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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljen vpliv prenehanja delovanja podjetja kot oblika 

rešitve iz krize na njegovo družbeno okolje. V nalogi so predstavljeni vzroki in povodi za 

krizo v podjetju ter posledično prenehanje delovanja podjetja, potek prestrukturiranja in 

zapiranja podjetja. Na izbranem primeru je opisan način postopnega zapiranja podjetja. 

Poudarek naloge je predvsem na posledicah, s katerimi se zaradi zapiranja podjetja srečujejo 

zaposleni. S pomočjo strokovne literature so razviti predlogi za zmanjšanje negativnih 

posledic, s katerimi se srečuje regija zaradi prenehanja delovanja podjetja. 

Ključne besede: management, podjetje, prestrukturiranje, družbeni vidik, RTH, presežni 

delavci, brezposelnost. 

SUMMARY 

Final project paper presents the impact that dissolution of the company, as a solution to the 

crisis, has on its social environment. The paper presents causes and triggers for the crisis in a 

company and the consequent dissolution of it, the course of restructuring and closing of 

company. In the selected case a way of gradual closure of the company is described. The 

focus of the paper is primarily on the consequences, caused by the closure of the company, 

employees face. With the help of literature there are developed proposals to reduce negative 

consequences the region faces due to the dissolution of the company. 

Keywords: management, company, restructuring, social aspects, RTH, redundancies, 

unemployment. 

UDK: 331.5:314.04(497.432)(043.2) 
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1 UVOD 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali, kakšen vpliv ima zapiranje premogovnika Rudnik 

Trbovlje–Hrastnik (RTH) na zasavsko regijo. Republika Slovenija je z Zakonom o postopnem 

zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije odločila, da zapre 

premogovnike rjavega premoga v Zasavju. Državni zbor je z letošnjim letom, 2014, sprejel 

novelo zakona, ki določa postopno zapiranje premogovnika Trbovlje–Hrastnik in razvojno 

prestrukturiranje regije. S to spremembo se lahko izvaja program o postopnem zapiranju 

premogovnika. S takšnim procesom se podjetje ni še nikoli srečalo, kar prinaša veliko 

zapletov, tako družbenih kot tudi prostorskih sprememb v regiji – prihaja namreč do 

deindustrializacije, degradacije okolja in socialnih problemov. 

1.1 Teoretična izhodišča in opis problema 

Vzrokov, ki so privedli do krize v premogovniku in posledično do odločitve za zapiranje le-

tega, je več. Po besedah Dubrovskega (2000, 3) na nastanek krize vplivajo tako notranji kot 

tudi zunanji vzroki – zelo malo je kriznih položajev, ki bi bili posledica zgolj enega. Kriza se 

sprva dotakne le določenih dejavnosti v podjetju in se kaže le v določenih delih poslovanja. 

Če se management ne odzove pravočasno ali ne uporablja ustreznih ukrepov za reševanje 

krize, se problem le poglablja in v podjetju nastane potreba po prestrukturiranju le-tega. 

Vsako podjetje se mora zavedati svojega okolja in posledic njegovega delovanja, prav tako pa 

mora predvideti morebitne spremembe in se jim v največji možni meri prilagajati. 

Spremembe v podjetju se delijo na strateške (prestrukturiranje) in operativne (reorganizacija). 

Obseg spremembe določamo s številom dejavnosti, katere so vključene v proces 

spreminjanja. Vsebina spremembe pa je vpliv, ki ga ima slednja na poslovanje podjetja (Kralj 

2002, 346). 

Prestrukturiranje uvrščamo med strateške spremembe, ki pomenijo temeljite spremembe, 

katere imajo velik vpliv na obliko in usmeritev podjetja. Prestrukturiranje je strateška 

sprememba organizacije, ki obsega celovit poslovni sistem (Kralj 2002, 358). Če določena 

struktura podjetja ali njegove posamezne sestavine ne ustrezajo razmeram, ki jih zahteva 

spremenjeno okolje, je treba obstoječo strukturo spremeniti in postaviti novo. Proces, ki 

pomeni prehod iz obstoječe strukture na novo, katera omogoča večjo uspešnost in 

učinkovitost poslovanja podjetja, imenujemo prestrukturiranje ali prenova (Dubrovski 1998, 

80). Avtor poudarja, da prestrukturiranja ni mogoče izvesti le na enem določenem področju, 

ki je neodvisno, saj bodo učinki vidni pri usklajevanju sprememb na več področnih 

strukturah. Pri prestrukturiranju programa se lahko pojavijo tudi spremembe organizacije 

podjetja, tehnologije, finančnih virov in kadrov (Dubrovski 2000, 100). 
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Po besedah avtorja proces prestrukturiranja podjetja velikokrat privede do revitalizacije 

podjetja, ko se po določenem obdobju pasivnosti ponovno sprostijo za nadaljnji razvoj 

podjetja pomembni potenciali oziroma pride do uvajanja razvojnih sprememb (Dubrovski 

2004a, 223). Po drugi strani pa so lahko izvedeni projekti za prestrukturiranje tudi neuspešni 

oziroma so doseženi cilji manjši od vložkov in žrtev. Do žrtev pride v primerih, ko je 

prestrukturiranje za podjetje nujno, ko so metode postopnega spreminjanja zanemarjene ali 

podcenjene, ali pa takšno spremembo zahtevajo zunanje okoliščine. V kolikor bi bile v 

podjetju uspešno izvedene preventivne aktivnosti, kot sta strateško načrtovanje in izvajanje, ki 

ne zahtevata revolucionarnih pristopov k spreminjanju, kot je prestrukturiranje, do žrtev ne bi 

prihajalo (Dubrovski 2004a, 224). 

Pri zapiranju rudnika RTH so najbolj ogroženi zaposleni. Zaradi zmanjševanja števila 

delovnih mest in ukinitve določenih delovnih mest prihaja do velikega števila presežnih 

delavcev. Tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev za upokojitev, se morajo prezaposliti, podjetje pa 

jim pri tem pomaga s pomočjo tako imenovanega kadrovsko-socialnega programa, ki je poleg 

fizičnega zapiranja jam in ekološko-prostorske sanacije degradiranih površin vseskozi 

prioritetni del Zakona o postopnem zapiranju RTH. 

Sam kadrovsko-socialni program, ki obravnava problematiko presežnih delavcev, vsebuje 

aktivne in pasivne oblike razreševanja presežnih delavcev. Kot aktivna oblika se štejejo 

prezaposlitev delavcev k drugim delodajalcem in samozaposlitve, ki so po svoji obliki 

državne pomoči, katere je odobrila Evropska unija, nastale pa so z namenom, da se ohrani 

zaposlenost delavcev v RTH, ki so postali tehnološki viški. Med pasivne oblike pa štejemo 

upokojitve preko Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in dokupninsko pomoč 

delavcu kmetu. Vse te oblike oziroma spodbude so namenjene odpravljanju škodljivih 

posledic izgube delovnega mesta in so po svoji obliki državne pomoči, opredeljene v samem 

Zakonu o postopnem zapiranju RTH (RTH 2014b). 

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge smo podrobneje opisali proces 

prestrukturiranja podjetja, prenehanje delovanja organizacije in teoretično ozadje problema, v 

empiričnem delu pa smo se osredotočili na analizo vplivov na okolje zaradi postopnega 

zapiranja premogovnika RTH, analizirali ponujene rešitve za presežne delavce in raziskali 

širši družbeni vpliv zapiranja rudnika na zasavsko regijo. 

Osnovni obravnavan problem v tej raziskavi je bil raziskati problematiko zaposlenih in 

celotne zasavske regije zaradi zapiranja premogovnika RTH.  

Zasavje je namreč izrazito industrijsko-energetska regija, katera pa se že dalj časa srečuje z 

resnimi problemi glede brezposelnosti. Opuščanje premogovništva kot glavne dejavnosti pa 

regiji prinaša še več težav. Analizirali smo, kakšne posledice bo za regijo imela odločitev 

države, da ustavi glavno dejavnost Zasavja.  
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Ključni pojmi: management, podjetje, prestrukturiranje, družbeni vidik, RTH, presežni 

delavci, brezposelnost 

1.2 Namen in cilji  

Namen zaključne projektne naloge je bil proučiti literaturo s področja obravnavanega 

problema, to sta prestrukturiranje podjetja in krizni management, ter raziskati družbene vidike 

zapiranja podjetja na primeru premogovnika RTH. Raziskali smo, kakšen vpliv ima zapiranje 

omenjenega premogovnika tako na zaposlene kot tudi na ostalo zasavsko regijo. Ugotovili 

smo, kako se z zapiranjem soočajo delavci, prav tako pa smo podrobneje raziskali, kakšne 

rešitve imata za njih pripravljene management podjetja in lastnik – država.  

Cilj zaključne projektne naloge je bil na osnovi spoznanj analizirati družbene vplive zapiranja 

premogovnika RTH. S pomočjo spoznanj smo razvili predloge za zmanjšanje posledic, ki jih 

prinaša ukinitev delovanja najpomembnejše dejavnosti v regiji. 

1.3 Metode raziskovanja 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

- metodo deskripcije oziroma opisovanja, opisovanje dejstev, procesov in stanja, 

- metodo zbiranja podatkov in eksternih virov – strokovne literature, 

- metodo kompilacije: povzemanje stališč, spoznanj, opazovanj in sklepov drugih avtorjev 

kot tudi lastnih spoznanj ter 

- metodo analize procesa postopnega zapiranja podjetja v konkretni organizaciji in metoda 

sinteze spoznanj. 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo vključili 

proučevanje strokovne literature in poslovne dokumentacije, na podlagi katere smo primerjali 

in analizirali različna spoznanja s področja prestrukturiranja podjetja in kriznega 

managementa, vključno s prenehanjem delovanja organizacije. V tem delu smo uporabili 

metodo analize strokovne literature, metodo kompilacije in komparacije. 

V empiričnem delu smo uporabili metodo analize vseh vsebin dokumentov, poudarek pa je bil 

na metodi študije primera zapiranja RTH. Vključili smo tudi metodo anketiranja z 

zaposlenimi v RTH, presežnih delavcev in prebivalcev regije. Na podlagi vprašanj in 

odgovorov smo raziskali njihove poglede na reševanje problematike vplivov zapiranja RTH 

na regijo.  
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju 

problema 

Izhajamo iz naslednjih predpostavk: 

- Predpostavljamo, da lahko s sistematičnim pristopom v raziskovanju te problematike in 

vključevanjem ključnih udeležencev razvijemo predloge za primerne rešitve. 

Omejitve zaključne projektne naloge so naslednje: 

- svojo raziskavo smo omejili na eno slovensko regijo – Zasavje; 

- obravnavali smo eno, izbrano gospodarsko družbo – Rudnik Trbovlje–Hrastnik, in njeno 

poslovanje v času od 2001–2014. 

- Zaradi zaupnosti predvsem virov obravnavanega podjetja poslovnih skrivnosti nismo 

objavljali.  

- Obravnavani problem ima izrazito politično ozadje, zaradi česar so nekateri anketiranci 

želeli ostati anonimni. 

- Nekateri anketiranci niso hoteli ali niso smeli podati točnih števil. 
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2 KRIZNI MANAGEMENT IN PRESTRUKTURIRANJE PODJETJA 

Pri poskusu opredelitve pojma krize v podjetju prihaja do velikih razlik med posameznimi 

teorijami avtorjev. Kriza lahko nastopi v različnih oblikah, zato enotne in splošno sprejete 

opredelitve le-te ni (Novak 2000, 34). 

