
 
 
 

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE S TEMATIKO 
 

VPLIV NOVE OKOLJSKE IN RUDARSKE ZAKONODAJE NA IZVAJANJE RUDARSKIH DEL 
   

Grad Tuštanj, 12.5.2022, s pričetkom ob 1000 uri 
 

 
Društvo tehničnih vodij površinsko odkopavanje organizira in vabi na strokovno srečanje na temo 
vpliva nove dopolnjene okoljske in rudarske zakonodaje na izvajanje rudarskih del - opustitve 
rudarskih del – sanacija nahajališč mineralnih surovin. Aktivno sodelovanje na srečanju so potrdili 
predstavniki  
 

 Ministrstva za infrastrukturo RS 
 Ministrstva za okolje in prostor RS in 
 Inšpektorata RS za infrastrukturo (inšpekcija za energetiko in rudarstvo). 

 
 

Prijava  915 - 955    Otvoritev  1000 
 

Pozdravni govor predsednika DTV PO dr. Željka Pogačnika, u.d.i.geol. 
 

V S E B I N A 
 
 

1005 do 1035 prof. dr. Senko  Pličanič, SOL.LEX.SUS. d.o.o., s temo: PODROČJA VPLIVA OKOLJSKE 
ZAKONODAJE NA IZVAJANJE RUDARSKIH DEL 

 
 
1040 do 1100 dr. Polona Ojsteršek Zorčič, MOP, s temo: PREDSTAVITEV PROJEKTA LIFE IP – RESTART 

NA PODROČJU OBVLADOVANJA SNOVNIH TOKOV MATERIALOV 
 
 

O D M O R 
 
 

1120 do 1140 dr. Željko Pogačnik, Georudeko d.o.o., s temo: NARAVNO ZALEDJE IN IZHODIŠČA ZA 
OPREDELITEV NIČTEGA MONITORINGA (LIFE IP - RESTART) 

 
Povzetek vsebine predavanja 
Predavatelj bo predstavil ravnanje z materialom, ki je nastal pri gradbenih delih z uporabo rudarske 
tehnologije v primeru izgradnje inženirskega podzemnega objekta v slovenskem primorju. Uporabo 
nastalega materiala regulira slovenska okoljska zakonodaja. V prispevku želi avtor prikazati kako 
daljnosežni vpliv imata splošna percepcija in toga pravna formulacija pravnih določil – del, kjer nastane 
določen material; i) ne glede na uporabljeno tehnologijo pri katerem je ta material posledično nastal, 
ii) vpliva na trajnost rabe naravnih virov, krožno gospodarstvo ter iii) postopke sanacije degradiranih 
površin nastalih kot posledica izvajanja rudarskih del. Vsebina predavanja prikazuje možnosti, ki 



 
 
omogočajo postavitev izhodišč "just transition" procesa ob argumentiranih naravnih kazalcih, kot so 
geološka narava ali naravno zaledje ter kemijska sestava nastalega materiala in posledično vpliv na 
opredelitev materiala glede okoljskih določil. 
 
1145 do 1215 mag. Roman Čerenak, MzI s temo: SPREMEMBA ZAKONA O RUDARSTVU NA 

PODROČJU SANACIJE PRIDOBIVALNIH PROSTOROV 
 
Povzetek vsebine predavanja 
Poudarek na razlagi posameznih pojmov, ki jih ZRud-1D vpeljuje v pravni red in razlaga vsebine vezane 
na proces rekultivacije pridobivalnih prostorov 
 
1220 do 1240 Simon Friškovec, IRSI, s temo: IZVAJANJE RUDARSKEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 

PO SPREJETJU ZRUD-1D 
 
Povzetek vsebine predavanja 
Spremembe v postopku inšpekcijskega nadzora pri izvajanju rudarskih del izvajalca v rudarskem prostoru. 

 
RAZPRAVA 

 
Nadaljevanje aktivnosti na področju podaljševanja koncesijskih pogodb 

 
ZAKLJUČEK 

 
po običaju društva 

 
 
 

Kotizacija za udeležbo na dogodku za članice in člane s plačano članarino za leto 2021 znaša 80,00 EUR za 
članice in člane, ki niso poravnali članarine 100,00 EUR. 
 
Predavatelji in vabljeni državni organi so kotizacije prosti. 
 

 
 
 
Ljubljana, maj, 2022 
 


