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Krško, 9. 10. 2018 

 
P O R O Č I L O  A K T I V N O S T I  N A D Z O R A  Z A  O B D O B J E  J U L I J – S E P T E M B E R  2 0 1 8  

 
1.1 TEHNIČNI NADZOR  
 
Tehnični nadzor je pregledal realizirana dela za junij 2018 in realizirana demontažna dela v jamskem 
delu separacije za mesec julij ter avgust 2018 in sproti še zaključna demontažna dela na separaciji v 
mesecu septembru, ki obsegajo demontažo in umik opreme ter sprotno nujno vzdrževanje jamskih 
objektov, kjer se ta dela izvajajo. 
Tehnični nadzor je pregledoval stroške dela in porabo materiala za potrebe izvajanja demontažnih del 
na področju separacije, kakor tudi za potrebe urejanja površine. Nadzor je pregledal stanje jamskih 
demontažnih in vzdrževalnih del na separaciji ter sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini glede 
na potrjene programe zapiranja in potrjene rudarske in gradbene projekte. 
Na površini smo nadzorovali izvedbo vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenja odvodnjevalnih 
kanalov, bazenov in prepustov ter kontrolne preglede delno saniranih plazovitih območij, kjer so se le 
ta izvajala. 
 
Dela po pozicijah so naslednja: 
 
Mesec julij 2018 

 

1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini: 
 
a. Vzdržba (poz.: 1001): 

• Ureditev merilnih mest za merjenje dotokov vode v zaprti jami, 
• Urejanje pohodne poti od remize proti križišču 7, 
• Priprava delovišča na Zveznem obzorju za zasip jaška Hrastnik 1. 

 
b. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123): 

• Izvajanja pnevmatskega zasipa, dela dokončana, demontaža opreme, 
• Izdelava projektne dokumentacije za ureditev napajanja, 
• Izbira izvajalca za ureditev portala in okolice. 
 

c. Vhod v jamo Dol (poz.: 5126): 

• Priprava delovišča za ureditev portalov bivšega skladišča maziv in razstreliva. 
 

d. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137): 

• Čiščenje jaška, 

• Odstranitev lesa, montaža lestve v jašku, odstranjevanje materiala iz jaška v Dolski progi. 
 
e. Barbara rov (poz.: 5129): 

• Nameščanje gradbene mreže in betoniranje z brizganim betonom. 
 
f. Zvezni rov Separacija (poz.: 5134): 

• Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije. 
 
g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074): 

• Izvajanje del na obnovi strehe na obratu Trbovlje, 
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• Demontaža cevovoda na strehi in fasadi, 

• Obnova fasade. 
 
1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini 

 
a. Dela v lastni režiji (poz.: 1009): 

• Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate, 

• Košnja trave: ob cesti in kanaletah plato Frančiška – Retje, ob zbiralniku Žreblov hrib, na platoju 
nasproti Frančiška ventilatorju, ob cesti Gvido, plato Frančiška, na Ojstrem, plato Jaška 3, ob 
cesti na Neži, ob cesti od odcepa Neža proti platoju Ojstro, okoli umirjevalnikov na platoju 
Ojstro, 

• Čiščenje kanala na platoju jaška 3, 

• Obhod površine po neurju, odpravljanje posledic. 
 
 
b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz.: 5063): 

• Zaključen je odsek proti Marnem. 
 
c. Ureditev ceste Trbovlje – Hrastnik: odsek 1, 2 in 3 (poz.: 5092): 

• Odsek 3: izdelava vodovoda, zaključna dela na cesti, 

• Odsek 2: navoz gramoza, urejanje odvodnjavanja, priprava in asfaltiranje, urejanje bankin, 

• Odsek 1: pregled predane dokumentacije, usklajevanje s projektantom. 
  
d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090): 

• Priključek Prapretno: Dela ustavljena (nadaljevanje po kočani izdelavi pilotov), 

• Uvedba v delo za sanacijo nad Ojstrem faza 2a, pripravljalna dela (sečnja drevja). 
 
e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088): 

• Ni bilo aktivnosti. 
 
f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop – potok Trboveljščica (poz.: 5132): 

• Zaključeno. 
 
g. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz.: 5066): 

• Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela in BG-17) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH, 

• Podpis pogodbe za kontrolo vgradnje. 
 
h. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz.: 5085): 

• Priključek Šuštarjeva cesta: navoz tampona, polaganje robnikov, urejanje brežine, priprava in 
asfaltiranje, nameščanje cestne signalizacije in razsvetljave, 

• Izdelava umirjevalnika: izdelava armirane brežine, polaganje folije, urejanje brežin, čiščenje 
trase za odvodnjavanje, dokončno formiranje površine, 

• Izdelava dokumentacije. 
 
i. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131): 

• Izdelava armirane brežine, polaganje folije, urejanje brežin, čiščenje trase za odvodnjavanje, 
• Izdelava dokumentacije. 
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j. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981): 
• Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala, izdelava prepusta nad pregrado in izdelava 

pregrade pod plazom, 
• Izdelava slopov nad prepustom. 

 
k. Urejanje odvodnjavaja na območju Brnica (poz.: 50982): 

• Končano, zbiranje ponudb za zgornji del (faza 2). 
 
l. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093): 

• Dela končana, 
• Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem tehničnem pregledu. 

 
m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083): 

• Izdelava varovalnega nasipa na osnovnem platoju kamnoloma, 
• Podpis pogodbe za zgornji del. 

 
n. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška – potok Trboveljščica (poz.: 5130): 

• Posek dreves in odstranjevanje podrastja, čiščenje kanala, 
• Izdelava kanala do križišča oz. do prepusta pod cesto (zemeljska dela), 
• Priprava za polaganje kanalet in obzidava brežine. 

 
o. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška (poz.: 5131): 

• Izdelava projektne dokumentacije, izvajanje del na priključku na regionalno cesto. 
 