Splošno ustaljeno mnenje javnosti je, da kriza pomeni nekaj negativnega in ogrožajočega, 

zaradi česar smo prisiljeni v spremembe. Sam izvor besede kriza (κρίσι̋), ki pomeni 

odločitev, preobrat, pa nam sugerira, da je v takšni situaciji treba sprejeti določene odločitve 

oziroma uvesti spremembe za nadaljnje nemoteno delovanje. Do krize prihaja tudi v podjetjih, 

avtorji na področju managementa pa nam ponujajo več različnih definicij. Po besedah 

Dubrovskega veliko avtorjev povzema opredelitev nemškega strokovnjaka Krysteka, ki pravi, 

da podjetniško krizo sestavljajo »nenačrtovani, nezaželeni in časovno omejeni procesi, na 

katere je mogoče le omejeno vplivati, njihov izid pa je lahko zelo različen: porušitev ali 

uspešno obvladanje (vključno s preobrazbo)« (Krystek 1987, po Dubrovski 2000, 3). 

»Kriza je kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično stanje v podjetju, nastalo tako zaradi 

zunanjih kakor tudi notranjih vzrokov in neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj 

podjetja« (Dubrovski 2000, 2). Krizo po besedah avtorja lahko pojmujemo kot stanje, njeno 

trajanje pa je odvisno od več dejavnikov, na nastanek te pa vpliva več prepletenih notranjih in 

zunanjih vzrokov (Dubrovski 2000, 3).  

Barton med drugim opozarja, da je kriza pomemben in nepredviden dogodek, ki prinese 

negativni izid, saj lahko njegove posledice močno poškodujejo organizacijo (Barton 1993, po 

Dubrovski 2000, 2).  

Fink krizo opisuje kot nestabilno obdobje ali poslovni položaj, v katerem je neizogibna 

odločilna sprememba (Fink 1986, po Dubrovski 2000, 2). 

2.1 Vzroki in povodi za krizo v podjetju 

Krizo v podjetju po navadi pojmujemo kot nekaj izredno negativnega, vendar pa Dubrovski 

opozarja, da lahko kriza, v kolikor je uspešno razrešena, pripelje tudi do pozitivnih učinkov. 

Ti pozitivni učinki se kažejo predvsem v novih priložnostih, do katerih v normalnih razmerah 

ne bi prišlo – vstop novih (mladih) managerjev v podjetje, pospešeno spreminjanje in urejanje 

zanemarjenih zadev, očiščenje zaposlenih (odpravljanje neproduktivno zaposlenih, očiščenje 

poslovodstva), uvedba novih strategij, povečanje budnosti in prožnosti in nastanek novih 

konkurenčnih prednosti (Meyers in Holush 1986, po Dubrovski 2000, 3).  

Povodov za nastanek krize v podjetju je veliko. Povod ni temeljni vzrok krize, temveč je 

neposredno delujoči vzrok, preko katerega se kriza dejansko sproži. Lahko je manjši, manj 

pomemben dogodek, ki pa povzroči verižno reakcijo vseh drugih vplivov. Kot primere 
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povodov krize Dubrovski (2000, 13) omenja stečaj pomembnega kupca, nenaden odhod ali 

bolezen članov managementa, nepričakovano odpoved kreditne linije, izgubljeno 

odškodninsko tožbo, nabavo neustrezne surovine, okvaro stroja in podobno. Povod torej ni 

nek odločilni vzrok za nastanek krize. Odprava vzroka za povod nas torej ne reši iz krize, 

temveč moramo iskati globlje.  

Za odpravo krize v podjetju moramo torej analizirati in odpraviti vse vzroke, ki so pripeljali 

do nje. Ker v sodobnem času prihaja do vse večje kompleksnosti podjetij, je tudi vzrokov za 

nastanek krize vse več. 

Dubrovski (2000, 9) vzroke za nastanek krize deli na zunanje in notranje. Zunanji vzroki krize 

so običajno tisti vzroki, ki so nastali v okolju podjetja. To so: 

- spremembe na tržišču, 

- spremembe v panogi,  

- spremembe na osnovi splošnega napredka,  

- splošna gospodarska kriza, 

- politične spremembe, 

- makroekonomski ukrepi, 

- naravne nesreče in 

- socialno-patološki pojavi. 

Zunanji vzroki za nastanek krize so torej spremembe v okolju podjetja, katerih podjetje ni 

pravočasno zaznalo in se na njih pravilno odzvalo (Dubrovski 2000, 10). 

Notranji vzroki kriz pa so tisti vzroki, ki so nastali v samem podjetju in se zato označujejo 

tudi kot subjektivni in endogeni (Dubrovski 2000, 9). Med njih štejemo: 

- neustrezno usposobljenost managementa, 

- zavirajočo organiziranost, 

- nekonkurenčen tržni položaj, 

- težave na področju managementa sodelavcev, 

- predrago proizvodnjo, 

- neučinkovito finančno funkcijo in 

- neučinkovit informacijski sistem. 

Pri nastanku krize v podjetju ponavadi prevladujejo notranji vzroki, vendar imajo za nastanek 

krize v mnogih primerih odločilno vlogo zunanji vzroki, saj zunanje okolje predstavlja skupek 

nenadzorljivih spremenljivk, katerim se mora podjetje s svojimi notranjimi procesi, 

strukturami, strategijami in marketinškim spletom ustrezno prilagoditi. V kolikor se to ne 

zgodi, za to obstajajo notranji vzroki (Dubrovski 2000, 11). 
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Uspešen management bi moral za razreševanje krize v podjetju imeti pripravljene načine za 

odpravo krize, ki nastane tako zaradi zunanjih, kot tudi notranjih vzrokov. Za odpravo 

zunanjih vzrokov bi morali torej poskrbeti, da podjetje deluje vzporedno s trgom in njegovimi 

spremembami, da je konkurenčno in se čim bolj skuša prilagajati splošni gospodarski krizi. 

Prav tako pa mora management poskrbeti za ustrezno usposobljenost zaposlenih in za urejene 

delovne razmere ter odnose med zaposlenimi. 

2.2 Prestrukturiranje 

Kot smo omenili že v prejšnjem podpoglavju, se kriza sprva dotakne le določenih dejavnosti v 

podjetju in se kaže le v določenih delih poslovanja, delo managementa pa je, da se pravočasno 

odzove in uporabi ustrezne ukrepe za reševanje krize, saj se v nasprotnem primeru ta samo 

poglablja, kar lahko privede do potrebe po prestrukturiranju podjetja.  

»Če določena struktura podjetja ali njegovih posameznih sestavin ne ustreza razmeram, ki jih 

zahteva (spremenjeno) okolje, potem je treba obstoječo strukturo spremeniti in postaviti 

novo.« (Dubrovski 2000, 98) Prestrukturiranje je torej proces, ki pomeni prehod ene strukture 

podjetja v drugo, novo strukturo. Je pravzaprav ena izmed metod revolucijskega spreminjanja 

in načinov doseganja prenove podjetja, za katerega veljajo naslednja pravila (Dubrovski 2000, 

98): 

- poteka večpodročno: ko spremenimo eno strukturo na enem področju, moramo temu 

prilagoditi in spremeniti tudi druga področja, 

- izhaja iz opredeljenih temeljnih strategij podjetja, 

- začne se pri programsko-tržnih strukturah in 

- vsebuje vse značilnosti metod revolucijskega spreminjanja. 

Po besedah avtorja ima prestrukturiranje trojno vlogo, in sicer pri zdravljenju krize, 

preprečevanju krize in razvoju podjetja (Dubrovski 2000, 99).  

Proces prestrukturiranja podjetja velikokrat privede do revitalizacije podjetja, saj se po 

določenem obdobju pasivnosti ponovno sprostijo pomembni potenciali za nadaljnji razvoj 

podjetja, pozitivni učinek pa lahko ima tudi uvajanje razvojnih sprememb (Dubrovski 2004a, 

223). Po drugi strani pa so lahko izvedeni projekti za prestrukturiranje tudi neuspešni oziroma 

so doseženi cilji manjši od vložkov in žrtev. Avtor omenja raziskavo (Rock in Rock 1990, po 

Dubrovski 2004a, 224), po ugotovitvah katere je kar polovica neuspešnih projektov 

prestrukturiranja prinesla zmanjšanje vrednosti za lastnike. Platt pa po besedah avtorja 

ugotavlja, da le polovica projektov doseže zastavljene cilje (Platt 1998, po Dubrovski 2004a, 

224). Do žrtev torej pride v primerih, ko je prestrukturiranje za podjetje nujno, ko so metode 

postopnega spreminjanja zanemarjene ali podcenjene ali pa takšno spremembo zahtevajo 

zunanje okoliščine. V kolikor bi bile v podjetju uspešno izvedene preventivne aktivnosti, kot 
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sta strateško načrtovanje in izvajanje, ki ne zahtevata revolucionarnih pristopov k 

spreminjanju, kot je prestrukturiranje, do žrtev ne bi prihajalo. 

Avtor nam v nadaljevanju ponudi dva pristopa za prestrukturiranje, in sicer (Dubrovski 2000, 

101): 

- sistematično in postopno prenavljanje obstoječih procesov in struktur (tako imenovani 

sistematični redisign), pri katerem gre za postopno analizo in razumevanje obstoječih 

procesov in struktur in ugotavljanje njihovih kritičnih točk in pripravo na njihovo 

izboljševanje ter 

- radikalno celovito preobrazbo (tako imenovani clean sheet approach), ki pomeni 

zamenjavo obstoječih procesov in struktur. 

Glede na pristop k prestrukturiranju pa ločimo še štiri temeljne strategije (Cravens 1994, po 

Dubrovski 2000, 101): 

- strategijo razvijanja (npr. novih izdelkov), 

- strategijo stabiliziranja, 

- strategijo preobrata in 

- strategijo žetve. 

Strategije prestrukturiranja delimo na dve skupini, pri katerih je v prvi samo strategija izhoda 

iz nevarnosti, drugo pa sestavljajo olimpijska, akvizicijska, tržna, strategija izgradnje 

pristojnosti in kulture ter strategija nadzora uspešnosti poslovanja (Koch 1995, po Dubrovski 

2000, 101). 

Kot smo že omenili, prestrukturiranja ni mogoče izvesti le na enem področju v podjetju, 

temveč je zaradi preoblikovanja enega treba spremeniti in prilagoditi tudi druga področja. 

Poznamo več vrst področja prestrukturiranj, in sicer (Dubrovski 2000, 101): 

- programsko-tržno prestrukturiranje, ki pomeni prehod iz stare strukturne kombinacije 

izdelkov ali storitev na novo, katera mora zagotoviti večjo uspešnost in učinkovitost 

poslovanja, izvajamo pa ga na dveh področjih (notranji in tržni (zunanji) vidik), 

- razvojno in tehnološko prestrukturiranje, ki pomeni prestrukturiranje na področju razvoja 

in tehnologije, povezano je s prehodom iz obstoječih struktur na nove, ki zagotavljajo 

hitrejši tržno usmerjen razvoj, večjo učinkovitost in uporabo sodobne tehnološke opreme, 

- proizvodno prestrukturiranje, ki pomeni postavitev takšne strukture proizvodnih metod in 

pristopov na eni strani ter procesov in opravil na drugi, ki bodo na najbolj učinkovit način 

zagotovile izdelavo izbranih izdelkov, 

- kadrovsko in organizacijsko prestrukturiranje pomeni postavitev nove strukture, ki se 

nanaša na zaposlene, 

- informacijsko prestrukturiranje in 

- finančno prestrukturiranje ali prestrukturiranje finančnih virov, ki naj bi znižali stroške 

uporabe tujih virov financiranja na ugodnejšo raven in povečali izkoristek lastnih virov. 
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V nalogi se osredotočamo predvsem na kadrovsko in organizacijsko prestrukturiranje, ki se 

nanaša na zaposlene v podjetju. 

