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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 

REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Seznanitev Vlade RS s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu 

porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v 

obdobju od januarja do marca 2022 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
in tretjega odstavka 7.a člena Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 
40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15, 84/18 in 204/21) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne 
………. pod točko ….. sprejela naslednji:

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu 
porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od 
januarja do marca 2022.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Prejemnik sklepa:
– Ministrstvo za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si), Direktorat za energijo
-   Služba vlade za zakonodajo (gp.svz@gov.si),
– Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si),

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

mag. Tina Seršen, državna sekretarka

mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo

dr. Leopold Vrankar, vodja Sektorja za rudarstvo, sekretar

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, je pripravilo vladno gradivo na podlagi Poročila

izvajalca storitev nadzora družbe GEOSTERN d. o. o., 
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni 
list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 - popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14,
82/15, 84/18 in 204/21; v nadaljevanju: ZPZRTH) določa, da ministrstvo, pristojno za energetiko, 
četrtletno poroča Vladi Republike Slovenije o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju Programa
postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2022-2023 (v nadaljnjem besedila: 
program) Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna institucija 
GEOSTERN d. o. o., skladno z Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad 
izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (Uradni list RS, št. 34/01 in 
28/02; v nadaljnjem besedilu: uredba).

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo poročilo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju PPZ 
RTH 2022-2023 v obdobju od januarja do marca 2022.

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

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

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

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

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

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

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

/

II. Finančne posledice za državni proračun
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Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

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

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 

navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a.

/

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna.

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo nima finančnih posledic za proračun.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Ni potrebno, ker ne gre za predpis, ampak za četrtletno poročilo Ministrstva za infrastrukturo ob 

zaključku četrtletnega programskega obdobja zapiranja, ki ga pripravi izvajalec storitev nadzora kot 
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sestavni del storitev nadzora, v obliki poročila o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi 

aktivnostmi za posamezno četrtletje. Ministrstvo za infrastrukturo, kot ministrstvo pristojno za 

energetiko in rudarstvo, pripravi četrtletno poročilo ministrstva, s katerim se Vlada Republike Slovenije 

le seznani skladno s 7.a členom ZPZRTH. Vladno gradivo nima narave pravnega predpisa na katerega 

bi zainteresirana javnost podala mnenje oziroma predloge.

Datum objave: ………

V razpravo so bili vključeni: 

 nevladne organizacije, 

 predstavniki zainteresirane javnosti,

 predstavniki strokovne javnosti, 

 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 

subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 

predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Tina Seršen

                                                                                                      DRŽAVNA SEKRETARKA

PRILOGE:
- Predlog sklepa (prilog 1)
- Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa 

postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje od januarja do marca 2022, junij 2022
(priloga 2)

- Poročilo aktivnosti nadzora za obdobje januar-marec 2022, maj 2022 družba GEOSTERN d. o. o.,
(priloga 3)
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Priloga 1

Številka: 
Datuma: 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
in tretjega odstavka 7.a člena Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 
40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15, 84/18 in 204/21) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne 
………. pod točko ….. sprejela naslednji:

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu 
porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od 
januarja do marca 2022.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

Prejemnik sklepa:
– Ministrstvo za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si), Direktorat za energijo
-   Služba vlade za zakonodajo (gp.svz@gov.si),
– Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si),
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Priloga 2

POROČILO MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO O VIŠINI IN NAMENU PORABE SREDSTEV 

TER IZVAJANJU PROGRAMA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK ZA 

OBDOBJE OD JANUARJA DO MARCA 2022, maj 2022

Skladno s 7.a členom Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 

prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 

40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15, 84/18 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZPZRTH) je Ministrstvo

za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kot ministrstvo, pristojno za energetiko, pripravilo 

poročilom o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika 

Trbovlje – Hrastnik. Za izvajanje programa zapiranja rudnika in namensko koriščenje sredstev je 

odgovorno ministrstvo, sam nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev pa opravlja 

neodvisna strokovna institucija - GEOSTERN d. o. o., ki jo za programsko obdobje 2022-2023 izbralo 

ministrstvo po postopku javnega naročanja.  

Na podlagi 6. člena ZPZRTH se sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika zagotavljajo iz 

proračuna Republike Slovenije in lastnih virov javnega podjetja Rudnik Trbovlje – Hrastnik d. o. o. (v 

nadaljnjem besedilu: RTH). Proračunska sredstva za izvajanje programa postopnega zapiranja 

Rudnika Trbovlje – Hrastnik so zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za infrastrukturo 

za leto 2022.

Z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa 

postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: uredba) je med drugim 

določen obseg storitev nadzora, organizacija in način opravljanja nadzora, ter kritje stroškov izvajanja 

nadzora (v nadaljnjem besedilu: nadzor) pri izvajanju programa zapiranja rudnika ter poraba 

proračunskih in lastnih sredstev, ki jih določa ZPZRTH, kot zakon o postopnem zapiranju RTH in 

razvojnem prestrukturiranju regije. Naloga izvajalca nadzora je, da poroča in pripravlja strokovne 

podlage ministrstvu za odločanje v zvezi s programom, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije

in lastnih virov javnega podjetja RTH d. o. o., in je osnova za izvajanje postopnega zapiranja rudnika 

ter pripravi in posreduje poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi za 

preteklo poslovno leto.