 
1.4 Ostala dela v režiji RTH 

• Izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju 
površine Hrastnik in Trbovlje. 

 
 
1.5 Separacija 
 
a. Rušenje TTS (poz.: 5113): 

• Izvajanje rušenja, izdelava oporne grede, nameščanje zaščitne mreže, 
• Urejanje brežin. 

 
b. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114): 

• Demontažo strojne opreme, 
• Demontaža tira v A rovu, 
• Demontaža GT-1, 
• Demontaža pogonske postaje, 
• Objava razpisa za rušenje. 

 
Projektna dokumentacija: 
- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti: 
 

• RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov 
• RP Likvidacija Budnovega rova 
• RP Ureditve platoja Lakonca 
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1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij 
 

• Dokončna sanacija severnega dela površine nad jamo Ojstro – 2. faza: sklep št. ST-07/18 z dne 
13. 4. 2018; ocenjena vrednost: 142.517,88 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti-
gradnje; izbrani ponudnik: Sekopt d.o.o.; pogodbena vrednost: 120.465,70 EUR brez DDV. 

• Dokončna sanacija opuščenega kamnoloma Vode-biološki del: sklep št. ST-08/18 z dne 
31. 5. 2018; ocenjena vrednost: 216.480,70 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – 
gradnje; datum odpiranja: 11. 7. 2018; izbrani ponudnik: Biosan d.o.o.; pogodbena vrednost: 
228.931,45 EUR brez DDV. 

• Rušenje objekta drobilnica I na SPT: sklep št. ST-09/18 z dne 17. 7. 2018; ocenjena vrednost: 
167.893,84 EUR brez DDV; vrsta postopka: male vrednosti – gradnje. 

 
Ostalo podano v poročilu finančnega nadzora. 
 
 
Mesec avgust 2018 

 

1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini: 
 
a. Vzdržba (poz.: 1001): 

• Ni bilo aktivnosti. 
 
b. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123): 

• Dokončana demontaža postrojenja, 
• Izbran izvajalec za ureditev portala in okolice. 
 

c. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137): 

• Čiščenje jaška, 

• Odstranitev lesa , montaža lestve v jašku, 

• Dela v jašku končana, potrebno je namestiti še pregradna vrata. 
 
d. Barbara rov (poz.: 5129): 

• Betoniranje z brizganim betonom, 

• Čiščenje proge in obešanje električnih vodov, 

• Dela končana, potrebno je namestiti še merilna sidra. 
 
e. Zvezni rov Separacija (poz.: 5134): 

• Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije. 
 
f. Skladišče razstreliva Dol (poz.: 5136): 

• Obnova portalov. 
 
g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074): 

• Obnova strehe na obratu Trbovlje (potrebno izdelati še kovinske obrobe), 

• Obnova fasade. 
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1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini 
 
a. Dela v lastni režiji (poz.: 1009): 

• Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate, 

• Košnja trave: bivši bajer Trbovlje, Nasipi in parkirišča nad obratom Trbovlje, pešpot proti Save 
polju, ob cesti Hrastnik – Blate, ob kanaletah Hrastnik – Kal, na Blatah – proti Dolu, na A polju, 
okoli umirjevalnika Ojstro in okoli R2, na Savskem polju in AB polju, 

• Odstranjevanje ambrozije na Savskem polju, 

• Čiščenje nanošenega materiala v tunelih na SPT, 

• Odstranitev podrasti od tunelov proti SPT, 

• Sekanje podrastja in grmičevja: od tunelov do separacije. 
 
b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz.: 5063): 

• Montaža odbojnih ograj, 
• Nadaljevanje del faza 3 (izdelava meteorne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture). 

 
c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 1, 2 in 3 (poz.: 5092): 

• Odsek 3: izdelava vodovoda, zaključna dela na cesti, 

• Odsek 2: urejanje brežin, 

• Odsek 1: pregled dokumentacije, priprava razpisa. 
 
d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090): 

• Priključek Prapretno: izvajanje pripravljalnih del, 

• Sanacijo nad Ojstrem faza 2a, pripravljalna dela (sečnja drevja in spravilo), urejanje dostopnih 
poti in formiranje zgornje etaže. 

 
e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088): 

• Umik zapuščenih objektov na površini RTH. 
 
f. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz.: 5066): 

• Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH. 
 
g. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz.: 5085): 

• Priključek Šuštarjeva cesta: dela končana, 
• Izdelava umirjevalnika: polaganje folije na dnu, izkop in polaganje cevi za odvodnik, dokončno 

formiranje površine; dela končana, v mesecu oktobru se bo izvedla zasaditev dreves. 
 
h. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131): 

• Aktivnosti skupaj s pozicijo 5085, izdelava RP za priključitev odvodnjevanja na zbiralnik, 
• Priprava razpisa. 

 
i. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981): 

• Izdelava glavnega kanala in dostopne ceste; dela končana, izvaja se odprava napak. 
 
j. Urejanje odvodnjavaja na območju Brnica (poz.: 50982): 

• Zbiranje ponudb za zgornji del (faza 2.), izbran izvajalec. 
 
k. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093): 

• Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem tehničnem pregledu. 
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l. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083): 

• Izdelava varovalnega nasipa na osnovnem platoju kamnoloma, 

• Podpis pogodbe za zgornji del (biotehnična sanacija). 
 
m. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška – potok Trboveljščica (poz.: 5130): 

