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Zadeva: Pisno poslansko vprašanje
Skladno z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem
poslansko vprašanje v zvezi z zapiranjem rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki ga naslavljam
na ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek.
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju
regije (Uradni list RS, št. 61/00) je določil, da se bo Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH)
zaprl do konca leta 2012. S kasnejšimi novelacijami se je zapiranje rudnika podaljšalo
najprej na leto 2015 in nato na leto 2018.
Vlada Republike Slovenije se je dne 14. 6. 2018 na 181. redni seji seznanila s poročili
Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa
postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za vsa štiri četrtletja leta 2017 ter
sprejela letno Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi
in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2017.
Vlada se je na isti seji seznanila tudi s predvidevanji poslovodstva RTH, da bo po 31.
12. 2018 družba poslovala naprej, bodisi kot sedaj ali pa kot družba v postopku
prostovoljne redne likvidacije, da bo lahko zaključila vse aktivnosti, ki jih je potrebno
izvesti v skladu z Zakonom o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno
besedilo in 61/17 – GZ). Vendarle pa trenutno veljavni 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
in 82/15) daje pravno podlago za zapiranje rudnika zgolj do konca leta 2018.
V zvezi s tem vas sprašujem:
-

Katera dela v zvezi z zapiranjem RTH še niso izvedena do konca in zakaj?
Do kdaj bodo končana vsa dela v zvezi z zapiranjem rudnika do nivoja, da se
izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji
onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju?
V kolikor dela v zvezi z zapiranjem RTH ne bodo končana do konca leta 2018,
kako bo vlada uredila financiranje zapiranja RTH po 31. 12. 2018 in na kakšni
pravni podlagi?