Družba GEOSTERN d. o. o., je s podizvajalci posredovala Poročilo aktivnosti nadzora za obdobje od 

januarja do marca 2022, ki vsebuje poročilo o tehničnem in finančnem nadzoru nad izvajanjem 

programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik. Tehnični nadzor je v danem obdobju 

obsegal: pregled realiziranih vzdrževalnih del za obdobje januar – marec in prvo polovico aprila 2022, 

s pregledom stroškov in porabo materiala za potrebe izvajanja vzdrževalnih del na področju jamskega 

dela in vzdrževanja površine, kot so nadzor izvedbe vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenje 

odvodnjavalnih kanalov, bazenov in prepustov, ter kontrolni pregledi saniranih plazovitih območij, kjer 

so se sanacijska dela izvajala, predvsem na področju Hauckov glinokop, Plaz Hribarnik (plaz Jesih), 

Bukova gora in plaz nad jamo Ojstro (strelišče) ter kamnolom Vode. V nadzoru je bilo pregledano

stanje preostalih sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini, ter se je izvedlo odpravljanje

ugotovljenih pomanjkljivosti s predhodnih tehničnih pregledov glede na potrjen program zapiranja in 

rudarske projekte ter izvajanje monitoringa.

V letu 2021 je RTH, d. o. o. izvajal le nujna vzdrževalna dela, monitoring in pregled površin jame 

Hrastnik, Ojstro in Trbovlje. Nakazil sredstev iz proračuna v navedenem obdobju ni bilo. 

Četrtletno poročilo aktivnosti nadzora od januarja do marca 2022: 

Tehnični nadzor za obdobje od januarja do marca 2022 je evidentiral:

1. monitoring – vizualni pregledi jame in površine, analiza vod – Savski rov, Retje in Ojstro, kontrola 

jamske mikroklime, meritve dotokov – površina jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje, meritve pomikov 
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terena – dokončanje zimskih meritev, nadzorni center, redno vzdrževanje, digitalni prostorski 

arhiv, vzdrževanje skladno s pogodbo, popravilo postrojenja za daljinski prenos podatkov zračilnih 

parametrov v jami, priprava in podpis pogodb za vzdrževanje digitalnega arhiva in nadzornega 

centra, izdelava letnih poročil za ARSO o odpadkih (zbiralci, povzročitelji) in letnih poročil za ARSO 

o odpadnih in izcednih vodah;

2. sanacijska in rekonstrukcijska dela na površini – sanacija površine nad Poljem III, sanacija

plazovitih območij, obnova industrijske ceste Trbovlje – Hrastnik čez Ojstro – odsek 1, obnova 

ceste Hrastnik – Leša, obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev, ureditev 

odvodnjavanja med Blatami in naseljem Brnica, zavarovanje brežine pod Blatami in ureditev 

dostopne poti, vzdrževanje površine in objektov v lasti RTH (ureditev odvodnjavanja pod Bedia 

vpadnikom, povzem tal in tira od konca proge 3 proti Bedia vpadniku, odmik vozičkov in praznjenje 

na separaciji, popravilo pohodne poti na progi 3, čiščenje kanalet na področju Ojstro in nad 

motokros progo, čiščenje zbiralnikov ob cesti Retje, posek dreves pod Ostrim vrhom – ogrožanje 

objekta, obhodi jame in površine, vzdrževanje strojne opreme, kontrola in redno vzdrževanje 

elektro strojnih instalacij, posek grmovja na področju Ojstro za potrebe polletnih meritev, čiščenje 

zbiralnikov in kanalov – 3. polje, posek grmovja na področju 3 polja za potrebe meritev, čiščenje 

kanalov in umirjevalnikov odvodnjavalnega sistema Hrastnik – Blate, posnetek tal pod Bedia 

vpadnikom proti progi 3, urejanje pohodne poti na križišču 7 in 9 – zamenjava pokrovov kanala in 

menjava lesenega dela prehodov, urgentna odstranitev drevesa pri Pustovem rovu);

3. ostala dela na rudniškem prostoru – izvajanje nujnih in nepredvidenih del pri organizaciji delovanja 

rudnika in tehničnih služb v skladu določili ZRud-1 in varstva pri delu, črpanje vode na progi 3 –

jama Trbovlje, posnetek tal ob jašku 3# na savskem obzorju, črpanje vode pri jašku Hrastnik 1 na 

zveznem obzorju jama Trbovlje, posek in odstranjevanje poškodovanega drevja, izdelava 

projektne dokumentacije – rudarskega projekta dokončne situacije napajanja porabnikov v jamskih 

in rudarskih objektov na površini, pregled elektro naprav s strani elektro-energetskega inšpektorja,

obhodi jame in površine;

4. izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca 

rudarske pravice – ažuriranje in vzdrževanje digitalnega prostorskega arhiva, dopolnjevanje 

dokumentacije za tehnične preglede, priprava in podpis pogodb za vzdrževanje, posredovanje 

podatkov nosilca rudarske pravice v skladu z Gradbenim zakonom glede omejitev v prostoru, 

urejanje tehničnega dela arhiva (v fizični obliki) v skladu s standardi arhiviranja, priprava gradiva 

za izdelavo PZ 21-23 v skladu z novelo zakona o postopnem zapiranju, usklajevanje s predstavniki 

MzI glede nadaljevanja upravnih postopkov, priprava dokumentacije za vloge za štiri področja, 

kjer so bili upravni postopki ustavljeni.