2.3 Zapiranje podjetja kot rešitev krize 

Za prenehanje poslovanja gospodarskih družb obstaja mnogo razlogov – s pretekom časa, za 

katerega je bila družba ustanovljena, na podlagi sklepa skupščine, če poslovodstvo ne deluje 

več kot 12 mesecev, če sodišče ugotovi ničnost družbe, s stečajem, na podlagi sodne odločbe, 

z združitvijo v kakšno drugo družbo ali zaradi drugih razlogov (ZGD-1).  

Kot skrajne in neugodne oblike reševanja krize v podjetjih se štejejo stečaj, likvidacija in 

prisilna poravnava. 

Stečaj je po besedah Dubrovskega (2004a, 144) povsem naraven in zakonit pojav, ki nastane, 

ko podjetja z vsemi drugimi ukrepi ni mogoče ubraniti pred učinki akutne krize. Je 

neposredno povezan s krizo, vzroki zanj pa so tisti, ki so podjetje pripeljali v krizni položaj. 

Kot razloge za začetek stečajnega postopka avtor navaja insolventnost podjetja (dalj časa 

trajajoča plačilna nesposobnost dolžnika), prezadolženost (prevladujoč delež obveznosti v 

pasivi bilance stanja) in kapitalsko neustreznost podjetja (neustrezen obseg kapitala podjetja). 

Posledica stečajnega postopka je, da podjetje preneha s svojim delovanjem, stečajna masa pa 

se razdeli med upnike sorazmerno z višino in položajem njihovih terjatev. 

Likvidacija se deli na postopek prisilne (sodne) likvidacije in postopek prostovoljne 

(zunajsodne) likvidacije, opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah. Vodi jo likvidacijski 

upravitelj, namen postopka pa je ureditev vseh materialnopravnih razmer navznoter 

(zaposleni, management) in navzven (podjetje z okoljem). Pri poplačilu obveznosti podjetja 

do upnikov, za razliko od stečaja, pri likvidaciji ostane še nekaj sredstev, ki pripadajo 

lastnikom. Likvidacija je torej pomemben in koristen sanacijski postopek, ki ohranja vrednost 

za lastnike podjetja (Dubrovski 2004a, 158).  

Prisilna poravnava pa je postopek, s katerim se podjetje, ki je v težavah, v okviru in s 

pomočjo zakonskih določil dogovori z upniki za drugačno ročnost in višino poravnave 

zapadlih in nezapadlih obveznosti. Pogoji za začetek prisilne poravnave so enaki kot pri 

stečaju, in sicer insolventnost, prezadolženost ter kapitalska neustreznost podjetja. Za razliko 

od stečaja pa se prisilna poravnava začne na predlog podjetja v težavah. Začasno se zamrznejo 

stare obveznosti, medtem ko morajo biti tekoče obveznosti poravnane. Prisilna poravnava je 

zgolj ena od stopenj zdravljenja podjetja, katero pa je treba nujno izpeljati. Za razliko od 

stečaja, ki je način razreševanja neobvladljive krize, je torej uspešno pripravljena in izvedena 

prisilna poravnava pogoj za doseganje preobrata in zagotovitve ponovnega razvoja 

(Dubrovski 2004a, 160). 
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2.4 Vpliv okolja na podjetje in vpliv podjetja na okolje 

Dandanes lahko na podjetje gledamo kot na podsistem nekega širšega okolja. Podjetja 

delujejo v naravnem in družbenem okolju, katera je po značilnostih možno razdeliti na manjša 

okolja in podokolja. S tem lahko vplive podjetja razdelimo na več manjših okoljskih celot: 

naravno, gospodarsko, tehnično-tehnološko, politično-pravno in kulturno okolje. Ta okolja 

dajejo podjetju določene možnosti za uspešno poslovanje, prav tako pa ga lahko tudi 

omejujejo. 

Strateško planiranje v podjetju lahko predstavlja načrtne predpostavke, ki v organizaciji 

dolgoročno postavljajo podokolja, katera zahtevajo ocene ključnih dejavnikov v okolju 

prihodnosti, pregled in ugotovitve že opravljenih analiz poslovanja v preteklosti ter izdelano 

vizijo in poslanstvo organizacije (Dubrovski 2004b, 20). 

Širše poslovno okolje podjetja proučujemo s tako imenovano PEST analizo, katera nam 

pomaga razrešiti ključna vprašanja, ki se nanašajo na dogajanje v poslovnem okolju podjetja, 

ter ugotoviti, kateri elementi so najpomembnejši za sedanjost in kateri bodo pomembni v 

prihodnosti. S pomočjo te analize preučujemo širše poslovno okolje podjetja oziroma: 

- politično-pravne smernice (zakonodaja, standardi zaščite okolja, davčna politika, delovna 

zakonodaja, stabilnost vlade ipd.), 

- ekonomske smernice (smernice v BDP, obrestne mere, inflacija, brezposelnost, dohodek),  

- sociološko-kulturne smernice (populacija gibanja, družbena mobilnost, spremembe v 

življenjskem slogu, odnos do dela, izobraženost, prosti čas) in  

- tehnološke smernice (sredstva za raziskave in razvoj, nova odkritja, odnos gospodarstva 

do tehnologije). 

Vsi zgoraj našteti dejavniki vplivajo na spreminjanje odločitev in uspeh organizacije 

(Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 19). 

Analiza poslovnega okolja podjetja je torej proces, s katerim poskušamo nadzorovati zunanje 

dejavnike ter s tem pridobiti informacije o priložnostih in nevarnosti, ki jih nudi okolje 

organizacije. Na osnovi učinkovite analize so tako pravilno predvideni dejavniki okolja v 

današnjih pogojih vodenja organizacije, kar ni le osnova za pravilno vodenje organizacije, 

temveč je tudi predpogoj za njeno uspešnost poslovanja z zahtevami poslovnega okolja in 

njegovih potreb. Zaradi nenehnega spreminjanja okolja je potrebno obnavljanje analize za 

vsako določeno časovno obdobje, saj stara ne zagotavlja več uspešnosti za organizacijo. Z 

obnavljanjem analize si organizacija zagotovi ohranjanje skladnosti med temeljnimi 

zmožnostmi in izbrano strategijo ter med strategijo poslovnega okolja organizacije (Biloslavo 

2006, 345). 

Sociološko-kulturno okolje je bilo po besedah Hrastelja (2008, 16) bilo dolgo časa 

zapostavljeno, vendar omenja, da s tradicionalnimi sestavinami poslovnega okolja 
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organizacije ni več možno natančno opredeliti kompleksnosti gospodarstev in družb. 

Sociološko-kulturno okolje je postalo pomembno šele po drugi svetovni vojni, ko so ZDA z 

namenom povojne obnove pričele s poslovanjem in množičnimi vlaganji v tujino ter 

ugotovile, da so ravno sociološko-kulturni vplivi največja ovira pri poslovanju ter tako pričele 

upoštevati ugotovitve antropologov in implementirati znanja, za katera so bile pred tem 

prepričane, da pri poslovanju ne igrajo nobene vloge. Po besedah Hrastelja (2001, 25) je pred 

tem veljalo prepričanje, da je kultura preveč konservativni dejavnik, kateri gospodarske 

tokove le zavira. Dandanes ni dvoma o tem, da je sociološko-kulturno okolje prav tako, če ne 

celo bolj pomembno od ostalih dejavnikov poslovnega okolja. 

2.5 Oblike reševanja presežnih delavcev ob zaprtju podjetja 

O problematiki presežnih delavcih Korpič-Horvat (1994, 646) pove: 

Problem presežnih delavcev je danes svetovni problem tako razvitega kot nerazvitega dela. 

Pogojujejo ga predvsem trije pomembni dejavniki: tehnološki razvoj in konkurenca, gospodarske 

krize in rast prebivalstva. Druge, še stalen priliv zaposlovanja kmečkega prebivalstva, vse večjega 

zaposlovanja žensk, migracijski tokovi z vzhoda in juga proti severu in zahodu, bi lahko razvrstili 

med prve tri glavne vzroke. 

Do presežnih delavcev v večini primerov privede prenehanje potreb po opravljanju 

določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi – zaradi ekonomskih, organizacijskih, 

tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. V Zakonu o delovnih 

razmerjih (ZDR-1) je navedeno, da je delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov 

postalo nepotrebno delo v obdobju 30 dni večjemu številu delavcev, dolžan izdelati program 

razreševanja presežnih delavcev. O obstoju presežnih delavcev ugotavlja poslovodni organ 

oziroma delodajalec, katerega naloga je, da obvesti sindikat oziroma delavskega zaupnika o 

razlogih za prenehanje potreb po delu, o številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o 

predvidenih kategorijah presežnih delavcev, o roku, v katerem bo prenehala potreba po delu 

in o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev. Delodajalec mora pisno obvestiti 

tudi zavod za zaposlovanje.  

Program razreševanja presežnih delavcev mora biti pisno izdelan, sprejme pa ga delodajalec v 

sodelovanju s svetom delavcev in predstavnikom sindikata. Ti medsebojno sodelujejo pri 

pripravah in sprejetju programa tako, da dajejo mnenja in predloge, obravnava pa jih 

delodajalec. Če gre za večje število presežnih delavcev, svet delavcev in sindikat sprožita 

postopek pred komisijo. Program mora vsebovati razloge za prenehanje potreb po delu 

delavcev, ukrepe za preprečitev in omilitev prenehanja delovnega razmerja delavcev, pri 

čemer mora delodajalec preveriti možnosti nadaljevanja zaposlitve pod spremenjenimi pogoji, 

seznam presežnih delavcev ter ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih 

posledic prenehanja delovnega razmerja (ponudba zaposlitve pri drugem delodajalcu, 

zagotovitev denarne pomoči, zagotovitev pomoči za začetek samostojne dejavnosti ali dokup 
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zavarovalne dobe). Program razreševanja presežnih delavcev mora biti finančno ovrednoten, 

odpravnine pa morajo biti presežnim delavcem izplačane najkasneje do izteka odpovednega 

roka (ZDR-1). 

Merila, po katerih ugotavljamo presežne delavce, so določena v zakonu o delovnih razmerjih. 

V soglasju s sindikatom pri delodajalcu lahko slednji namesto kriterijev iz kolektivne 

pogodbe oblikuje tudi lastne kriterije za določitev presežnih delavcev. V nasprotnem primeru 

pa se upoštevajo naslednja merila: 

- delovna uspešnost, 

- strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za delo ter potrebna dodatna znanja 

in zmožnosti, 

- delovne izkušnje, 

- delovna doba, 

- zdravstveno stanje in 

- socialno stanje (število nepreskrbljenih družinskih članov, opravljanje obrtne dejavnosti 

kot postranski poklic, opravljanje kmetijske dejavnosti, družbeništvo) (ZDR-1). 

Oblik razreševanja presežnih delavec je več. Gutchess (1985, 61) navaja oblike premišljenega 

zmanjšanja delovne sile, ki so kratkoročne, in sicer: 

- delitev dela (skrajšanje delovnega časa in posledično zmanjšanje stroškov), 

- prezaposlitev osebja na druga delovna mesta v podjetju in posojanje zaposlenih zunanjim 

organizacijam na začasni osnovi, 

- prostovoljna predčasna upokojitev, 

- prostovoljna zapustitev delovnega mesta, 

- fleksibilnost v zaposlovanju (vključuje šolanje za več opravil, ki jih zaposleni ob potrebi 

sprejmejo) ter 

- delna zaposlitev in delitev delovnega mesta. 

