nadzor stanje in emisije) 2.300 2.300 3.300 3.300 11.200

Nadzor stanja odlagališča Jazbec (RŽV) 0 0 0 0 0

Meritve inklinometrov (RŽV,ZI) 0 0 0 800 800

Meritve sukcije (RŽV) 0 0 0 0 0

Meritve nivojev podtalnice ( RŽV,ZI) 0 0 0 200 200

Meritve pretokov izcednih voda (RŽV) 0 0 0 0 0

834 Geodetske meritve (ZI) 0 0 0 0 0

872 Spremljava kemijskega stanja podtalnice (RŽV,ZI) 500 500 500 500 2.000

873 Spremljava radiološkega stanja podtalnice (RŽV,ZI) 0 0 1.000 0 1.000

874 Spremljava kem. stanja tekočih izp, voda (RŽV,ZI) 700 700 700 700 2.800

875 Spremljanje radiol. stanja tekočih izp, voda (RŽVZI) 1.100 1.100 1.100 1.100 4.400

Odlagališče Boršt nadzor stanja in emisije 10.200 10.200 18.200 13.200 51.800

Nadzor stanja odlagališča Jazbec (RŽV) 0 0 0 0

Meritve inklinometrov in ekstenziom.  (RŽV,ZI) 0 0 0 1.500 1.500

Meritve sukcije  (RŽV) 0 0 0 0 0

Meritve pornih pornih tlakov (RŽV) 0 0 0 0 0

Meritve nivojev podtalnice ( RŽV,ZI) 0 0 0 1.500 1.500

Meritve pretokov izcednih voda (RŽV) 0 0 0 0 0

881 Geodetske meritve (RŽV,ZI) 0 0 8.000 0 8.000

882 Spremljava kemijskega stanja podtalnice (RŽV, ZI) 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000

883 Spremljava radiološkega stanja podtalnice (RŽV, ZI) 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800

884 Spremljava kem. stanja tekočih izp, voda (RŽV,ZI) 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

885 Spremljanje radiol. stanja tekočih izp, voda (RŽV,ZI) 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000

Vplivno okolje RŽV (dol. Breb. In Todrašč imis.) 1.550 1.550 1.550 1.550 6.200
Meritve nivojev podtalnice ( RŽV) 0 0 0 0 0

Meritve pretokov izcednih voda (RŽV) 0 0 0 0 0
892 Spremljava kemijskega stanja podtalnice (RŽV,ZI) 750 750 750 750 3.000

893 Spremljanje radiološkega stanja podtalnice(RŽV,ZI) 300 300 300 300 1.200

894 Spremljanje kem. stanja tekočih izpustov (RŽV ZI) 250 250 250 250 1.000

895 Spremljanje radiol.stanja tekočih izpustov (RŽV,ZI) 250 250 250 250 1.000

Skupaj neposredni stroški monitoringa 182.582,09 41.850 29.850 41.050 31.850 144.600

127  DELO (5,5,5,5) (3. kv. 2x odprav. ob upokojitvi) 142.721,73 32.000 36.000 47.000 20.000 135.000

SKUPAJ STROŠKI MONITORINGA 325.303,82 73.850 65.850 88.050 51.850 279.600

 
* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti 
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T A B E L A   4

STROŠKI  VARSTVA PRI DELU

EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

SN NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

140 Osebna zaščitna sredstva 200,01 0 50 150 100 300

150 Redni, izredni in specialni zdravstveni pregledi 30,00 1.000 0 600 0 1.600

151 Osebna dozim.,meritve sevanja, vzdrževanje in kontrola inst.1.081,20 150 150 150 150 600

153 Reševalna četa* 0,00 0 0 0 0 0

SKUPAJ VARSTVO PRI DELU 1.311,21 1.150 200 900 250 2.500

* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti

 
T A B E L A   5 

STROŠKI  VZDRŽEVANJA IN OPREME 

EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

SN NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

VZDRŽEVANJE 

839 Vzdrževalna.dela odlagališče Jazbec. 2.713,86 0 0 3.000 0 3.000

823 Vzdrževalna dela odlagališče Boršt 12.338,30 0 0 2.000 2.000 4.000

210 Vzdrževanje ostalih objektov (ceste, pluženje,…) 3.005,92 1.000 500 0 1.000 2.500

213 Vzdrževanje opreme, registracija vozil, itd. 9.965,13 1.500 0 1.000 1.500 4.000

Skupaj vzdrževanje 28.023,21 2.500 500 6.000 4.500 13.500

OBRATOVANJE 

202 Gorivo za avtomobile 5.857,37 1.500 1.500 1.000 1.000 5.000

230 Električna energija 9.252,54 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

231 Toplotna energija 16.323,59 2.000 1.500 500 3.000 7.000

232 Komunalne storitve (voda, kanalščina, smetarina) 622,84 100 100 100 100 400

256 Varovanje 746,88 250 250 250 250 1.000

257 Čiščenje 5.313,00 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

212 Vzdrževanje delovnih oblek (pranje) 2.935,00 250 250 250 250 1.000

Skupaj obratovanje tehnoloških sklopov 41.051,22 7.100 6.600 5.100 7.600 26.400

Oprema 

502 Merilniki pretokov* 1.332,00 0 0 0 0 0

503 Oprema za čiščenje piezometrov* 0,00 0 0 0 0 0

504 Ročno orodje,  insturmenti in druga oprema * 0,00 0 0 0 0 0

505 Računalniška oprema* 0,00 0 0 0 0 0

506 Programska oprema za bazo podatkov* 0,00 0 0 0 0 0

Skupaj oprema 1.332,00 0 0 0 0 0

SKUPAJ VZDRŽEVANJE INFRASTR. IN OPREMA 70.406,43 9.600 7.100 11.100 12.100 39.900

* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti
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T A B E L A    6

