
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 410-17/2017/61
Ljubljana: 5. 7. 2018
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 –
2021, št. 2550-18-0028 » Aktivnosti zapiranja Rudnika Žirovski vrh« - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF -H) je Vlada Republike Slovenije na …. redni 
seji dne ... ... 2018 pod točko … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje  2018-2021 se, skladno s prilogo uvrsti nov projekt
št. 2550-18-0028 » Aktivnosti zapiranja Rudnika Žirovski vrh«.

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga: Tabela

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
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. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje
- mag. Matjaž Ferjančič, sekretar
- Tanja Petek, vodja Službe za finančne zadeve

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
-
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
-



5. Kratek povzetek gradiva:
V načrtu razvojnih programov za obdobje 2018-2020 se predlaga odprtje novega projekta 
»Aktivnosti zapiranja Rudnika Žirovski vrh«, v sklopu katerega se bo dokončalo izvajanje programa 
izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude v rudniku  urana Žirovski Vrh in preprečevanja 
posledic rudarjenja. Po zaključku projekta bo aktivnosti dolgoročnega nadzora in vzdrževanje 
objektov predalo izvajalcu obvezne gospodarske javne službe ARAO. Podrobneje so aktivnosti 
vsebinsko opredeljene v obrazložitvi vladnega gradiva.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
V letu 2018 znaša vrednost investicije 230.000 EUR, v letu 2019 1.278.672 EUR in v letu 2020 
600.240 EUR.
Sredstva za financiranje aktivnosti v letu 2018 se zagotavljajo v sklopu proračunskih postavk 
153260 – Programi posledic naravnih nesreč v višini 20.000 EUR, 153263 – Sanacija solin –
poplave december 2008 v višini 100.000 EUR in pa 153246 – Saniranje neurejenih odlagališč v 
višini 110.000 EUR. Za leto 2019 so sredstva predvidena na PP 153246. Ob pripravi proračuna za 
leto 2020 bodo sredstva ustrezno načrtovana. Za zaprtje finančne konstrukcije projekta v letih 2019 
smo znižali plane na projektih kot sledi: na 2550-18-0012 (500.000 EUR), 2511-06-0048 (400.000 
EUR), 2330-14-0006 (378.672 EUR). V letu 2020 pa smo znižali veljavni plan na projektu 2511-06-
0048 v višini 600.240 EUR.

Po odprtju novega projekta bomo sredstva za leto 2018 prerazporedili iz zgoraj navedenih 
proračunskih postavk na proračunsko postavko 153218 – Rudnik Žirovski Vrh. V sistemu MFERAC 
so v pripravi vloge za prerazporeditev sredstev v skupni višini 230.000 EUR, ki bodo dokončno 
izvedene po odprtju projekta. Gre za prerazporeditvi P2550-2018-0119 in P2550-2018-0123.

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

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-18-0028 –
Aktivnosti  zapiranja 

Rudnika  Žirovski Vrh

153218 –
Rudnik 

Žirovski vrh
0 EUR

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 

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-18-0006 –
Izvedba analiz o 

čezmerni obremenitvi 
okolja

153246 –
Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

100.000
EUR

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2330-14-0006 –
Sanacija Celjske 

kotline
153246 –
Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

10.000

EUR

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2511-11-0097 –
Poplave med 16. in 20. 

Septembrom 2010

153260 –
Programi 
odprave 
posledic 
naravnih 
nesreč

20.000

EUR

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2511-09-0020 –
Sečoveljske in 

Strunjanske soline –
poplava 1.12.08

153263 –
Sanacija 
solin  -

poplave 
december 

2008

100.000
EUR



Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-18-0012 –
Sanacija gramozne 
jame v Lovrencu na 

Pohorju

153246 –
Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

500.000 EUR

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2511-06-0048 –
Sanacija zgornje 
Mežiške doline

153246 –
Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

400.000 EUR

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2330-14-0006 –
Sanacija Celjske 

kotline

153246 –
Saniranje 
neurejenih 
odlagališč

378.672 EUR

SKUPAJ 230.000
EUR 1.278.672 EUR

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
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:
-
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA/NE
Predlog sklepa ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                       IRENA MAJCEN
                                                          MINISTRICA

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev
- Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC



PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV

Podjetje Rudnik urana Žirovski vrh je bilo ustanovljeno leta 1976 na podlagi rezultatov raziskav
o nahajališčih uranove rude na tem prostoru. Pridobivanje uranove rude se je začelo v letu 1982
in je potekalo do leta 1990, ko je Vlada RS sprejela sklep o začasnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude. Leta 1992 bil sprejet Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Ur.l. RS, št. 36/92), na osnovi 
katerega je Vlada RS leta 1994 potrdila dolgoročni program trajnega prenehanja izkoriščanja 
uranove rude.