Plut (1992, 94) navaja ukrepe, ki spodbujajo znižanje zaposlenih: 

- spodbujanje z naravnim odlivom (delavci, ki odidejo, se ne smejo nadomestiti z novimi), 

- zmanjševanje števila začasno zaposlenih (pogodba o delovnem razmerju se ne podaljša 

tistim delavcem, ki so zaposleni za določen čas, s tem se podjetje izogne odpuščanju 

redno zaposlenih delavcev), 

- dosledno izvajanje disciplinskih ukrepov, 

- nedoseganje delovnih rezultatov in nezmožnost za delo, 

- zamrznitev zaposlovanja in nadurnega dela, 

- linearno znižanje plač, 

- začasna ukinitev nadomestil za prevoz na delo, 

- prekvalifikacija, 

- delavci na čakanju in 
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- izkoriščanje neplačanih dopustov. 

V kolikor se predpostavlja, da bo v podjetju prišlo do trajnih premestitev ali odpuščanj, pa se 

uporabljajo naslednje oblike razreševanja presežnih delavcev (RTH 2014b): predhodni 

postopki v smislu svetovanja, usmerjanja, spodbujanja k izobraževanju in iskanja 

najugodnejše oblike razrešitve za vsakega posameznika, s pomočjo zunanjih institucij, 

medijev in potencialnih delodajalcev, aktivne oblike s prezaposlovanjem in 

samozaposlovanjem ter pasivne oblike – denarna pomoč delavcem kmetom. 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA RUDNIK TRBOVLJE–HRASTNIK  

Podjetje Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d. o. o., skrajšano RTH, d. o. o., je bilo ustanovljeno 18. 

decembra 1995. Edini lastnik podjetja je država. Po obliki je podjetje družba z omejeno 

odgovornostjo s sedežem v Trbovljah. Glavna dejavnost podjetja je pridobivanje rjavega 

premoga in lignita, zadnja leta pa se zaradi zapiranja premogovnika v podjetju ukvarjajo tudi 

s trženjem različnih storitvenih dejavnosti. 

3.1 Zgodovina in ključni mejniki 

Začetki rudarstva v Zasavju segajo v 18. stoletje. Že leta 1689 je Janez Vajkard Valvasor 

poročal, da so kmetje v Zasavju odkrili črno zemljo. Šele slabih 70 let kasneje, in sicer leta 

1755, pa lahko govorimo o pravem začetku rudarske dejavnosti. Takrat je baron Franc 

Raigersfeld dobil prvo dovoljenje za pridobivanje premoga v Zagorju. V Trbovljah pa za 

začetek rudarstva šteje leto 1804, ko je Franc Mauer ustanovil Mauerjev premogovnik. Ni 

napačno trditi, da se je z odkritjem tega bogastva zgodila pomembna prelomnica za zasavske 

kraje. Razvila so se mesta Zagorje, Trbovlje in Hrastnik, poleg tega pa je bila rudarska 

dejavnost temelj h kasnejšemu razvoju ostalih vej industrije v Zasavju. V več kot 200 letih 

svojega obratovanja je trboveljski rudnik (danes še edini obratujoč, a tudi ta v zapiranju) dal 

več kot sto milijonov ton rjavega premoga. Zelo pomembna prelomnica za zasavski premog je 

bilo tudi odprtje železnice na povezavi Dunaj–Trst leta 1849, saj je ta postala stalen porabnik 

premoga, prav tako pa je omogočala prevoz večjih količin premoga v druge kraje (RTH 

2014c). 

Leta 1872 je bila na temelju koncesijske pogodbe ustanovljena Trboveljska premogokopna 

družba (TPD), ki je leta 1873 odkupila Vodenski in Maurerjev premogovnik v Trbovljah, 

sedem let kasneje pa še rudnike v Zagorju in Hrastniku. Sedež družbe je bil na Dunaju, 

medtem ko so vodstvo rudnikov poverili strokovnjakom, ki so te vodili že prej. Sama 

ustanovitev družbe TPD je bila za rudnike zelo pomembna, saj bi posamezni rudniki težko 

konkurirali na trgu, medtem ko je imela povezana in strokovno podkovana družba dovolj 

sredstev za modernizacijo in tehnično izboljšavo rudnikov, kar je vodilo v povečanje 

proizvodnje in znižanje cen premoga, TPD pa je tako postal eden izmed največjih 

kapitalističnih monopolov v Sloveniji. Zasavje se je s pomočjo Trboveljske premogokopne 

družbe začelo postopoma razvijati iz izrazito agrarne regije v industrijsko področje. Leta 1918 

se je z nastankom Jugoslavije sedež TPD preselil v Ljubljano, vendar so lastniki ostali isti – 

začeli so izvajati ostro politiko do zaposlenih in jih zelo slabo plačevali, kar je poleg velike 

gospodarske krize povzročilo izgubo dela mnogih rudarjev in množično izseljevanje na 

zahod. TPD je delovala vse do konca druge svetovne vojne, nato pa so zasavski premogovniki 

prešli pod upravo države in tako postali del višjih narodno-gospodarskih interesov. Leta 1946 

je vlada FLRJ zasavske premogovnike nacionalizirala (RTH 2014c). 
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Leta 1950 sta bila izvoljena prvi upravni odbor in delavski svet. Leta 1968 so se zasavski 

premogovniki združili v enotno organizacijo, ki se je imenovala Zasavski premogovniki 

Trbovlje. Leta 1979 je bila ustanovljena sestavljena organizacija združenega dela (SOZD) 

Revirski energetski kombinat Edvarda Kardelja, v katerega so se poleg premogovnikov 

vključile še Termoelektrarna Trbovlje, Rudarska gradbena dejavnost Trbovlje, Industrijsko 

montažne delavnice, rudnika rjavega premoga Senovo in Kanižarica ter rudnik Laško. Leta 

1985 je SOZD spremenil svoje ime v Rudarsko elektroenergetski kombinat Edvarda Kardelja, 

medtem ko so se Zasavski premogovniki Trbovlje preimenovali v Rudnike rjavega premoga 

Slovenije (RRPS). Leta 1995 so s prenehanjem delovanja RRPS nastala štiri nova podjetja – 

Rudnik Trbovlje-Hrastnik ter tri družbe v zapiranju – Rudnik Kanižarica, Senovo in Zagorje. 

Podjetje RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1996 (RTH 

2014c). 

V Zasavju se je vzporedno s premogovniki oblikovalo in razvijalo tudi močno delavsko 

gibanje, ki si je prizadevalo za izboljšanje položaja delavcev. Zasavski rudarji so se zaradi 

politike premogovnikov morali velikokrat zateči tudi k stavkam. Ena izmed največjih in 

najbolj nasilnih stavk je bila že leta 1889, s katero so delavci dosegli povišanje plač in uvedbo 

osem urnega delavnika. Sledile so stavke v letih 1892 in 1903, dvomesečna stavka leta 1923, 

72-urna gladovna stavka leta 1934 in stavka v letu 1958, ki je bila prva stavka v socialistični 

Jugoslaviji. Do zadnje stavke rudarjev Rudnika Trbovlje-Hrastnik je prišlo marca 2014 (RTH 

2014c). 

3.2 Lastništvo 

V Trbovljah je uradno prvi začel kopati in prodajati premog Franz Maurer, in sicer leta 1804, 

ustanovil pa je Maurerjev premogovnik, ki je imel tudi uradno dovoljenje za pridobivanje 

premoga. Leta 1842 je vzporedno z Maurerjevim premogovnikom začel delovati tudi 

Vodenski premogovnik, katerega je odprla država (Avstrijsko cesarstvo), kmalu pa je prešel v 

zasebno last več industrialcev, ki so leta 1869 ustanovili Združbo Vodenskega rova. Leta 

1873 je Združba Vodenskega rova svojo posest prodala Trboveljski premogokopni družbi 

(TPD) s sedežem na Dunaju, katera je bila ustanovljena konec leta 1872 kot delniška družba s 

temeljem na koncesijski pogodbi. Še isto leto je TPD odkupila tudi Maurerjev premogovnik 

(RTH 2014c). 

Z nastankom stare Jugoslavije se je sedež TPD z Dunaja preselil v Ljubljano, vendar so 

lastniki ostali isti. V državno last so premogovniki prišli šele leta 1946, ko jih je po 

osvoboditvi države vlada FLRJ nacionalizirala. Kot edina lastnica premogovnikov tudi danes 

še vedno ostaja država (RTH 2014c). 
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3.3 Ustanovitev podjetja RTH, d. o. o. 

Temelj za nastanek podjetja RTH je bila reorganizacija podjetja RRPS – Rudniki rjavega 

premoga Slovenije, ko je bila s sprejetjem Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje 

rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica podana zakonska podlaga za 

reorganizacijo podjetja RRPS. 

Podjetje RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d. o. o., se je tako kot javno podjetje z omejeno 

odgovornostjo ustanovilo leta 1996. Nastalo je iz delovnih enot Rudnika rjavega premoga 

Trbovlje, Hrastnik, Separacije premoga Trbovlje in dela Strokovnih služb. Edina 

ustanoviteljica in lastnica podjetja je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike 

Slovenije (RTH 2014c). 

Osnovna dejavnost podjetja RTH je bilo pridobivanje premoga za potrebe Termoelektrarne 

Trbovlje, poleg proizvodne dejavnosti pa se je podjetje ukvarjalo tudi z izdelavo podzemnih 

objektov, izvajanjem raziskovalnega vrtanja na in pod površino, separiranjem premoga, 

sanacijo in rekultivacijo degradiranih rudniških površin, projektiranjem in drugimi 

dejavnostmi. Proizvodnja podjetja je temeljila na smernicah nacionalnega energetskega 

programa (RTH 2014b).  

Po padcu predloga o financiranju izgradnje Termoelektrarne 3 na referendumu ter sprejetju 

Zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) leta 

2000 se v podjetju izvajajo zapiralna dela. Od leta 2002 pa se v podjetju uvaja tudi tretji 

proces – trženje storitev, v okviru katerega podjetje izvaja rudarska gradbena dela, sanacijo 

brežin in vrtalna dela (RTH 2014b).  
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4 ZAPIRANJE PREMOGOVNIKA RUDNIK TRBOVLJE–HRASTNIK 

V Evropi ima premogovništvo zelo negotovo prihodnost, saj prihaja do zapiranja 

nerentabilnih premogovnikov ter prestrukturiranja podjetij in regij. Premog se postopoma 

nadomešča z drugimi energenti oziroma z uvoženim premogom. V Sloveniji je tako rudarska 

panoga zaznamovana s številnimi zapiranji rudnikov in premogovnikov, vzroki za to pa ležijo 

v premajhni proizvodnji in visokih stroških le-te, premajhnih zalogah premoga, upadanju 

povpraševanja, slabši kakovosti premoga in v ekološki osveščenosti ljudi (Zaverl 2006, 10). 

4.1 Povod in vzroki za krizo v RTH 

Vstop Slovenije v Evropsko unijo je za premogovnike prinesel nujnost prilagajanja pogojem 

liberalizacije in oblikovanja cen električne energije na podlagi ponudbe in povpraševanja, kar 

pomeni, da so domači proizvajalci primorani proizvajati električno energijo po primerljivih 

cenah, zato je zelo pomembno oblikovanje ustrezne cene domačih energetskih surovin, čemur 

sledi reduciranje cen premoga (Zaverl 2006, 11). Ker je edina lastnica Rudnika Trbovlje – 

Hrastnik država, ki regulira in vpliva na poslovanje podjetja in posledično določa cene 

premoga, je s sprejetjem Zakona o postopnem zapiranju RTH dokončno zapečatila usodo 

RTH. 