• Izdelava kanala do križišča oz. do prepusta pod cesto (zemeljska dela), urejanje brežine, 

• Dela končana, potrebno je namestiti varovalno ograjo. 
 
n. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška (poz.: 5131): 

• Izdelava projektne dokumentacije, izvajanje del na priključku na regionalno cesto. 
 
o. Dokončna ureditev površin Separacije (poz.: 5150): 

• Izdelava projektne dokumentacije, izvajanje del na priključku na regionalno cesto, 

• Izbran izvajalec za izvedbo ter izvajane del na skrajšanju transportnega traku T20 in porušitev 
nakladalne postaje za jalovino. 

 
p. Ureditev območja Resnica (poz.: 5110): 

• Planiranje, odvoz odvečnega materiala in izdelava kamnite zložbe. 
 
r. Obnova zunanjih objektov jaška III (poz.: 5004): 

• Objavljen razpis za obnovo izvoznega stolpa. 
 
s. Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz.: 5141): 

• Objavljen razpis. 
 
š. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (plaz Novi Dom) (poz.: 50984): 

• Objavljen razpis. 
 
1.4 Ostala dela v režiji RTH  

• Izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na 
področju površine Hrastnik in Trbovlje. 

 
 
Projektna dokumentacija: 
- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti: 
 

• RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov 

• RP Likvidacija Budnovega rova 

• RP Ureditve platoja Lakonca 

• RP ureditve portala Frančiška in okolice 
 
 
1.5 Separacija 
 
a. Rušenje TTS (poz.: 5113): 

• Zaključna dela na opremljanju sider, odvoz odvečnega materiala. 
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b. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114): 

• Demontažo strojne opreme, 

• Izbran izvajalec za rušenje, 

• Izvedena uvedba v delo. 
 
 
1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij 
 
Podano v poročilu finančnega nadzora. 
 
 
Mesec september 2018 

 
1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini: 
 
a. Vzdržba (poz.: 1001): 

• Ni bilo aktivnosti. 
 
b. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123): 

• Izbran izvajalec za ureditev portala in okolice, pogodba v podpisovanju. 
 
c. Vhod v jamo Dol (poz.: 5126): 

• Nadaljevanje z deli na obnovi portala. 
 
d. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137): 

• Dela v jašku končana, potrebno je namestiti še pregradna vrata. 
 
e. Zvezni rov Separacija (poz.: 5134): 

• Izdelava zadelk na dostopih v jamski del separacije. 
 
f. Skladišče razstreliva Dol (poz.: 5136): 

• Obnova portalov, 

• Urejanje okolice, dela v zaključni fazi. 
 
g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074): 

• Obnova strehe na obratu Trbovlje ( potrebno izdelati še kovinske obrobe), 

• Obnova fasade, 

• Dela končana, odpravljajo se ugotovljene napake. 
 
h. Budna rov (poz.: 5138): 

• Nameščanje varovalne ograje in spravilo zasipnih cevi. 
 
i. Monitoring (poz.: 53010): 

• Izbran izvajalec za namestitev merilne opreme v Barbara rovu. 
 
1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini: 
 
a. Dela v lastni režiji (poz.: 1009): 

• Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate, 
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• Košnja trave: bivši bajer Trbovlje, Nasipi in parkirišča nad obratom Trbovlje, pešpot proti Save 
polju, ob cesti Hrastnik – Blate, ob kanaletah Hrastnik – Kal, na Blatah – proti Dolu, na A polju, 
okoli umirjevalnika Ojstro in okoli R2, na Savskem polju in AB polju, 

• Odstranjevanje ambrozije na Savskem polju, 

• Čiščenje nanošenega materiala v tunelih na SPT, 

• Odstranitev podrasti od tunelov proti SPT, 

• Sekanje podrastja in grmičevja: od tunelov do separacije, 

• Čiščenje kanalet na Hauckovem glinokopu. 
 
b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz.: 5063): 

• Nadaljevanje del faza 3 (izdelava meteorne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture). 
 
c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 1, 2 in 3 (poz.: 5092): 

• Odsek 3: nameščanje prometnih znakov, urejanje bankin in vodovoda ter postavitev odbojne 
ograje, 

• Odsek 2a: urejanje brežin in zaščitne ograje, zaključna dela, 

• Odsek 1: objavljen razpis, izbran izvajalec in podpisana pogodba. 
 
d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090): 

• Priključek Prapretno: izdelava kamnite zložbe, 

• Sanacijo nad Ojstrem faza 2a: urejanje dostopnih poti ,formiranje zgornje etaže in urejanje 
odvodnjevanja. 

 
e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088): 

• Umik zapuščenih objektov na površini RTH. 
 
f. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz.: 5066): 

• Sanacijska dela ( vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH. 
 
g. Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem (poz.: 5085): 

• Dela končana, v mesecu oktobru se bo izvedla zasaditev dreves, 
• Odprava napak. 

 
h. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131): 

• Aktivnosti skupaj s pozicijo 5085, priprava in objava razpisa. 
 
i. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij – plaz Jesih (poz.: 50981): 

• Dela končana, izvaja se odprava napak, 
• Uvedba v delo za ureditev severne dostopne poti nad plazom Jesih. 

 
j. Urejanje odvodnjavaja na območju Brnica – Blate (poz.: 50982): 

• Izbran izvajalec za izvedbo-faza 2 ( ureditev območja med Blate in Brnico), podpisana 
pogodba ter izvedena uvedba v delo. 

 
k. Ureditev odvodnjavanja na območju Studenci (poz.: 50983): 

