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PREDMET IN VREDNOST STVARNIH VLOŽKOV OSNOVNEGA KAPITALA Rudnik 
Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o. 
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LASTNIKOM DRUŽBE 
RUDNIK ŽIROVSKI VRH, p.o. 
Todraž 1,GORENJA VAS 
 
 

POROČILO POOBLAŠČENE REVIZORKE O VREDNOSTI STVARNIH VLOŽKOV 
 
 
V skladu z zakonom o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja 

posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 36/92), zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00), 
smo na podlagi naročila družbe RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje 
rudnika urana, p.o., Todraž 1, Gorenja vas, opravili revizijo stvarnih vložkov. 

Revizija je opravljena v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah, slovenskimi 
računovodskimi standardi, mednarodnimi standardi revidiranja in splošnimi pogoji revidrianja, 
ki jih s sprejel Slovenski inštitut za revizijo. 

Z revidiranjem smo preizkusili realnost in verodostojnost stvarnega vložka v obliki 
nepremičnin in konverzije posojila, ki jih vlaga Republika Slovenija. 

 
Vpis v sodnem registru 
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, p.o., Todraž 1, Žirovski 

vrh, je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Kranju, enota v Kranju, z dnem 4. 12. 
1992 pod št. vložka 1-197-00, s sklepom Srg 2007/92. Ustanovitelj je Skupščina Republike 
Slovenije. Družba nima osnovnega kapitala; skupni znesek sredstev ustanovitelja so vsa 
sredstva, s katerimi razpolaga Rudnik Žirovski vrh (8. člen zakona ...). 

 
Pravna podlaga za osnovni kapital 
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. marca 2000 sprejel zakon o 

spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00). V 
4. členu je določeno, da se z aktom o preoblikovanju javnega podjetja za premoženje 
Republike Slovenije, s katerim upravlja javno podjetje, opredeli višina prenesenega 
premoženja, višina osnovnega kapitala javnega podjetja in višina neposlovnih sredstev. 

 
Dokumentacija 
Dokumentacija, na podlagi katere smo izvršili revizijo stvarnih vložkov, je naslednja: 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove 

rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 
28/00); 

pisno obvestilo družbe Rudnik Žirovski vrh, p.o., Gorenja vas o stvarnem vložku: določitev 
vrednosti osnovnega kapitala za preoblikovano podjetje RŽV z dne 5. 9. 2001 pod št. I/67; 



cenitveno poročilo za nepremičnine v lasti Rudnika Žirovski vrh z dne 29. 6. 2001 in 
dodatek k cenitvenemu poročilu z dne 16. 7. 2001, ki ju je sestavil sodni izvedenec in cenilec 
Janez Fajfar, univ. dipl. inž. gr.; 

dopis Ministrstva za okolje in prostor št. 310-00/98-9 z dne 30. 8. 2001 za obravnavo na 
86. seji Upravnega odbora RŽV, dne 31. 8. 2001; 

izpis odprtih postavk na dan 31. 12. 2000 Ministrstva za finance, sektorja za javno 
računovodstvo, za kratkoročna posojila, dana v letu 1990 od Republiškega sekretariata za 
energetiko, Ljubljana. 

 
Stvarni vložki so: 
A) Nepremičnine 1.250,116.873,70 SIT 
B) Konverzija 
kratkoročnega posojila 170,314.560,30 SIT 
Skupaj stvarni vložki (A+B) 1.420,431.434,00 SIT 
 
A) Nepremičnine 
Nepremičnine v lasti Rudnika Žirovski vrh je ocenil Janez Fajfar, univ. dipl. inž. gr., sodni 

izvedenec in cenilec, stanujoč Brezje pri Tržiču 57, 4290 Tržič. Vrednotenje je bilo izvršeno 
na dan 31. 5. 2001, cenitveno poročilo pa je bilo sestavljeno z datumom 29. 6. 2001, pozneje 
pa še dodatek k cenitvenemu poročilu - nepremičnine v lasti Rudnika Žirovski vrh z datumom 
16. 7. 2001. S cenitvijo je ugotovil pošteno tržno vrednost. 

 
A)1. Objekti v sklopu rudnika 450,746.300,00 SIT 
A)2. Komunalna oprema 125,302.322,00 SIT 
A)3. Stavbna zemljišča 339.069.087,80 SIT 
A)4. Stanovanja in počitniške 
kapacitete 334,999.163,90 SIT 
Skupaj nepremičnine 1.250,116.873,70 SIT 
 
A)1. Objekti v sklopu rudnika 

Vrsta objektov Vrednost SIT Opomba 

Objekti predelovalnega obrata 341,547.200,00 Priloga št. 1 
Zunanji jamski objekti 109,199.100,00 Priloga št. 2 
Skupaj objekti  450,746.300,00 

 
A)2. Komunalna oprema 

Lokacija komunalne opreme  Vrednost SIT Opomba 

Plato pred P-10 30,363.221,80 / 
Plato Todraž 94,939.100,20 / 
Skupaj komunalna oprema 125,302.322,00 Priloga št. 3 

 
A)3. Stavbna zemljišča 

Lokacija zemljišča Vrednost SIT Opomba 

Območje platoja P-10 107,672.444,00 Priloga št. 4 
Območje Todraž 229,447.127,00 Priloga št. 5 
Površine zunaj ožjega območja rudnika 1,949.516,80 Priloga št. 6 
Skupaj zemljišče 339,069.087,80  

 
A)4. Stanovanja in počitniške kapacitete 

Vrsta nepremičnin Vrednost SIT Opomba 

Stanovanja 295,875.535,90 Priloga št. 7 
Počitniške kapacitete 39,123.628,00 Priloga št. 8 
Skupaj stanovanja in počitniški objekti 334,999.163,90  

 



B) Konverzija kratkoročnega posojila 
Rudnik urana Žirovski vrh v ustanavljanju, Todraž 1, Gorenja vas, je v letu 1990 prejemal 

na podlagi kreditnih pogodb z Republiškim sekretariatom za energetiko, Gregorčičeva 25, 
Ljubljana, kratkoročne kredite za tekoče poslovanje. 

Nominalna vrednost prejetih kratkoročnih kreditov znaša 170,314.560,30 SIT. Vrnjen ni bil 
noben kredit, niti ni bila obračunana revalorizacija ali obresti, tako da je obveznost v 
poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2000 ista (priloga št. 9). 

Ministrstvo za okolje in prostor je z dopisom št. 310-00/098-9 z dne 30. 8. 2001, 
posredovalo upravnemu odboru RŽV stališča za sejo dne 31. 8. 2001, po katerih se vrednost 
terjatev iz naslova kreditnih pogodb med RŽV in Republiškim komitejem za energetiko cedira 
na RŽV kot stvarni vložek. 

 
Mnenje pooblaščene revizorke 
Skupna vrednost stvarnega vložka Vlade Republike Slovenije v Rudnik Žirovski vrh, p.o., 

Todraž 1, Gorenja vas, znaša 1.420,431.434 SIT. Stvarni vložek sestavlja preneseno 
premoženje v nepremičninah in konverzija kratkoročnega posojila. 

 
 
 
 
Ljubljana, dne 6. septembra 2001. 
 
 

Direktorica 
Antonija Ločičnik, univ. dipl. ek. l. r. 

pooblaščena revizorka 