Prav tako pa uporaba domačega premoga ni primerna zaradi okoljevarstvenih razlogov, saj se 

zaradi slabše kvalitete premoga ta uporablja predvsem v termoenergetskih objektih z 

ustreznimi tehnologijami čiščenja izpustov, medtem ko so zaloge črnega premoga, ki je 

ekološko in cenovno sprejemljiv, v svetu še velike. V prihodnje bo torej uvoženi premog 

pomemben vir oskrbe slovenskih potrošnikov (Zaverl 2006, 11). 

Povod za odločitev za zapiranje Rudnika Trbovlje–Hrastnik leži v rezultatu referenduma o 

financiranju izgradnje Termoelektrarne Trbovlje 3 (TET 3) iz leta 1999, čemur je sledil sklep 

Vlade RS, da bi bila gradnja TET 3 investicijsko in ekonomsko neupravičena. Leto kasneje je 

sledilo sprejetje Zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije. 

4.2 Pomen premogovnika za regijo in razvojna ogroženost 

regije 

Zasavje ima še danes izrazit industrijski značaj. Glavna dejavnost zasavske regije je bila 

namreč pridobivanje premoga, za katerega je bil značilen gospodarski razcvet predvsem po 

drugi svetovni vojni. Upad industrijske proizvodnje devetdesetih letih prejšnjega stoletja in 

ekološka osveščenost ljudi ter posledično odpor do rabe ekološko neprimernih vrst premoga 

so prinesli zmanjšanje povpraševanja po premogu, tradicionalno industrijsko okolje v Zasavju 

pa se ni uspelo prilagoditi novim tržnim razmeram. Z opuščanjem energetske dejavnosti se je 

celotna regija znašla v krizi – prišlo je do stečajev številnih podjetij, povezanih s 
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premogovništvom. Problem Zasavja pa ni le v njegovi nerazvitosti glede na ostale regije, 

temveč tudi v prekomerno onesnaženem zraku in vodah, ki so plod dolgoletnega izkoriščanja 

premogovnih plasti, zaradi česar se regija še danes ukvarja z zelo zahtevnimi in dragimi 

sanacijami okolja. Zasavje pa je tudi regija z največjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji, 

česar doprinos ima v veliki meri vsekakor tudi zapiranje RTH. 

Zasavje je razvojno ogrožena regija. Indeks razvojne ogroženosti kot relativni kazalec 

razvitosti razvojne regije (določen z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) 

kaže, da zasavska regija močno izstopa po gospodarski nerazvitosti.  

Glavni problem je torej, kako ustaviti stagnacijo in nazadovanje celotne zasavske regije.  

4.3 Opredelitev postopnega zapiranja podjetja in razvojnega 

prestrukturiranja regije 

Zakon o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) je bil 

sprejet leta 2000. Določil je osnove za izdelavo programa postopnega zapiranja rudnika ter 

višino in način zagotavljanja sredstev za izvajanje programa do zaprtja rudnika, višino in 

način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnin za neposredno škodo zaradi obratovanja 

TET II v regiji in osnove za izdelavo programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije, 

organizacijo in sredstva za izvedbo programa. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju in razvojnem 

prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C), objavljen leta 2004, je podaljšal pridobivanje 

energetskega premoga do leta 2009 in zapiralna dela do leta 2015. Razlog za podaljšanje 

proizvodnje so bile predvsem dostopne zaloge premoga. S podaljšanjem proizvodnje pa naj bi 

se lažje izvajal tudi kadrovsko-socialni program, predvsem za razreševanje ozko 

specializiranih presežnih delavcev (RTH 2014b).  

RTH je pripravil program zapiranja, ki se pripravi za dobo petih let in se vsaka tri leta 

dopolnjuje za naslednje petletno obdobje. Ta program vsebuje tri glavna poglavja (RTH 

2014b): 

- zapiranje jamskih objektov, 

- ekološko-prostorska sanacija poškodovanih površin in 

- kadrovsko-socialni del (načini prestrukturiranja delavcev). 

Program revidira neodvisna strokovna institucija, sprejme pa ga Vlada RS. Sredstva za 

izvajanje programa zapiranja RTH se zagotavljajo iz proračuna in lastnih virov podjetja. 

Sredstva za prvih pet let zapiranja so se določila z ZPZRTH, s sprejetjem ZPZRTH-C in 

posledično podaljšanjem pridobivanja premoga in izvedbe zapiralnih del pa so se sredstva 

prerazporedila za daljše obdobje (RTH 2014a). 
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Za dosego ciljev zapiranja RTH so z zakonom opredeljeni trije resursi, in sicer proračunska in 

lastna sredstva (premije in odpravnine kot spodbuda za zaposlovanje), prostor v lasti družbe 

za namen ustanavljanja novih delovnih mest in premoženje v obliki dolgoročnih finančnih 

naložb kot odvisna oziroma hčerinska podjetja, ki lahko služijo kot osnova izvajanju novih 

programov oziroma dejavnosti (RTH 2014b). 
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5 PROBLEM PRESEŽNIH DELAVCEV 

Zaradi hitrega tehnološkega razvoja, ki se mu podjetja niso zmožna prilagajati, visokih 

stroškov pridobivanja ali pa opuščanja uporabe premoga in zaradi vse večje ekološke 

osveščenosti ljudi prihaja do zapiranja nerentabilnih premogovnikov. Največje posledice v 

tem procesu občutijo zaposleni, še posebej tisti, katerih potrebe po opravljanju dela prenehajo 

in tako postanejo presežni delavci.  

5.1 Brezposelnost v Zasavju 

V času Jugoslavije je Zasavje slovelo kot eno izmed najrazvitejših industrijsko-rudarskih 

območij, danes pa je slika regije popolnoma drugačna. Spremljajo jo zaostajanje v razvoju, 

izrazito stara industrijska sestava, številni degradacijski procesi površin in visoka stopnja 

brezposelnosti. Slednja je posledica ukinitve številnih dejavnosti, ki so še pred dvema 

desetletjema tvorile jedro zasavskega gospodarstva, hkrati pa zagotavljale delovna mesta 

številnim prebivalcem regije. Propad podjetij, kot je na primer Strojna tovarna Trbovlje, je 

stanje brezposelnosti v Zasavju še poslabšal, kapljo čez rob pa je vsekakor pomenil izid 

referenduma o izgradnji TET 3, ki je hkrati pomenil tudi začetek konca Rudnika Trbovlje–

Hrastnik.  

Energetska dejavnost v zasavski regiji je tradicionalno zaposlovala 75 % vsega aktivnega 

prebivalstva regije, v gospodarstvu regije pa je danes majhno število večjih in srednjih 

podjetij. Velika koncentracija energetske dejavnosti v regiji ima namreč negativen vpliv na 

podjetniško klimo, kar vpliva na nizko stopnjo oblikovanja novih podjetij, kar povzroča 

težave pri prezaposlovanju presežnih delavcev iz RTH. V Zasavju pa se srečujejo tudi z 

neustrezno izobrazbeno strukturo in težko zaposljivo kategorijo pretežno nizko izobraženih 

presežnih delavcev, ki po prenehanju delovnega razmerja tako postanejo brezposelne osebe 

(RTH 2014a). 

Brezposelne osebe so po zakonsko podprti opredelitvi Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje (Bregar, Ograjenšek in Bavdaž 1999, 121): 

- registrirane kot brezposelne na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; 

- nimajo zaposlitve in niso zaposlene; 

- niso lastniki ali solastniki podjetja, v katerem bi v zadnjem letu ustvarjali dohodek za 

preživljanje, in ne opravljajo nobene samostojne dejavnosti; 

- niso lastniki, zakupniki ali uporabniki drugih nepremičnin, s katerimi se lahko preživljajo 

in 

- nimajo nobenih drugih virov rednih dohodkov za preživljanje. 

Brezposelnost je glavni produkt delovanja trga delovne sile, saj jo ves čas generira. Presežki 

delovne sile so rezultat prevelike ponudbe, premajhnega povpraševanja ali neustreznega 
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delovanja trga. Brezposelnosti se ni mogoče izogniti, število brezposelnih se povečuje. Vzrok 

temu so tako ekonomske recesije kot tudi uvajanje novih tehnologij, ki s trga izločajo slabo 

izobražene delavce, kateri imajo majhne možnosti za ponovno zaposlitev (Gorišek 1991, 38). 

V nadaljevanju prikazujemo povprečno stopnjo brezposelnosti v Zasavski regiji glede na 

povprečno stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji: 

Preglednica 1: Povprečna stopnja brezposelnosti v Zasavju in Sloveniji 

Leto Zasavje Slovenija 

2001 14,7 11,6 

2002 15,3 11,6 

2003 16,1 11,2 

2004 14,9 10,6 

2005 13,8 10,2 

2006 12,0 9,4 

2007 9,7 7,7 

2008 8,2 6,7 

2009 11,0 9,1 

2010 11,9 10,7 

2011 13,3 11,8 

2012 14,7 12,0 

2013 16,6 13,1 

½ 2014 18,4 13,8 

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2014. 

V preglednici smo zajeli podatke od leta 2001, vključno s prvo polovico leta 2014. Primerjali 

smo povprečno stopnjo brezposelnosti v Zasavju ter povprečno stopnjo brezposelnosti v 

Republiki Sloveniji. Iz preglednice je razvidno, da stopnja brezposelnosti v Zasavju v zajetih 

štirinajstih letih povprečno presega nacionalno stopnjo brezposelnosti vsaj za tri točke (v prvi 

polovici letošnjega leta 2014 celo za 4,6 točke). Sklepamo, da je eden izmed vzrokov za 

visoko stopnjo brezposelnosti v Zasavju vsekakor izvajanje postopnega zapiranja RTH.  

5.2 Problem prezaposlovanja 

S sprejetjem Zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije, torej 

z odločitvijo Vlade RS, da podjetje RTH postopno zapre, se je podjetje prvič v svoji 

zgodovini srečalo tako s prestrukturiranjem kot tudi s samim problemom prezaposlovanja. 
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Najbolj ogroženi so zaposleni, saj zaradi zmanjševanja števila delavcev in ukinitve delovnih 

mest prihaja do velikega števila presežnih delavcev.  

Leta 2001 je bil v RTH tako ustanovljen Oddelek za prestrukturiranje v okviru splošno-

kadrovskega sektorja, katerega osnovni namen je prav razreševanje presežnih delavcev, do 

katerih prihaja, kot smo že omenili, zaradi ukinjanja delovnih mest oziroma zmanjševanja 

števila zaposlenih na obstoječih delovnih mestih (RTH 2014b). 

Zmanjšanje obsega poslovanja in števila zaposlenih je po besedah Dubrovskega (2004a, 282) 

ena izmed najtežjih odločitev in nalog, ki jih mora sprejeti in izpeljati vrhnji management. 

Osnovni namen tega je zniževanje stroškov, zato je običajno to ukrep kriznega managementa. 

Zmanjšanje števila zaposlenih je po besedah avtorja zelo neprijetna metoda, povezana s 

padcem morale, produktivnosti, zaupanja, odhodom najboljših, zmanjšanjem lojalnosti in 

izgubo nadzora. V kolikor je zmanjševanje števila zaposlenih nenadzorovano, se lahko za 

podjetje povzroči celo povečanje stroškov, ki se kaže v večjih plačilih za tiste, ki jih je treba 

zadržati v podjetju, dodatnem izobraževanju ali celo najemu zunanjih svetovalcev oziroma 

strokovnjakov. 

Tudi v RTH se soočajo s posledicami zmanjševanja števila zaposlenih, ključni problem pa je, 

kako motivirati tako imenovane presežne delavce za prezaposlitev oziroma samozaposlitev. 