• Izdeluje se projekt. 
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l. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093): 
• Odprava pomanjkljivosti ugotovljenih pri internem tehničnem pregledu – odstranjevanje 

kamenja. 
 
m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083): 

• Izdelavo varovalnega nasipa, urejanje dostopne poti na vrhu kamnoloma, 
• Podpis pogodbe za zgornji del (biotehnična sanacija) ter izvedena uvedba v delo. 

 
n. Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška – potok Trboveljščica (poz.: 5130): 

• Dela končana, potrebno je namestiti varovalno ograjo. 
 
o. Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška (poz.: 5131): 

• Izvajanje del na priključku na regionalno cesto (most), 
• Uvedba v delo za obnovo ceste, zakoličba in demontaža varovalne ograje (dela na obnovi 

ceste). 
 
p. Dokončna ureditev površin Separacije (poz.: 5150): 

• Krajšanje transportnega traku T20 je končano (prvi del), ravno tako tudi rušitev nakladalne 
postaje za jalovino. 

 
r. Ureditev območja Resnica (poz.: 5110): 

• Planiranje, odvoz odvečnega materiala, izdelava kamnite zložbe in drenaž. 
 
s. Obnova zunanjih objektov jaška III (poz.: 5004): 

• Izbran izvajalec za obnovo izvoznega stolpa, 

• Uvedba v delo in pričetek del – postavitev delovnega odra, demontaža pločevine. 
 
š. Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev (poz.: 5141): 

• Objavljen razpis , izbran izvajalec in podpisana pogodba. 
 
t. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (plaz Novi Dom) (poz.: 50984): 

• Objavljen razpis , izbran izvajalec in podpisana pogodba. 
 
u. Likvidacija/obnova jaška Hrastnik (poz.: 5111): 

• Objavljen razpis , izbran izvajalec in podpisana pogodba. 
 
v. Sanacija ceste Hrastnik kolonija Blate (poz.: 5061): 

• Izdelava tretje pilotne stene, 

• Betoniranje grede na pilotni steni, 

• Urejanje bankine ter priprava za krpanje asfalta. 
 
1.4 Ostala dela v režiji RTH  

• izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju 
površine Hrastnik in Trbovlje. 

 
Projektna dokumentacija: 
- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti: 
 

• RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov 

• RP Likvidacija Budnovega rova 
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• RP Ureditve platoja Lakonca 
 
1.5 Separacija 
 
a. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114): 

• Izvedena uvedba v delo, 

• Izvajanje rušenja. 
 
 
1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij 
 
Podano v poročilu finančnega nadzora. 
 
 
 
1.7 Pregled delno revidiranih situacij: I.–VI. 2018, I.–VII. 2018 in I.–VIII. 2018 
 
 
P O R O Č I L O  P R E G L E D A  R E V I D I R A N I H  S I T U A C I J  Z A  J U N I J ,  J U L I J  I N  A V G U S T  2 0 1 8  

 
1. TEHNIČNI NADZOR 
 
Tehnični nadzor je v času: 

– od 18. 7. 2018 do 24. 7. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec junij 2018, 
– od 22. 8. 2018 do 28. 8. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec julij 2018, 
– od 20. 9. 2018 do 28. 9. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec avgust 2018. 

 
Ugotovljeno je bilo, da je bil material za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik 
in Trbovlje ter Ojstro, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji porabljen in vgrajen skladno 
s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnih planih. 
 
Delno izločeni računi: 

• Ni bilo primerov. 
 
Začasno izločeni računi: 

• Račun št.: 11. začasna situacija št. 383-2018, z dne 13. 7. 2018, izdajatelja AGM NEMEC d.o.o., 
Sedraž 3, 3270 Laško, v vrednosti 12.078,40 EUR z DDV-jem; potrebna dodatna pojasnila, 

• Račun št.: 053/2018, z dne 27. 6. 2018, izdajatelja AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje, v 
vrednosti 7.925,00 EUR brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila, 

• Račun št.: 2018-209, z dne 29. 6. 2018, izdajatelja ŽAGA TRBOVLJE d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 
1420 Trbovlje, v vrednosti 980,00 EUR brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila, 

• Račun št.: 800032, z dne 30. 6. 2018, izdajatelja UNIKONT d.o.o., Cesta 1. Maja 77, 1430 Hrastnik, 
v vrednosti 11.247,60 EUR brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila, 

• Račun št.: 219-2018, z dne 30. 6. 2018, izdajatelja S-PROM TEHNIKA d.o.o., Sinja Gorica 9, 
1360 Vrhnika, v vrednosti 17.210,00 EUR brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila, 

• Račun št. 296-2018, z dne 31. 8. 2018, izdajatelja S-PROM TEHNIKA, v vrednosti 19.380,80 EUR 
brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila, 

• Račun št. 18/0438-E552N, z dne 31. 8. 2018, izdajatelja RUDIS Trbovlje, v vrednosti 12.042,39 EUR 
brez DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila, 
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• Račun št. 2018-00021, z dne 30. 8. 2018, izdajatelja Ivan Skala s.p., v vrednosti 68.238,41 EUR brez 
DDV-ja, nadzor potrebuje dodatna pojasnila, 

• Zahtevek, z dne 26. 9. 2018, izdajatelja Občina Trbovlje, v vrednosti 88.561,23 EUR brez DDV-ja, 
nadzor potrebuje dodatna pojasnila. 

 
Izločeni računi: 

• Račun št. 6041/2018, z dne 29. 6. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 Trbovlje, v 
vrednosti 5.760,00 EUR brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje. 

