VABILO NA UDELEŽBO

Društvo tehničnih vodij površinsko odkopavanje DTV PO bo v sredo 6. novembra,
novembra 2019 organiziralo, v
Narodnem domu v Logatcu, seminar na teme:

•
•
•
•

umeščenost pridobivalnih prostorov v prostorske plane in z njimi podaljševanje koncesijskih
pogodb,
pojem sanacije in sprotne sanacije v okviru postopka podaljševanja koncesijskih pogodb,
določitev prisotnosti podzemnih voda in
odmera nadomestila za uporabo
uporabo stavbnega zemljišča za zemljišča pridobivanja mineralnih
surovin,

S seminarjem se želi opozoriti na aktualna vprašanja nadaljevanja izkoriščanja mineralnih surovin
kakor opustitve rudarskih del,, izmenjati stališča med glavnimi deležniki tako s strani gospodarstva,
g
nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in stroke.
Cilj srečanja je nadaljevati konstruktiven
konstruktiv dialog, med vsemi deležniki, o pomenu slovenskih nahajališč
za samooskrbo Slovenije z mineralnimi surovinami kot tudi večplastnega vpliva izkoriščanja
izkoriš
mineralnih surovin na krajino, naravo, prebivalstvo
pre
in kulturo.
Društvo, kot predstavnik strokovne javnosti,
javnosti želi svojim članom podati direkten vir informacij do
potrebnih – zavezujočih postopkov, ki so jih kot pooblaščene osebe v rudarstvu dolžne spoštovati in
izvajati.

V upanju, da se boste na naše vabilo pozitivno odzvali in se nam pridružili na dogodku vas lepo
pozdravljam.

V Ljubljani, 20.10.2019

PRILOGA: Program

Pridobivalni prostori in območja namenjena izkoriščanju mineralnih surovin,
izhodišča in prihodnost samooskrbe lokalnih skupnosti

Prijava

845 – 930

950 – 1000

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

Otvoritev

945

VSEBINA STROKOVNEGA DELA
1000 – 1030 Katja Pongračič, Oddelek za prostor, Občina Brežice
Območja
ja namenjena površinskemu izkoriščanju
izkoriš
mineralnih surovin--LN, v občinskem
prostorskem načrtu – primer občine
ob
Brežice
1030 – 1050 mag. Roman Čerenak, Direktorat za energijo, MzI RS
Umeščenost
enost pridobivalnih prostorov v prostorske plane in z njimi podaljševanje
koncesijskih pogodb
1050 – 1110 dr. Željko Pogačnik, Georudeko d.o.o.
Vpliv rudarskih del med in po izkoriščanju
izkoriš anju mineralnih surovin na enoto prostora
odmor do 1130
1130 – 1150 doc. dr. Boris Salobir, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje
Sanacija pridobivalnega prostora in rudarska tehnična
na dokumentacija
1150 – 1220 dr. Željko Pogačnik, DTV PO in dr. Senko Pličanič, Družba za svetovanje v javni upravi
d.o.o.
Odpadki in stranski proizvodi pri izvajanju rudarskih del
1220 – 1240 dr. Marjana Zajc, oddelek Podzemen vode-hidrogeologija, GeoZS
Geofizikalne preiskave - GPR pri detekciji globine podzemne vode na prodonosnih
območjih
1240 – 1300 g. Ambrož Ložar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Poizvedba za podatki o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
zemljiš za
pridobivalne površine
VSEBINA TEHNIČNEGA DELA
1130 – 1400 g. Lovro Škerjanc,
Škerjanc Mamut servis, d.o.o.
Drobilno sejalna enota mineralne surovine na bagru– praktičen
en prikaz
RAZPRAVA
Nadaljevanje aktivnosti na področju podaljševanja koncesijskih pogodb po običajih društva