Zasavje je namreč regija, kateri uspešnih delodajalcev, ki bi bili pripravljeni in zmožni 

zaposliti presežne delavce podjetja RTH, primanjkuje. 

5.2.1 Oblike prezaposlovanja 

V RTH so glede na skupne značilnosti, uporabljene postopke in posledice izvajanja 

kadrovskega prestrukturiranja oblikovali dve skupini oblik prezaposlovanja, in sicer aktivne 

in pasivne oblike, obe pa sta namenjeni odpravljanju škodljivih posledic izgube delovnega 

mesta in sta po svoji obliki državne pomoči, opredeljeni v samem Zakonu o postopnem 

zapiranju RTH. 

Pri aktivnih oblikah rešujejo problematiko presežnega kadra na način, da jim zagotovijo 

trajno zaposlitev pri drugih delodajalcih oziroma jim omogočijo samozaposlitev v lastnem 

podjetju. Te oblike zajemajo postopke v zvezi s prezaposlovanjem ali samozaposlovanjem 

tistih presežnih delavcev RTH, ki so mlajši od 50 let in jim do dopolnitve pogojev za 

pridobitev pokojnine manjka več kot pet let zavarovalne dobe. K prezaposlovanju presežnih 

delavcev pa RTH z vsakoletno objavo javnega razpisa skuša spodbuditi tudi delodajalce s 

širšega območja zasavske regije – spodbudo predstavlja premija, ki jo za vsakega 

prezaposlenega delavca prejme novi delodajalec. Samozaposlovanje pa je namenjeno tistim 

presežnim delavcem, ki imajo pri davčnem organu prijavljeno dejavnost, s katero nameravajo 
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pridobivati lastne prihodke, RTH pa delavcu, ki se samozaposli in po prenehanju delovnega 

razmerja pri RTH kot spodbudo izplača premijo (RTH 2014b). 

Pasivne oblike prezaposlovanja pa razrešujejo tiste kategorije presežnih delavcev, za katere 

predvsem zaradi starosti prezaposlitev v drugo podjetje ni primerna in izpolnjujejo enega 

izmed naslednjih pogojev: izpolnjujejo pogoje za redno upokojitev, so izpolnjevali pogoje za 

dokup manjkajoče zavarovalne dobe po 195. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (do sprejetja ZPIZ-2, ki je obliko dokupa zavarovalne dobe ukinil) ali imajo 

status kmeta. Denarna pomoč delavcu s statusom kmeta je eden izmed ukrepov razreševanja 

presežnih delavcev, s katerim management skuša omiliti škodljive posledice delovnega 

razmerja. Višina denarne pomoči je enaka višini premije za samozaposlitev (RTH 2014b). 

V RTH pa omenjajo tudi tako imenovane predhodne postopke, kateri pomenijo pripravo na 

prestrukturiranje v smislu šolanja, usposabljanja in prekvalifikacije zaposlenih v druge 

poklice. Delavcem to daje večje možnosti pri bodočem iskanju trajne zaposlitve. Predhodni 

postopki se izvajajo že od samega začetka postopka zapiranja premogovnika. 

5.2.1 Motiviranje zaposlenih za prezaposlitve 

Vsako leto se v skladu z dinamiko zmanjševanja števila zaposlenih, ki je opredeljena v 

Zakonu o postopnem zapiranju RTH, pripravi program razreševanja presežnih delavcev, v 

katerega so delavci uvrščeni na osnovi kriterijev za določanje presežnih delavcev. Začetku 

izvajanja programa reševanja presežnih delavcev pa sledi veliko zapletov – med zaposlenimi, 

ki postanejo presežni delavci namreč prihaja do različnih čustvenih odzivov. Da bi čim bolj 

omilili negativne posledice mora torej podjetje zaposlene neprestano motivirati in informirati 

o možnostih za prezaposlitev še preden postanejo potencialno presežni delavci. 

Za motiviranje prezaposlitve presežnih delavcev v RTH je do leta 2012 skrbel Oddelek za 

prestrukturiranje, po ukinitvi tega pa za motiviranje skrbita kadrovska služba podjetja in 

Sindikat podjetja RTH – slednji predvsem v smislu pravne zaščite pravic delavcev. Pred 

vročitvijo redne odpovedi delovnega razmerja s presežnimi delavci kadrovska služba s temi 

opravi individualne razgovore in skuša poiskati najustreznejšo rešitev za vsakega 

posameznika. V podjetju se redno izvajajo tudi zgoraj omenjeni predhodni postopki, ki kot 

priprava na prestrukturiranje pomagajo presežnim delavcem pri pridobitvi novih znanj in 

veščin za ponujena nova delovna mesta. Družba RTH za namen lažje prezaposlitve presežnih 

delavcev v podjetje povabi tudi potencialne delodajalce, ki delavcem predstavijo dejavnost, 

delovna mesta, pogoje in plačila ter opravijo razgovore s potencialnimi kandidati za 

zaposlitev. V namen motiviranja prezaposlitev pa podjetje s pomočjo Regionalnega 

razvojnega centra Zasavje in Območne obrtne zbornice organizira tudi delavnice na temo 

podjetništva (prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti ipd.) (RTH 2014b).  
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5.2.2 Kadrovsko-socialni program podjetja RTH 

Kadrovsko-socialni program (KSP) RTH je bil oblikovan z namenom zagotovitve socialne 

varnosti vsem potencialnim presežnim delavcem ob postopnem opuščanju proizvodnje in 

vzporednem zapiranju RTH. KSP na podlagi srednjeročnih programov predvidi število 

presežnih delavcev, oblike razreševanja presežnih delavcev in potrebna sredstva za 

razreševanje presežnih delavcev. Razčlenjen je na osnovne (predhodni postopki, pasivne in 

aktivne oblike) ter kapitalske in prostorske oblike (RTH 2014b). 

Leta 2001 je bil v okviru splošno-kadrovskega sektorja RTH ustanovljen Oddelek za 

prestrukturiranje. Deloval je vse do leta 2012, ko je njegovo delo – izvajanje kadrovsko-

socialnega programa prevzela kadrovska služba.  

Vodstvo podjetja RTH s Sindikatom podjetja RTH podpiše Sporazum o načinih in kriterijih 

za določitev presežnih delavcev, o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih 

posledic ter odpovednem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu presežnih delavcev. 

Zaposleni so v program uvrščeni na podlagi naslednjih kriterijev (RTH 2014b): 

- Delovna doba: točkujeta se skupna dosežena zavarovalna doba in zavarovalna doba pri 

podjetju RTH, kot presežni delavci so ugotovljeni tisti, ki dosežejo manjše število točk. 

- Izpolnjevanje pogojev za zasedbo na delovnem mestu: preverja se pogoje za zasedbo 

delovnih mest, ki so nujno potrebna za delovanje podjetja kot celote. 

Kot kriterij določitve presežnih delavcev se prioritetno uporabi temeljno merilo, pri katerem 

se na podlagi kadrovske evidence preveri minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne 

pokojnine. Med presežne delavce v tekočem letu se tako najprej vključi tiste delavce, ki jim je 

zagotovljena pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti do izpolnitve 

minimalnih pogojev za starostno pokojnino. Nadalje so s kriterijem temeljnega merila 

določeni tudi tisti presežni delavci, ki imajo v času izdelave osnovnega programa že znano 

aktivno obliko razrešitve. Zelo pomembno pa je, da se pred samo vključitvijo posameznika 

med presežne delavce zagotovi, da bo delovni proces dalje potekal nemoteno (RTH 2014a).  

Sekundarno merilo pa omogoča, da se presežni delavci določijo izključno na osnovi potreb 

delovnega procesa. Delavci, ki so razporejeni v ukinjenih enotah (oddelkih, službah ali 

delovnih mestih), katerim podjetje ne more zagotoviti drugega ustreznega dela, se tako 

določijo kot presežni delavci (RTH 2014a). 
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6 ANALIZA POSLEDIC ZAPIRANJA PREMOGOVNIKA NA REGIJO  

V zadnjem poglavju smo analizirali dokumente, ki smo jih prejeli na sedežu RTH, in skušali 

ugotoviti, ali prestrukturiranje poteka po programu in dosega zastavljene cilje. Opravili smo 

tudi anketo s prebivalci regije, z zaposlenimi v RTH in s presežnimi delavci podjetja. Na 

podlagi odgovorov smo ugotovili, kakšen vpliv ima zapiranje podjetja RTH na stanje v regiji, 

prav tako pa smo anketirance povprašali po morebitnih predlogih o izboljšanju stanja. S 

pomočjo proučene literature smo ponudili tudi predloge za zmanjšanje negativnih posledic 

ukinjanja energetske dejavnosti v regiji.  

6.1 Analiza uspešnosti zmanjševanja zaposlenih srednjeročno 

V skladu z 2. členom Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik srednjeročne 

programe zapiranja delimo na tri faze, in sicer (RTH 2014a): 

- I. faza: 2000–2004, 

- II. faza: 2005–2009 in 

- III. faza: 2010–2014. 

Faza I, ki je potekala od leta 2000 do leta 2004, zajema štiri dele (RTH 2014a). 

- Prvi del obsega zapiranje jam Trbovlje, Hrastnik in Separacije ter tehnično 

dokumentacijo. 

- Drugi del obsega ekološko sanacijo površin, rušenje oziroma rekonstrukcijo objektov ter  

rekonstrukcijo cest in ostale komunalne infrastrukture. 

- Tretji del zajema socialni program, v katerem so zajete odpravnine ob odhodu v pokoj. 

- Četrti del obsega kadrovski program in zajema stroške za nova delovna mesta. V okviru 

tega programa se delavci Rudnika prezaposlijo k novim delodajalcem ali se 

samozaposlijo.  

V naši raziskavi smo se osredotočali zgolj na zadnji dve alineji, in sicer na socialni in 

kadrovski program. 

Preglednica 2: Fizična realizacija KSP za obdobje 2000–2004 

Razlog Število 

Prihodi 34 

Odhodi preko KSP 409 

Odhodi brez stroškov 51 

Skupaj zmanjšanje števila zaposlenih 426 

Vir: RTH 2014a. 
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Načrt prve faze zapiranja RTH je bil zmanjšati število zaposlenih za 221, in sicer preko 

pasivnih oblik razreševanja presežnih delavcev, to je 60, in aktivnih oblik, to je 161 

zaposlenih. Realizacija v prvi fazi je bila zelo uspešna, preko kadrovsko-socialnega programa 

je namreč zabeleženih 409 odhodov (pasivne oblike 241 in aktivne oblike 168), skupaj z 

odhodi brez stroškov pa kar 426, kar je skoraj dvakrat več od predvidenega. Omeniti pa velja 

tudi, da je v prvi fazi zmanjševanja števila zaposlenih zabeleženih le 12 odhodov na zavod za 

zaposlovanje, iz česar sklepamo, da je bil kadrovsko-socialni program razreševanja presežnih 

delavcev uspešno izveden. 

Faza II je potekala od leta 2005 do leta 2009.  

Preglednica 3: Fizična realizacija KSP za obdobje 2005–2009 

Razlog Število 

Prihodi 3 

Odhodi preko KSP 394 

Odhodi brez stroškov 28 

Skupaj zmanjšanje števila zaposlenih 419 

Vir: RTH 2014a. 

Načrt II. faze zapiranja je bil zmanjšati število zaposlenih za 436, in sicer 251 preko pasivnih 

oblik in 185 preko aktivnih oblik razreševanja presežnih delavcev. Realizacija je bila skoraj 

enaka načrtu, zabeleženih je namreč 419 odhodov. Na zavod za zaposlovanje je v tej fazi 

odšlo kar 165 delavcev, iz česar sklepamo, da pogoji za prezaposlovanje niso bili tako ugodni 

kot v prejšnji fazi.  