Tehnični nadzor je pregledal izvajanje vzdrževalnih del na področju jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje 

ter urejanja in vzdrževanja površine, kjer je ugotovil, da so bila dela izvedena in material porabljen in 

vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogi. Tehnični nadzor je med drugim vključil pregled 

revidiranih situacij, s pregledom prispelih računov in porabo materiala, kjer je izvajalec nadzora 

evidentiral izločene račune in začasno izločene račune z navedenimi ukrepi izvajalca nadzora glede 

vrste sredstev.

Pregled dokumentacije za RTH, ki se nanaša na nadzor na področju nepremičnin in premičnin navaja 

tudi pregled in potrditev zapisnikov mesečne koordinacije zapiranja RTH, ter pregled in potrditev 

računov od januarja do marca 2022, z obrazložitvijo računov glede potrditve upravičenosti, kjer je 

nadzor začasno zadržal in izločil dva računa do predložitve specifikacije del in ustreznega pojasnila 

izvajalca, ter ni izločil noben račun. Poročilo o izvajanju nadzora vrednotenja nepremičnin in premičnin 

je v pripravi in bo podano v prihodnjih kvartalnih poročilih. Nadzor je podal izhodišča in navodila za 

izvedbo nedokončanih sanacijskih in rekonstrukcijskih del za odpravo predhodno ugotovljenih 

pomanjkljivosti ter nadaljevanje izvedbe internih tehničnih pregledov ob predhodni odpravi morebitnih 

pomanjkljivosti, ter opozoril, da morajo biti spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije, ki
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so se pokazale kot potrebne med izvajanjem del in jih je potrdil nadzor, usklajene z ustreznimi odmiki 

in vpisane v gradbene dnevnike.

Iz poročila aktivnosti nadzora za obdobje od januarja do marca 2022 je razvidno, da je izvajalec storitev 

nadzora izvajal storitve nadzora nad izvajanjem programa z upoštevanjem določil Uredbe o pravilih 

za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja 

Rudnika Trbovlje – Hrastnik in ZPZRTH.

Iz proračuna so bila za prvo četrtletje nakazana sredstva v višini 449.791.95 evrov za program 

zapiranja rudnika družbo RTH, d. o. o. in družbi GEOSTERN d. o. o. v višini 19.634,68 evrov. Iz 

dezinvestiranja pa je družba RTH prejela prilive v višini 279.608,36 evrov. 

V predmetnem obdobju Ministrstva za infrastrukturo ni izdalo nobene odločbe, se pa je z družbo RTH

dogovoril, da družba umakne tožbe na Upravne sodišču, ki so bile vložene zoper izdanih sklepov o 

zavrženju vlog za izdajo odločb o prenehanju pravic in obveznosti nosilcev rudarske pravica skladno 

s PPZ RTH 2019-2023, s čemer so omogočili reševanja novih vlog. 
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Pozicije za knjiženje PZ 2022 - 2023
PLAN REALIZACIJA

TIP DN 2022 1-3/2022
% 

realizacije

X
Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje 
EPS) 5.425.000,00 101.937,72 1,88

X X5
Dokončanje nezaključenih postavk EPS PPZ 19-
20 5.325.000,00 97.822,72 1,84

X X7
Izvedba upravnih postopkov za pridobitev 
odločbe 100.000,00 4.115,00 4,12

X XG10 Gospodarjenje s premoženjem 850.000,00 92.878,78 10,93

XG101 Vzdrževanje površine / nepremičnin 850.000,00 92.878,78 10,93

0,00

X XM100 Monitoring 600.000,00 5.443,34 0,91

Neposredni stroški izvajanja programa 6.875.000,00 200.259,84 2,91

X XI100 Stroški izvajalcev programa 390.000,00 89.541,10 22,96

X X4000 Posredni stroški 519.000,00 159.991,01 30,83

Skupaj posredni stroški programa 909.000,00 249.532,11 27,45

G Nepredvidena in nujna dela 60.000,00 0,00 0,00

Skupaj program 7.844.000,00 449.791,95 5,73

Za obdobje od januarja do marca 2022 so bili izločeni stroški v višini 1.017,66 EUR in niso zajeti v 
zgornji tabeli.

Družba RTH, d. o. o. je v obdobju od januarja do marca 2022 prejela prilive v višini 279.608,36 evrov 

iz naslova lastnih virov, kar predstavlja 34,95 odstotka realizacije od načrtovanih v PPZ RTH 2022-

2023.
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