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Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je, na podlagi
drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05uradno prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl. US) ter
20. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14,
26/15, 55/20 in 123/20), sprejela naslednje
MNENJE
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem
zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
(ZPZRTH-H) – skrajšani postopek.
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 74. seji
15. 11. 2021 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
(v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila
Vlada.
Komisija podpira predlog zakona.
S predlogom zakona se določajo novi roki za izvedbo fizičnih in upravnih postopkov
za popolno in trajno opustitev rudarskih del, ki jih mora izvesti podjetje RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. – v likvidaciji (v nadaljevanju: družba RTH). Rok za
dokončanje vseh zapiralnih del, izvedbo dokončanja sanacije okolja in vložitev
zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice
se podaljšuje do konca 2022, za izvedbo postopka za izdajo odločbe o ukinitvi pravic
in obveznosti in likvidacijo pa do 31. 12. 2023. Na ta način navedeno podjetje pridobi
formalno podlago za izvedbo vseh potrebnih del za dokončanje postopkov za
opustitev rudnika.
Kot ugotavlja komisija, se ponovno predlaga podaljšanje rokov za popolno in trajno
opustitev rudarjenja ter likvidacijo družbe RTH, ker se vsa potrebna dela na terenu
(pod in nad zemljo) zaradi nepredvidljivih okoliščin (plazenje, udiranje tal, izgradnja
ceste) niso uspela pravočasno dokončati, posledično pa ni bilo možno zaključiti
upravnih postopkov za opustitev rudarjenja na podlagi zakona, ki ureja rudarstvo. Po
oceni družbe RTH, ki je tudi že izbrala večino izvajalcev del na podlagi javnih naročil,
je treba za dokončanje del po Programu postopnega zapiranja Rudnika TrbovljeHrastnik za obdobje 2019–2020 iz državnega proračuna zagotoviti dodatnih 8,9 mio
evrov, preostala potrebna sredstva pa bo zagotovila družba RTH iz naslova prodaje
njenega premoženja. Kot pojasnjuje predlagatelj, so proračunska sredstva
načrtovana na proračunskih postavkah Ministrstva za infrastrukturo za leti 2022 in

2023 (in predvidena za leto 2024), pri čemer se sredstva zagotavljajo z enoletnim
zamikom, ker je večina del izvedena v drugi polovici leta in plačana v naslednjem
koledarskem letu. Dela bodo izvedena po programu zapiranja Rudnika TrbovljeHrastnik za obdobje 2021–2023, ki ga bo Vlada sprejela v roku enega meseca po
uveljavitvi zakona, pri čemer predlagatelj poudarja, da gre za ista dela, ki so že
predmet programa za obdobje 2019–2020.
Komisija podpira podaljšanje rokov za dokončanje fizičnih oz. sanacijskih del in
izvedbo vseh potrebnih upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih
del, ki jih mora izvesti družba RTH do konca leta 2022 oz. 2023.
Ob podpori predlogu zakona komisija pričakuje, da bodo sanacijska dela in upravni
postopki do konca 2023 uspešno zaključeni in bomo dejansko priča likvidaciji družbe
RTH ter ne bo treba ponovno prelagati opustitve rudnika in zagotavljati dodatnih
proračunskih sredstev.
Glede na to, da zakon ne ureja vprašanja monitoringa po zaprtju rudnika, komisija
tudi poziva Vlado, da čim prej sprejme ustrezno sistemsko rešitev in tudi odločitev o
sedežu podjetja, ki bo izvajal monitoring na vseh degradiranih območjih zaradi
preteklega rudarjenja.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Dušan Strnad.
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