Razmere na trgu delovne sile v tej fazi niso bile ugodne za izvedbo načrtovanih aktivnih oblik 

razrešitev. Po letu 2004 je interes za prezaposlitev presežnih delavcev RTH močno upadel, 

razlog temu pa je bilo strukturno neskladje na trgu dela, saj stopnja in smer izobrazbe 

presežnih delavcev RTH nista ustrezali ponudnikom prostih delovnih mest. Kot drugi razlog v 

RTH (2014) navajajo premijo za prezaposlitev, ki je več let ostajala nespremenjena in ni 

predstavljala pomembne spodbude za prezaposlitev presežnih delavcev RTH. Kot zadnji 

razlog pa v podjetju navajajo, da se je v tem času zasavsko gospodarstvo srečevalo s stečaji 

skoraj vseh večjih gospodarskih družb, temu pa so sledile tudi manjše gospodarske družbe. 

Vse zgoraj našteto je torej razlog, da je za drugo fazo zapiranja RTH značilno povečanje 

pasivnih oblik razrešitev presežnih delavcev, med drugim povečanje odhodov na zavod za 

zaposlovanje (RTH 2014a). 

Za obdobje prve in druge faze zapiranja lahko rečemo, da so v RTH na kadrovskem področju 

prestrukturiranja dosegli oziroma celo presegli načrtovane cilje tako z vidika stroškov kot tudi 

z vidika zmanjšanja zaposlenih. Spremenjena pokojninsko-invalidska in delovna zakonodaja 

in način razreševanja presežnih delavcev v preteklih dveh obdobjih pa sta razlog, da so se v 
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tretjem programskem obdobju pokazala strukturna neskladja, ki so postala velika ovira pri 

aktivnem razreševanju presežnih delavcev (RTH 2014a). 

Preglednica 4: Fizična realizacija KSP za obdobje 2010–2013 

Razlog Število 

Prihodi 1 

Odhodi preko KSP 225 

Odhodi brez stroškov 4 

Skupaj zmanjšanje števila zaposlenih 228 

Vir: RTH 2014a. 

Preglednica 4 obsega število zmanjšanja zaposlenih v III. fazi zapiranja RTH, in sicer za 

obdobje od leta 2010 do vključno leta 2013. Preko aktivnih oblik razreševanja presežnih 

delavcev je zabeleženih 45 odhodov, in sicer 13 se jih je prezaposlilo, 32 pa samozaposlilo. 

Ponovno imamo večje število odhodov na zavod za zaposlovanje, in sicer 57, ostali delavci pa 

so se upokojili oziroma dokupili zavarovalno dobo. V letu 2014 je presežnih delavcev 136, 

vendar njihovi odhodi po podatkih RTH še niso v celoti realizirani. 

Iz podatkov, ki so nam jih posredovali na RTH, smo ugotovili tudi, da že od leta 2011 ni 

ponudnika prostih delovnih mest niti za zdrave delavce, kaj šele za delavce z omejitvami pri 

delu. Prav tako pa je ovira pri prezaposlovanju tudi starost zaposlenih. Iz tega sledi, da je 

treba še intenzivneje preverjati možnosti pasivnih oblik razrešitev in najti ustrezne 

prezaposlitvene možnosti znotraj poslovne skupine RTH (RTH 2014a).  

Eden izmed večjih problemov pri izvajanju tretje faze zapiranja pa je tudi maja 2012 sprejet 

Zakon u uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in z njim sprememba 7. a člena ZPZRTH, na 

podlagi katere so se sredstva za zapiranje rudnika za obdobje 2012–2015 zmanjšala kar za dve 

tretjini. Ta sredstva pa po besedah vodje oddelka v RTH v nobenem primeru ne zadoščajo za 

preživetje, kaj šele za normalno nadaljevanje in dokončanje vseh načrtovanih aktivnosti 

postopnega zapiranja RTH. Ravno ta problem je bil tudi eden izmed vzrokov za rudarsko 

stavko v mesecu marcu 2014, s katero so med drugim v podjetju uspešno dosegli sprejetje 

novele Zakona o postopnem zapiranju RTH, ki je zapiranje podaljšala do leta 2018 (RTH 

2014b).  

6.2 Analiza ankete s prebivalci zasavske regije 

Za metodo raziskovanja smo izbrali anketni vprašalnik, v katerem smo anketirancem zastavili 

osem vprašanj, ki se nanašajo na vplive zapiranja podjetja RTH. Polovica vprašanj je zaprtega 

tipa, druga polovica pa odprtega tipa, v katerem so lahko anketiranci izrazili svoja mnenja in 

predloge. Namen anketnega vprašalnika je bil izvedeti, kako zapiranje podjetja RTH in vpliv 
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tega na zasavsko regijo vidijo zaposleni, nekdanji zaposleni in ostali prebivalci regije. 

Anketirance smo povprašali, kaj je po njihovem mnenju glavni vzrok za visoko stopnjo 

brezposelnosti v regiji, skušali smo izvedeti, ali vidijo povezavo med zapiranjem energetskih 

objektov in pomanjkanjem delovnih mest, prav tako pa smo jim zastavili vprašanja, ki se 

neposredno nanašajo na zapiranje podjetja. Na koncu anketnega vprašalnika smo 

anketirancem zastavili vprašanje, kako bi, v kolikor bi oni odločali, razrešili negativne 

posledice, ki jih zaradi zapiranja podjetja utrpi regija. Z anketo smo tako dobili vpogled »od 

znotraj« – pogled ljudi, ki so neposredno utrpeli posledice zapiranja podjetja. 

Analiza temelji na zbranih 40 izpolnjenih vprašalnikih. Anketirali smo ženske in moške 

prebivalce zasavske regije, ki smo jih razdelili v dve starostni skupini, in sicer: 1. skupina 

zajema anketirance do 45. leta starosti, 2. skupina pa anketirance, stare nad 45 let. V anketi je 

sodelovalo 16 moških in 24 žensk. V vsaki starostni skupini je sodelovalo približno enako 

število anketirancev. Anketo smo izvedli na terenu, in sicer 12. avgusta 2014. 

Vprašanje 1: Izid referenduma leta 1999 o izgradnji Termoelektrarne Trbovlje 3 je povzročil 

začetek zapiranja RTH. Ali menite, da je bilo smiselno, da se o tej zadevi odloča na 

referendumu?  

Na prvo vprašanje je večina anketirancev odgovorila z NE (32 anketirancev), medtem ko je le 

osem anketirancev izbralo pritrdilen odgovor – ti spadajo v prvo starostno skupino, in sicer so 

mlajši od 45 let.   

Vprašanje 2: Dejstvo je, da je zasavska regija zaradi energetske industrije zelo onesnažena. V 

kolikor bi lahko izbirali, ali bi se odločili za čistejše okolje in ukinitev energetske dejavnosti 

ter posledično zmanjšanje delovnih mest ali obratno? 

Na to vprašanje je kar 30 anketirancev odgovorilo, da bi raje izbrali ohranitev delovnih mest, 

kljub nadaljevanju onesnaževanja okolja. Deset anketirancev pa bi, v kolikor bi oni odločali, 

izbralo čistejše okolje in popolno ukinitev energetske dejavnosti v regiji. Tudi pri tem 

vprašanju je opaziti razliko v starostni skupini, in sicer je vseh deset anketirancev, ki so 

izbrali čistejše okolje, mlajših od 45 let. Sklepamo lahko, da so mlajši prebivalci regije bolj 

ekološko ozaveščeni, medtem ko je starejšim prebivalcem regije bolj pomembno, da so na 

voljo delovna mesta.  

Vprašanje 3: Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok za visoko stopnjo brezposelnosti v zasavski 

regiji? 

Večina anketirancev je kot glavni razlog za visoko stopnjo brezposelnosti navedla 

pomanjkanje delovnih mest zaradi propadanja podjetij. Nekaj anketirancev je navedlo slabo 
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delovanje lokalnih skupnosti in premalo aktivnosti v politiki, odsotnost strategij na regijski 

ravni in čakanje na iskanje vladnih rešitev. Dva anketiranca sta odgovorila, da je 

brezposelnost posledica slabih prometnih povezav z ostalo Slovenijo, medtem ko sta druga 

dva odgovorila, da so v regiji slabi voditelji in korupcija. En anketiranec je navedel tudi 

problem premajhnega lokalnega trga. 

Vprašanje 4: Ali ste seznanjeni z načini reševanja problematike presežnih delavcev v Rudniku 

Trbovlje–Hrastnik? Če da, jih naštejte. 

Kar polovica anketiranih ni seznanjena, na kakšne načine v podjetju RTH razrešujejo 

problematiko presežnih delavcev. Druga polovica anketirancev je kot načine navedla 

predhodne, aktivne in pasivne oblike prezaposlovanja, zaposlitve na Slovenskih železnicah, 

kadrovsko-socialni program, samozaposlitve, zaposlitve v drugih podjetjih, bonificirano 

upokojevanje in pomoč pri iskanju delovnih mest. Ugotovili smo velike razlike v starostnih 

skupinah – večina anketirancev, ki ni seznanjena z oblikami razreševanja presežnih delavcev 

namreč spada v prvo starostno skupino, medtem ko anketiranci iz druge starostne skupine 

poznajo načine razreševanja problematike presežnih delavcev. Glede na velikost problema 

zapiranja rudnika smo ugotovili, da je med mlajšimi prebivalci regije prisotna slaba 

informiranost o samih rešitvah. Sklepamo, da slednja problematika zadeva predvsem 

prebivalce, starejše od 45 let.  

Vprašanje 5: Ali menite, da je program prestrukturiranja in reševanja presežnih delavcev v 

Rudniku Trbovlje–Hrastnik uspešen? 

Odgovori na slednje vprašanje so nas presenetili, saj je velika večina anketirancev, in sicer kar 

31, odgovorila, da program prestrukturiranja v podjetju RTH ni uspešno izvajan. Devet 

anketirancev pa je na vprašanje odgovorilo pritrdilno. Pri odgovorih ni bilo posebnih 

odstopanj glede na starostno skupino anketirancev. 

Vprašanje 6: Ali ste seznanjeni z načini, s katerimi občina, regionalni razvojni center, 

gospodarska zbornica itd. rešujejo problem brezposelnosti? Obrazložite. 

Na vprašanje je pritrdilno odgovorila nekaj manj kot polovica anketirancev. Kot odgovore so 

navedli pomoč pri ustanavljanju podjetij (subvencije), razne delavnice, denarno pomoč 

občine, izobraževanje brezposelnih in sredstva za zaposlovanje mladih. Ostali anketiranci z 

načini niso seznanjeni. Sklepamo, da je tudi pri tej problematiki prisotna premajhna 

informiranost med prebivalci regije oziroma je prisotno pomanjkanje interesa. 
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Vprašanje 7: Kakšne so po vašem mnenju posledice zapiranja glavnih energetskih objektov in 

ukinjanja glavne dejavnosti v Zasavju? 

Pri tem vprašanju so imeli anketiranci na voljo naslednje odgovore:  

- povečanje brezposelnosti (95 % anketirancev), 

- zapiranje ostalih podjetij, povezanih z energetsko dejavnostjo (90 % anketirancev), 

- beg možganov (55 % anketirancev), 

- upad prometa v storitvenih dejavnostih (trgovine, gostinski lokali, frizerji itd.) (45 % 

anketirancev), 

- selitve mladih v druga mesta, saj za njih v Zasavju ni prihodnosti (72,5 % anketirancev), 

- splošna depresija v regiji (92,5 % anketirancev) in 

- drugo (z obrazložitvijo) (0,05 % anketirancev, brez obrazložitve). 