• Račun št. 6052/2018, z dne 31. 7. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 Trbovlje, v 
vrednosti 5.760,00 EUR brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje, 

• Račun št. 018-18, z dne 3. 7. 2018, izdajatelja Kulturno društvo Frajton Music, Farčnikova kolonija 
21, 1410 Zagorje ob Savi, v vrednosti 4.000,00 EUR brez DDV-ja, 

• Račun št. 01-001-44501, z dne 9. 7. 2018, izdajatelja Mala Malca, Zoja Gast d.o.o., v vrednosti 
3.702,00 EUR brez DDV-ja, 

• Račun št. 6066/2018, z dne 31. 8. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 Trbovlje, v 
vrednosti 5.280,00 EUR brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje, 

• Račun št.28/VIII, z dne 31. 8. 2018, izdajatelja Branko Marinc s.p v vrednosti 275,63 EUR; 
dezinvestiranje. 

 
 
Poročilo o stanju dinamike zapiralnih del julij–september 2018 
Na skoraj vseh deloviščih in gradbiščih so se v obdobju tretjega tromesečja (kvartala) zapiralna in 
sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela nadaljevala z izvajanjem v polnem obsegu, vendar bo zaradi 
zaostankov pogojenih z slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 RTH moral 
nadoknaditi neizvedeno realizacijo z zagotovitvijo pospešenega in neprekinjenega izvajanja del s 
strani zunanjih izvajalcev in zahtevati dosledno spoštovanje pogodbenih rokov v zadnjem kvartalu 
leta 2018. 
Zlasti bo potrebno pospešiti dinamiko zapiralnih, sanacijskih in rekonstrukcijskih del na naslednjih 
pozicijah oziroma območjih ter objektih: 

Pozicija Območje / objekti 
    
    
5003 Sanacija površine nad Kotnim poljem     
5098 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij:     
50982 Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in Brnica 
50983 Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci   
50984 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (Plaz Novi dom) 
5120-
5140 

Ureditev opuščenih. rud. objektov na pov. (Talni rov, skl. razstr. Dol, 
Budnov rov) 

5083 Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode     
5110 Ureditev območja Resnica     
5073 Rušenje opuščenih objektov na površini     
5090 Sanacija in rekultivacija na območju Ojstrega   
5105 Likvidacija/obnova strojnice jaška Hrastnik 1   
5150 Dokončna ureditev površin Separacije     
51313 Sanacija in rek. površine nad Savskim poljem-formiranje površin 
5004 Obnova zunanjih objektov jaška III     
5061 Sanacije ceste Hrastnik (Kolonija) Blate     
5031 Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška   
5133 Obnova ceste Hrastnik – Leša     
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5141 Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev 
5111 Likvidacija/obnova jaška Hrastnik 2,zasipavanje jaška Hrastnik 1      

 
V zvezi z zadnjimi razpisi, ki so šli oziroma še gredo v objavo, je Nadzor zahteval, da se opremijo z 
izjavo: 
Glede na 2. in 7. člen 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 in 82/15) je predvideno, da se postopno zapiranje rudnika zaključi do 31. 
decembra 2018. V okviru navedene zakonske določbe lahko naročnik svoje obveznosti prevzema 
samo za obdobje do katerega zgoraj citiran predpis predvideva, da se postopek zapiranja in s tem 
povezane aktivnosti in sistem financiranja zaključijo. Naročnik si glede na navedeno pridržuje 
pravico, da vse pogodbene obveznosti zmanjša na način, da bodo zaključene do konca leta 2018, pri 
čemer naročnik lahko brez obveznosti do izvajalcev oz. dobaviteljev zmanjša obseg naročenih del na 
način, da se ta uskladi z naročnikovimi preostalimi zagotovljenimi sredstvi opredeljenimi s 
programom zapiranja rudnika in finančnim planom za leto 2018. Naročnik in izvajalec navedeno 
opredelita v aneksu k sklenjeni pogodbi. Izvajalci iz navedenega razloga do naročnika ne morejo 
terjati nobenih nadomestil ali škode, saj so bili na navedeno opozorjeni v fazi javnega razpisa in so 
navedeno upoštevali ob oddaji ponudbe. 
 
Nadzor opozarja tudi, da bo zaradi splošnih podražitev gradbenih storitev pogodbena vrednost 
pogodbe, sklenjene med MZI in RTH, predvidoma počrpana v mesecu oktobru 2018, če bodo seveda 
pogodbena dela opravljena. Da bo potrjeni Srednjeročni program postopnega zapiranja RTH (potrjen 
dne 16. 4. 2014) v celoti realiziran, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva. 
 
Kot nadzor smo od RTH zahtevali naslednje in o tem obvestili Ministrstvo za infrastrukturo: 

1. Ostala sta odprta še dva vhoda v jamo, ki jih je potrebno likvidirati najkasneje do konca leta 
2018. Ostali bodo samo objekti na Zveznem/Savskem obzorju do Separacije in Talnega rova, 
ki bodo služili odvodnjevanju in naravnemu prezračevanju teh jamskih prostorov. 

2. Likvidacijska dela za zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-vhodov se bodo izvedla s površine 
pod pozicijami ureditve opuščenih rudniških objektov na površini, kar je v skladu s potrjenim 
srednjeročnim programom.  

3. Prioritetno je potrebno izvesti dela za dokončno zapiranje zadnjih 2 jamskih objektov-
vhodov in dokončati ekološko prostorsko sanacijo površine: Prednostne postavke, ki jih je 
treba še izvesti so naslednje: 

- Likvidacija Talni rov, povezava na Bedia vpadnik, proga III. 
- Likvidacija Jašek Hrastnik 2 od nivoja zveznega obzorja do površine (razpis izveden) 
- Sanacija površine nad III. In Savskim poljem (Trbovlje) – biotehnična sanacija in 

rekultivacija (razpis v izvedbi) 
- Sanacija plazu Studenci  
- Sanacija plazu Novi dom (razpis izveden) 
- Vzdrževalna dela 

 
 
 
Pripravili: 
Jože Kržan, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
mag. Jurij Šporin, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. 
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2. POROČILO FINANČNEGA NADZORA 
 
Poročilo finančnega nadzora je podano v prilogi 1. 
 