STROŠKI  SKUPNIH NALOG

 EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

SN NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

MATERIAL IN STORITVE

300 Pisarniški material 4.115,15 400 400 400 400 1.600

301 PTT stroški 6.125,99 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

302 Plačilni promet, bančni stroški, takse 1.430,14 250 250 250 250 1.000

303 Strokovna literatura (IAEA, Uranar) 3.489,09 500 500 250 250 1.500

304 Skupaj stroški materiala in storitev 2.972,37 0 600 500 400 1.500

305 Reprezentanca in promocija 3.393,75 0 200 500 500 1.200

330 Pogodbe o delu - nadzorni svet 6.349,23 500 1.500 1.500 500 4.000

331 Avtorski honorarji (prevodi, cenitve) 7.428,96 500 1.000 1.000 500 3.000

332 Zavarovanje 3.648,43 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

333 Prispevek za članstvo v GZ, članarine 290,20 50 50 50 50 200

335 Odvetniške storitve 182,40 0 500 500 0 1.000

336 Revizija računovod. izkazov in notranja kontrola 5.826,00 0 0 5.200 0 5.200

362 Usposabljanje za delo in varstvo pri delu 1.184,80 0 500 200 500 1.200

Skupaj stroški materiala in storitev 46.436,51 4.200 7.500 12.350 5.350 29.400

Delo (2,2,2,2) 89.242,33 18.000 20.000 15.200 15.200 68.400

Odpravnina ob upokojitvi 0,00 0 10.000 0 0 10.000

Skupaj stroški dela 89.242,33 18.000 30.000 15.200 15.200 78.400

 

STROŠKI  SKUPNIH NALOG 135.678,84 22.200 37.500 27.550 20.550 107.800

T A B E L A    7

STROŠKI ODŠKODNIN

EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

SN NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

337 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 111.346,88 28.000 28.000 28.000 28.000 112.000

932 Nadomestilo za omejeno rabo prostora* 276.424,00 0 0 0 0 0

440 Odškodnine 7.035,33 2.500 0 0 2.500 5.000

SKUPAJ ODŠKODNINE 396.817,21 30.500 28.000 28.000 30.500 117.000

* sredstva niso zagotovljena, a se bodo skušala pridobiti

 

TABELA 8

STROŠKI PREZAPOSLOVANJA EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

SN NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

401 Premije(2) 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PREZAPOSLOVANJE 0 0 0 0 0 0
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T A B E L A    9

PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE

 EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

SN NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

951 Druge storitve, MORS 9.089,67 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

952 Najemnine za zemljišča 3.000,00 1.500 0 1.500 3.000

954 Prilivi od prod.stanovanj- kredit 6.795,00 400 300 100 100 900

957 Obresti 56.592,47 200 200 100 100 600

Skupaj PRIHODKI  lastna realizacija tekoč. leta 75.477,14 1.600 3.000 1.200 2.700 8.500

960 Dezinvestiranje  560.350,00 0 3.000 30.000 4.000 37.000

Lastna sredstva preteklih let 0,00 140.000 0 0 0 140.000

SKUPAJ PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE 635.827,14 141.600 6.000 31.200 6.700 185.500

T A B E L A    10

STROŠKI LASTNE REALIZACIJE

  EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

SN NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

901 Druge storitve, MORS 6.710,99 900 900 900 900 3.600

902 Izplačilo po KP 2.178,05 0 3.000 0 4.000 7.000

907 Stroški stanovanj in stan. odškodninskega sklada 4.354,92 200 300 300 1.300 2.100

911 Dotacije društvom in ustanovam 3.213,70 500 500 500 500 2.000

912 Dotacija sindikatu 365,00 0 0 1.000 0 1.000

Skupaj stroški last. realizacije tekočega leta 16.822,66 1.600 4.700 2.700 6.700 15.700

930 Gospodarska cona Todraž 0,00 0 0 0 0 0

932 Omejena raba prostora - nadomestilo 276.424,00 0 0 0 0 0

933 Center za dolgoročno upravljanje 129.406,18 2.000 3.000 5000 5.000 15.000

SKUPAJ STROŠKI LASTNE REALIZACIJE 422.652,84 3.600 7.700 7.700 11.700 30.700

T A B E L A    11

SPECIFIKACIJA STROŠKOV

EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

Stroški zapiranja - RŽV 1.102.998,68 137.300 140.650 185.600 115.250 578.800

Stroški prezaposlovanja 0,00 0 0 0 0 0

Stroški lastne realizacije 422.652,84 3.600 7.700 7.700 11.700 30.700

SKUPAJ STROŠKI 1.525.651,52 140.900 148.350 193.300 126.950 609.500

T A B E L A    12

VIRI FINANCIRANJA

EUR

 realizacija I. II. III. IV. SKUPAJ 

NAZIV 2011 ČETRT. ČETRT. ČETRT. ČETRT. 2012

Proračun RS 796.000,00 137.300 140.650 185.600 115.250 578.800

Lastna realizacija 635.827,14 141.600 6.000 31.200 6.700 185.500

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 1.431.827,14 278.900 146.650 216.800 121.950 764.300  