Večina anketirancev je kot največje posledice navedla povečanje brezposelnosti, zapiranje 

ostalih podjetij in splošno depresijo v regiji. Kot četrti najpogostejši odgovor so izbrali selitve 

mladih v druga mesta. Ostali odgovori so bili izbrani manj pogosto.  

Vprašanje 8: Ali za Zasavje sploh še obstaja kakšna rešitev? Prosimo, če nam zaupate, kako 

bi situacijo rešili vi. 

Anketiranci vidijo rešitve v tem, da se ustvari nekaj novega, da se v regijo vpelje neka nova 

dejavnost, ki bi zagotovila preporod regije in nova delovna mesta. Zavedajo se, da je v 

Zasavju na voljo dovolj prostora in delovne sile, prav tako pa mladih izobraženih ljudi, ki bi 

lahko ob primerni priložnosti ustvarili še veliko.  

6.3 Naši vidiki in predlogi za zmanjšanje posledic zapiranja 

RTH za zaposlene 

S pomočjo opravljene raziskave smo ugotovili, da bo z zapiranjem RTH zasavska regija 

utrpela številne posledice. Največji problem vidimo v povečanju brezposelnosti v regiji, prav 

tako pa smo ugotovili splošno negativno miselno naravnanost ljudi v zvezi s prihodnostjo 

regije. Eden izmed večjih problemov se nam zdi tudi beg možganov, saj velika večina mladih, 

izobraženih ljudi odide v večja mesta, kot sta Ljubljana in Celje, ali pa celo v tujino. Zasavska 

regija pa se srečuje tudi s problemom degradiranih površin, ki so cena dvestoletnega 

izkopavanja premoga.  

Rešitve za nadaljnje poslovanje podjetja RTH v obliki, kot je bila do sedaj, ni. Ne 

izključujemo pa možnosti, da se lahko zapiralni postopki, vključno z zmanjševanjem števila 

delavcev, ugodno razrešijo po načrtih. Najpomembneje je, da podjetje uspešno razproda 

poslovno nepotrebno premoženje, katerega ima v lasti še dovolj, ter da se uspešno financira iz 

proračuna in drugih rednih prihodkov podjetja (najemnine, storitve). V kolikor bi se vse 
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navedeno uspešno izvedlo, bi se podjetje lahko izognilo stečaju in uspešno zaključilo 

zapiranje.  

Podjetje RTH ima na voljo veliko površin, ki bi se lahko uporabile za nove dejavnosti, hkrati 

pa bi ponudile nova delovna mesta. Eden izmed predlogov bi lahko bila predelava okolju 

neškodljivih odpadkov, s katerimi bi zapolnjevali degradirane površine, kar bi pomenilo 

hkrati sanacijo, prihodek in številna delovna mesta, katera bi lahko zasedli presežni delavci 

(rudarji), ki prav zaradi specifičnosti njihovega dela te površine poznajo zelo dobro. Objekti 

RTH (hale) bi se lahko uporabljali za dejavnosti skladiščenja, saj je prednost Zasavja 

predvsem v neposredni bližini glavnega mesta. Prav tako pa bi lahko po zaprtju podjetja 

njihove prostore (pisarne) uporabili za nova podjetja storitvenih dejavnosti. 

Izoblikovali smo predloge za uspešno zaključitev zapiranja podjetja RTH (brez stečaja): 

- Razprodaja poslovno nepotrebnega premoženja: Kot so nam povedali v podjetju, ima ta 

na voljo še veliko premoženja, predvsem stanovanjski fond hčerinskega podjetja Spekter, 

d. o. o., ki ni nujno potreben za nadaljevanje poslovanja. Podjetje pa ima v lasti tudi vso 

potrebno rudarsko opremo od osnovne dejavnosti, ki je ne potrebuje več. V kolikor bi to 

premoženje prodali, bi si zagotovili dodatna sredstva za uspešno izpeljavo zapiranja 

podjetja. 

- Financiranje prezaposlitev iz proračuna: Pomembno je, da financiranje iz proračuna 

steče redno, brez zamud in posledičnih negativnih obresti bank. V kolikor bi financiranje 

potekalo skladno z začrtano dinamiko, opredeljeno v zakonu, bi se tudi zapiranje podjetja 

lahko odvijalo brez zapletov.    

- Financiranje iz drugih rednih prihodkov: Podjetje bi se moralo uspešno financirati tudi iz 

drugih storitev, predvsem tistih, ki spadajo pod rudarska dela (npr. gradnja tunelov, vrtin, 

predorov), prav tako pa si lahko dodatne prihodke ustvari z oddajanjem premoženja v 

najem (zemljišča in poslovni prostori).  

Naši predlogi za zmanjšanje posledic zaprtja podjetja za regijo – vpeljava novih dejavnosti: 

- Predelovanje okolju neškodljivih odpadkov: S predelavo neškodljivih odpadkov, kot so 

gradbeni odpadki, bi zagotovili uspešno sanacijo degradiranih površin. Ti odpadki se 

lahko uporabljajo tako kot polnilo za zasipavanje jam, kot tudi za izdelavo in utrjevanje 

cest in brežin. 

- Dejavnost skladiščenja: Podjetje ima v lasti številne hale, ki so po ustavitvi opravljanja 

dejavnosti ostale prazne. Hale ležijo v neposredni bližini železnice in cestnih povezav z 

ostalo Slovenijo, kar bi pomenilo izredno nizke transportne stroške, uporabljale pa bi se 

lahko za skladiščenje blagovnih rezerv, kot tudi ostalega blaga.  

- Storitvene dejavnosti: v podjetju imajo visoko razvito IT opremo in pisarne, ki bi se lahko 

uporabile za opravljanje različnih storitvenih – informacijskih in inženirskih dejavnosti, 

saj regija premore veliko število strokovnjakov prav na teh področjih.  
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Vpeljava novih dejavnosti v regijo bi pomenila ustanovitev številnih novih delovnih mest, ki 

jih trenutno primanjkuje. Menimo, da je to ključnega pomena za ponovno oživitev regije.  
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7 SKLEP 

Zasavska regija v svojem razvoju v primerjavi z ostalimi zaostaja. Tradicionalno industrijsko 

okolje se ni bilo zmožno prilagoditi novim tržnim razmeram, kar je povzročilo stagnacijo in 

nazadovanje tehnološkega razvoja.  

Menimo, da se krizi v premogovništvu ni bilo mogoče izogniti. Premog namreč spada med 

»zastarele« energente, njegovo pridobivanje je v primerjavi z modernejšimi energenti zelo 

drago, prav tako pa je njegovo izgorevanje škodljivo za okolje. Prav ti razlogi so bili verjetno 

ključnega pomena pri odločitvi države za ukinitev dejavnosti, ki pa je pustila resne posledice 

za celotno regijo. 

Za rešitev podjetja, ki se znajde v krizi, je zaprtje tega ena izmed skrajnih možnosti. Na 

primeru RTH smo v zaključni projektni nalogi pokazali, s kakšnimi težavami se v takšnem 

primeru soočita tako podjetje kot tudi njegovo okolje. Ugotovili smo, da je proces postopnega 

zapiranja podjetja zelo zapleten. Ob samem začetku postopnega zapiranja je namreč težko 

predvideti potek do samega konca procesa. Tako se programi spreminjajo vsakih nekaj let, saj 

prihaja do odstopanj od prvotnega načrta na več področjih, še posebej na kadrovskem, kjer 

imamo opravka z ljudmi in posledično različnimi odzivi, ki jih ni mogoče predvideti. 

Kot največji problem vsekakor smatramo brezposelnost, ki je posledica kadrovskega 

prestrukturiranja podjetja in posledično velikega števila presežnih delavcev, za katere ni na 

voljo novih delovnih mest oziroma za njih niso ustrezno kvalificirani. Ugotovili smo tudi, da 

je v regiji prisoten zelo negativen pogled na celotno situacijo. Ustaljeno je namreč 

prepričanje, da rešitve za regijo ni in da se bo situacija s časom samo še slabšala, zato se tudi 

veliko število mladih načrtno seli v druge kraje (beg možganov), kar pa po našem mnenju ni 

dobro, saj regiji tako primanjkuje izobraženega prebivalstva. 

Želimo si, da bi se proces zapiranja podjetja RTH za vse iztekel s čim manj socialnih 

posledic. Zato si moramo prizadevati, da za regijo najdemo nadomestno dejavnost, ki bi tako 

mladim kot tudi ostalim brezposelnim zagotovila nova delovna mesta, kar bi vsekakor 

izboljšalo tudi trenutno miselno naravnanost prebivalcev. Škoda bi namreč bilo, da bi regija, 

ki je toliko let veljala za eno izmed najuspešnejših v državi, potonila v pozabo. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, 

Pred vami je anketni vprašalnik, s katerim želimo izvedeti vaša mnenja o postopnem 

zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in posledicah, ki jih ima zapiranje na zasavsko regijo.  

Vprašalnik je anonimen, podatki iz anketnega vprašalnika pa bodo predstavljeni kot skupek 
vseh podatkov.  

Prosimo, da odgovarjate iskreno, le tako bodo rezultati dosegli svoj namen. Prav tako pa vas 

prosimo, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja.  

 

1. Izid referenduma leta 1999 o izgradnji Termoelektrarne Trbovlje 3 je povzročil začetek 
zapiranja RTH. Ali menite, da je bilo smiselno, da se o tej zadevi odloča na referendumu? 
(Obkrožite.) 

o Da 

o Ne 

o Drugo: _________________________________________________________ 

2. Dejstvo je, da je zasavska regija zaradi energetske industrije zelo onesnažena. V kolikor 
bi lahko izbirali, ali bi se odločili za čistejše okolje in ukinitev energetske dejavnosti ter 

posledično zmanjšanje delovnih mest ali obratno? (Obkrožite.) 

o Odločil/-a bi se za ukinitev energetske dejavnosti 

o Odločil/-a bi se za ohranitev energetske dejavnosti 

o Drugo: _________________________________________________________ 

3. Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok za visoko stopnjo brezposelnosti v zasavski regiji? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ali ste seznanjeni z načini reševanja problematike presežnih delavcev v Rudniku 

Trbovlje–Hrastnik? Če da, jih naštejte! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Ali menite, da je program prestrukturiranja in reševanja presežnih delavcev v Rudniku 
Trbovlje – Hrastnik uspešen? (Obkrožite.) 

o Da 

o Ne 

o Drugo: _________________________________________________________ 

6. Ali ste seznanjeni z načini, s katerimi občina, regionalni razvojni center, gospodarska 
zbornica, zavod za zaposlovanje itd. rešujejo problem brezposelnosti? Obrazložite! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Kakšne so po vašem mnenju posledice zapiranja glavnih energetskih objektov in ukinjanja 

glavne dejavnosti v Zasavju? (Možnih je več odgovorov.) 

o povečanje brezposelnosti, 

o zapiranje ostalih podjetij, povezanih z energetsko dejavnostjo, 

o beg možganov, 

o upad prometa v storitvenih dejavnostih (trgovine, gostinski lokali, frizerji …) 

o selitve mladih v druga mesta, saj za njih v Zasavju ni prihodnosti, 

o splošna depresija v regiji, 

o drugo ________________________________________________________. 

8. Ali za Zasavje sploh še obstaja kakšna rešitev? Prosimo, če nam zaupate, kako bi situacijo 
rešili vi! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Demografija (obkroži) 

Spol: o Ženska o Moški 

Starost:  o do 25 let o 26–45 let o 46 let in več 

Zahvaljujemo se vam za vaše odgovore! 

S R E Č N O  