Zaprtje Rudnik urana Žirovski vrh vključuje trajno zaprtje vseh podzemnih delov rudnika 
(izvedeno), razgradnjo vseh predelovalnih in proizvodnih obratov na površini (izvedeno), 
ureditev in zaprtje trajnih jalovišč (tj. odlagališče rudarske jalovine Jazbec in odlagališče
hidrometalurške jalovine Boršt) ter zagotovitev nadzora po končnem zaprtju rudnika. 
Odlagališče rudarske jalovine Jazbec je bilo dokončno zaprto ter formalno dne 29. 10. 2015 
predano v dolgoročno upravljanje na Agencijo za radioaktivne odpadke. Zaradi problemov z 
zagotavljanjem dolgoročne stabilnosti odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, ki se je v letu 
1990 po ekstremnem jesenskem deževju prvič premaknilo kot plaz, zaprtje rudnika še vedno ni 
izvedeno.

Za zapiranje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, njegovo predajo v dolgoročno 
upravljanje in vzdrževanje na Agencijo za radioaktivne odpadke do konca leta 2019 ter v 
začetku leta 2020 končno likvidacijo Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika 
urana, d.o.o., je potrebno:
- izvesti nakup zemljišč znotraj ograje odlagališča Boršt, ki so trenutno še v zasebni lasti. Pred 

zaprtjem odlagališča Boršt morajo biti vsa zemljišča znotraj ograje odlagališča Boršt v lasti 
RS, tj. objekt državne infrastrukture;

- izvesti dodatne sanacijske ukrepe za zagotavljanje nadzora dolgoročne stabilnosti odlagališča 
Boršt. To je predvsem čiščenje obstoječih in izdelava novih piezometrov ter posodobitev 
opreme za izvajanje meritev nivojev podtalnice v piezometrih;

- zagotoviti obratovanje Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, 
d.o.o., vključno z rednim vzdrževanjem odlagališča Boršt, monitoringom okolja ter plačilom še 
neizplačanih obveznosti do občine in ostalih upravičencev;

- pripraviti dokumentacijo za zapiranje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, ki vključuje 
posodobitev vsebine varnostnega poročila z novo izvedenimi sanacijskimi ukrepi ter rezultati 
in zaključki analiz, opravljenih v zadnjih letih. Potrebno bo tudi pridobiti strokovno mnenje o 
izvedenih aktivnostih in vsebini varnostnega poročila, ki bo služilo v pomoč pri odločanju 
Uprave RS za jedrsko  varnost pri izdaji odločbe o zaprtju odlagališča hidrometalurške 
jalovine Boršt.

Za izvedbo zgoraj opisanih aktivnosti se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 
predlaga uvrstitev novega projekta št. 2550-18-0028 » Aktivnosti zapiranja Rudnika Žirovski 
vrh«.

Skupna vrednost projekta v letih 2018-2020 je 2.108.912 EUR, od tega v letu 2018 
230.000 EUR, v letu 2019 1.278.672 EUR in v letu 2020 600.240 EUR.

Sredstva za financiranje aktivnosti v letu 2018 se zagotavljajo v sklopu proračunskih postavk 
153260 – Programi posledic naravnih nesreč v višini 20.000 EUR, 153263 – Sanacija solin –
poplave december 2008 v višini 100.000 EUR in pa 153246 – Saniranje neurejenih odlagališč v 
višini 110.000 EUR. Za leto 2019 so sredstva predvidena na PP 153246. Ob pripravi proračuna 
za leto 2020 bodo sredstva ustrezno načrtovana.
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