 
 
 
 
3. NADZOR NA PODROČJU NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN 
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Pregled julij–september, leto 2018 
 
 
Nadzor je pregledal realizirane prodaje nepremičnin, premičnin – strojev in opreme in materialov, nakupov nepremičnin, ter upravičenosti posameznih 
računov za posamezne s tem povezane opravljene storitve. 
Nadzor je prav tako predhodno pregledal in odobril potrebe po na novo na načrtovanih storitvah. 
 
1. Prodaja nepremičnin: 
 
V tretjem četrtletju 2018 je bilo posameznim kupcem prodanih 7 sklopov nepremičnin 
 
Tabela: Seznam prodanih nepremičnin: 
 

Št. Mesec Kupec k.o. številka Delež št. stavbe Opomba Raba Prodana Knjig. Vred. Tržna vred. Likvid. Vred. Vred. GURS Prodajna  
 Prodajna 

cena 
 Prodajna 

cena 

        parcele 
prodaje 

parc. 
št. dela 

stav.     površina m2 EUR EUR EUR EUR 
cena 
EUR 

minus TV 
(EUR) 

minus LV 
(EUR) 

28. 8 ZMAJ d.o.o.  1871 1077/183   
4051, 4055, 

4056 
prodano 
le zemlj. 

območje stav. in kmet. zem. 
1.171,00 244,33 14.520,40 10.164,28 871,96 20.000,00 

5.479,60 9.835,72 

29. 8 Košec Marjan 1871 1397/630       območje stavbnih zemljišč 11,00 2,32 130,13 91,09 18,65 130,13 0,00 39,04 

29. 8 Košec Marjan 1871 1397/631       območje stavbnih zemljišč 6,00 18,03 70,98 49,69 10,17 70,98 0,00 21,29 

29. 8 Košec Marjan 1871 1397/624       območje stavbnih zemljišč 247,00 742,11 2.922,01 2.045,41 418,67 2.922,01 0,00 876,60 

29. 8 Košec Marjan 1871 1397/800       območje stavbnih zemljišč 45,00 9,39 532,35 372,65 76,78 532,35 0,00 159,71 

30. 8 Doris Jesih 1871 835/71   2455 
prodano 
le zemlj. 

območje stavbnih zemljišč 
451,00 188,20 2.525,60 1.767,92 1.177,11 2.525,60 

0,00 757,68 

30. 8 Doris Jesih 1871 1397/806       območje stavbnih zemljišč 20,00 4,17 112,00 78,40 52,20 112,00 0,00 33,60 

31. 8 
Leskovšek 

Barbara 
1856 1599/3   372 

prodano 
le zemlj. 

zemljišče pod stavbo  
18,00 67,55 90,00 63,00 27,79 486,00 

396,00 423,00 

32. 9 Petra Jere 1886 344   2155 
prodano 
le zemlj. 

območje zelenih površin 
257,00 225,19 385,50 269,85 290,85 1.542,00 

1.156,50 1.272,15 

33. 9 Matija Gorjup 1871 1077/9 1/4     območje stavbnih zemljišč 44,00 18,36 220,00 154,00 114,84 535,04 315,04 381,04 

33. 9 Ani Guzej 1871 1077/9 1/4     območje stavbnih zemljišč 44,00 18,36 220,00 154,00 114,84 535,04 315,04 381,04 

33. 9 Jani Hrovat 1871 1077/9 1/4     območje stavbnih zemljišč 44,00 18,36 220,00 154,00 114,84 535,04 315,04 381,04 
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33. 9 Gregor Naglav 1871 1077/9 1/4     območje stavbnih zemljišč 44,00 18,36 220,00 154,00 114,84 535,04 315,04 381,04 

34. 9 Peljko Jože 1856 1599/4       zemljišče pod stavbo  18,00 67,55 110,00 77,00 27,79 486,00 376,00 409,00 

    SKUPAJ:             2.420,00 1.642,28 22.278,97 15.595,28 3.431,33 30.947,23 8.668,26 15.351,95 
Kjer pri vrednostih po GURS-u ni vpisanega podatka o vrednosti, na GURS-u tega podatka ni! 
Glede na to, da v tabeli RTH-ja večinoma ni bilo podatka o likvidacijski vrednosti, sem preveril in dobil podatek, da je povsod likvidacijska vrednost 70 % tržne vrednosti. 
 
Prodajalec RTH d.o.o. je kupcem nepremičnine prodajal po posameznih celotah – sklopih. Glede na to ni možno primerjati vrednosti in doseženih prodajnih 
cen po posameznih parcelnih številkah ali številkah stavb in delov stavb, pač pa le po posameznih prodanih celotah – sklopih. 
Geodetska uprava Slovenije – GURS, nima podatke za vrednosti vseh prodanih nepremičnin, zato sem navedel vrednosti le za tiste, za katere so bile na 
razpolago. 
V vseh prodajah so prodali nepremičnine dražje kot je tržna vrednost. Prodajna cena je za 8.668,26 EUR višja od tržne vrednosti. 
V vseh prodajah so prodali nepremičnine dražje kot je likvidacijska vrednost. Prodajna cena je za 15.351,95 EUR višja od tržne vrednosti. 
 
Ugotavljam da je minimalni pogoj da je prodajna cena za vsak sklop večja od likvidacijske vrednosti izpolnjen, zato poročilo o prodaji nepremičnin za to 
četrtletje potrjujem. 
 
 
2. Prodaja premičnin (strojev in opreme): 
 
V tretjem četrtletju 2018 je bilo 3 prodaj premičnin (strojev in opreme). 
 
Tabela: Seznam prodanih premičnin (strojev in opreme): 
 

Št. Klient Datum Naziv Kol. Enota Prodajna  Prodajna Likvid. vred. Tržna vred. 
Prod. cena 

minus 
Prod. cena 

minus 

rač.           cena/EM  cena EUR EUR EUR likvid. vred. tržna vred. 

672 6784-ELGOLD d.o.o. 19.7.2018 upogibni stroj HAP 100 1 kom 409,84 409,84 0,00 0,00 409,84 409,84 

673 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
24.7.2018 

rabljeni deli dvoverižnih transporterjev LOT 2 in LOT 3-
delno 1 kpl 921,31 921,31 0,00 0,00 921,31 921,31 

673 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
24.7.2018 VITEL PF 11/15 kW 

5 kom 286,89 1.434,45 0,00 0,00 1.434,45 1.434,45 

673 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
24.7.2018 VITEL PF 11/15 kW – nedelujoči 

4 kom 81,97 327,88 0,00 0,00 327,88 327,88 
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673 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
24.7.2018 rabljeni ventili 

1 kpl 1.831,97 1.831,97 0,00 0,00 1.831,97 1.831,97 

673 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
24.7.2018 rabljen motor za diesel lokomotivo  

1 kom 1.229,51 1.229,51 0,00 0,00 1.229,51 1.229,51 

673 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
24.7.2018 deli za hidravliko 

1 kpl 819,67 819,67 0,00 0,00 819,67 819,67 

673 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
24.7.2018 stikalo TSL 3 

1 kom 245,90 245,90 0,00 0,00 245,90 245,90 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 trifazni kratkostični asinhronski elektromotor 45 kW 

1 kom 245,90 245,90 180,00 321,00 65,90 -75,10 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 0,00 0,00 81,97 81,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 60,00 150,00 21,97 -68,03 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 0,00 3,00 81,97 78,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 60,00 150,00 21,97 -68,03 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 60,00 150,00 21,97 -68,03 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 0,00 11,00 81,97 70,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 10,00 13,00 71,97 68,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 10,00 18,00 71,97 63,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 10,00 18,00 71,97 63,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 0,00 4,00 81,97 77,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 0,00 6,00 81,97 75,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 0,00 6,00 81,97 75,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 0,00 9,00 81,97 72,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 0,00 9,00 81,97 72,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 0,00 9,00 81,97 72,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 motorno začitno stikalo  

1 kom 81,97 81,97 20,00 46,00 61,97 35,97 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 rabljeni deli za dvoverižni transporter 

1 kpl 409,84 409,84 0,00 0,00 409,84 409,84 
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772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 povratna postaja za gumi transporter+ cev 

2 kom 327,87 655,74 0,00 0,00 655,74 655,74 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 

pogonski boben za gumi transporter + 2 rabljena 
ventila 6 kom 327,87 1.967,22 0,00 0,00 1.967,22 1.967,22 

772 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
27.8.2018 vitel PF 11/15 kW – nedelujoči 

1 kom 81,97 81,97 0,00 0,00 81,97 81,97 

864 
7828-EKSTREM ČISTO 

d.o.o. 
19.9.2018 kontejner K-SVS VAR 7 

1 kom 901,64 901,64 560,00 0,00 341,64 901,64 

864 
7828-EKSTREM ČISTO 

d.o.o. 
19.9.2018 kontejner K-SVS VAR 7 

1 kom 901,64 901,64 560,00 0,00 341,64 901,64 

864 
7828-EKSTREM ČISTO 

d.o.o. 
19.9.2018 kontejner K-SVS VAR 2 

1 kom 901,64 901,64 450,00 0,00 451,64 901,64 

868 2858-Lapornik Andrej 25.9.2018 tovorno priklopno vozilo Pongratz 1 kom 73,77 73,77 30,00 41,00 43,77 32,77 

869 6593-Verbovšek Vinko 25.9.2018 kosilnica Honda BCS 730 1 kom 90,16 90,16 60,00 110,00 30,16 -19,84 

871 
8291-RUDGRAD d.o.o. 

Tuzla 
28.9.2018 vitel PV 11/15 kW 

1 kom 286,89 286,89 0,00 0,00 286,89 286,89 

  SKUPAJ:           15.048,46 2.070,00 1.074,00 12.978,46 13.974,46 

 
V zgornji tabeli del premičnin ni bil ocenjen. 
 
V skladu s 36. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) morajo biti ocenjene vse tiste 
posamezne premičnine, katerih vrednost je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR. 
V skladu z navedeno zakonodajo tako premičnine izkustvene vrednosti manjše od 10.000 EUR ni bilo potrebno oceniti. 
Pregledal sem tudi kupnine za neocenjene postavke in se z njimi strinjam. 
 
Prodajalec RTH d.o.o. je kupcem premičnine prodajal po posameznih prodajah (številke računov) po enega ali več kosov. 
V vseh primerih so prodali premičnine po višji ceni od likvidacijske vrednosti. 
 
Ugotavljam da je minimalni pogoj, da je prodajna cena za postavke, ki so bile ocenjene, večja od likvidacijske vrednosti, izpolnjen. 
Prav tako se tudi strinjam s prodajnimi cenami za postavke, ki niso bile ocenjene. 
Zato poročilo o prodaji premičnin (strojev in opreme) za to četrtletje potrjujem. 
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3. Prodaja materiala: 
 
V tretjem četrtletju 2018 je bilo osemnajst posameznih prodaj materialov. 
 
Tabela: Seznam prodanih materialov 

ŠT.  KLIENT Datum Oznaka NAZIV KOLIČINA KG/m-kos ENOTA Prodajna  Prodajna 

RAČ.         (v m ali kg)   (EM) cena/EM cena EUR 

657 883-Dino&S 1.7.2018 Odpadni material odpadno železo debeline do 6 mm 48.620 po pogodbi kg 0,189 9.189,18 

657 883-Dino&S 1.7.2018 Odpadni material odpadni baker – žica 460 po pogodbi kg 5,301 2.438,46 

657 883-Dino&S 1.7.2018 Odpadni material baker iz transformatorjev 3.660 po pogodbi kg 3,828 14.010,48 

657 883-Dino&S 1.7.2018 Odpadni material odpadni aluminij 340 po pogodbi kg 0,380 129,20 

657 883-Dino&S 1.7.2018 Odpadni material baker lističi 280 po pogodbi kg 4,358 1.220,24 

657 883-Dino&S 1.7.2018 Odpadni material baker iz em 660 po pogodbi kg 4,123 2.721,18 

658 8158-Berus Franc 5.7.2018 Odpadni material veriga za težki odkopni stroj 30×108 mm 7 16,2 kg/m m 6,500 45,50 

678 883-Dino&S 1.8.2018 Odpadni material odpadno železo debeline do 6 mm 77.780 po pogodbi kg 0,189 14.700,42 

678 883-Dino&S 1.8.2018 Odpadni material odpadni aluminij 480 po pogodbi kg 0,364 174,72 

678 883-Dino&S 1.8.2018 Odpadni material odpadni baker – žica 2.240 po pogodbi kg 4,842 10.846,08 

678 883-Dino&S 1.8.2018 Odpadni material odpadni aluminij 320 po pogodbi kg 0,362 115,84 

760 4883-CGP, Cestno in gradbeno podjetje 9.8.2018 Odpadni material odpadne tirnice EVP za visečo progo 200 23 kg/m kom 20,000 4.000,00 

768 8341-Laznik Milan 21.8.2018 Odpadni material izolirna fasadna in strešna kritina 15 material za razgradnjo m 1,200 18,00 

765 3076-Gubič Franc 10.8.2018 Odpadni material cevi slabše kakovosti 76 mm 6 2,78 kg/m kos 1,000 6,00 

769 2023-Cajlinger Peter 22.8.2018 Odpadni material cevi brezšivne fi 245 2 34,7 kg/m m 9,000 18,00 

833 883-Dino&S 1.9.2018 Odpadni material odpadno železo debeline do 6 mm 54.980 po pogodbi kg 0,189 10.391,22 

866 8349-Zupančič Matjaž 21.9.2018 Odpadni material kovinske stopnice dolžine od 1 do 4 m 5 29 kg/m m 12,000 60,00 

870 8349-Zupančič Matjaž 26.9.2018 Odpadni material U-profil – slabše kakovosti 4 10,6 kg/m kom 3,000 12,00 

  SKUPAJ:               70.096,52 

 
Preveril sem poročilo o prodaji materialov v tretjem četrtletju 2018. S poročilom se strinjam in ga potrjujem. 
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4. Odkup nepremičnin 
 
V tem četrtletju ni bilo odkupljenih nepremičnin. 
 
 
5. Upravičenost posameznih računov in potrebe po na novo načrtovanih storitvah 
 
5.1. Nadzor je v tretjem četrtletju 2018 pregledal naslednje račune: 
 
Tabela: Računi 

Zap. Številka  Datum Izdajatelj Naslov Namen računa Višina računa DDV  

št Računa         EUR zajet 

10. 28/2018 9.7.2018 Spekter Geam d.o.o. Obrtniška cesta 14, Trbovlje Geodetske storitve 632,60 da 

11. 32/2018 25.7.2018 Spekter Geam d.o.o. Obrtniška cesta 14, Trbovlje Geodetske storitve 915,64 da 

      Skupaj:     1.548,24   

 
Računi v zgornji tabeli so upravičeni in jih potrjujem, potrdil sem jih že v rednem mesečnem poročilu. 
 
5.2. Nadzor je v tretjem četrtletju 2018 potrdil naslednje na novo načrtovane storitve: 
 
Tabela: Storitve 

Zap. Mesec Storitev Višina predvidenega  

      stroška EUR brez DDV 

13. julij cenitve 0,00 

14. julij geodetske storitve 2.650,00 

15. avgust cenitve 0,00 

16. avgust geodetske storitve 0,00 

17. september cenitve 260,00 

18. september geodetske storitve 2.000,00 

    SKUPAJ: 4.910,00 
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Maribor: 13. 10. 2018 
Stojan Bohinc, Pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, Pooblaščeni ocenjevalec strojev in opreme 
 
 
 
V besedilu uporabljene kratice, imajo sledeč pomen: 
AB polju – ime odkopnega polja 
BG-17 – kompozit iz pepela iz termoenergetskih objektov in drugih kurilnih naprav 
EF – elektrofilterski (pepel) 
EVP – enotirna viseča proga 
GT-1 – gumi trak 
GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije 
PK – površinski kop 
R2 – ime ventilatorske postaje 
RP – rudarski projekt 
RTH – RTH d.o.o. Trbovlje 
SPT – območje bivše separacije 
T20 – transportni trak 
TTS – težko-tekočinska separacija 


