ZAKAJ PROUČEVATI TLA?
(3. strokovno srečanje okoljevarstvenih tehnikov Slovenije)

V torek, 22. 1. 2019, smo se predstavniki dijakov Biotehniške šole Ptuj smeri okoljevarstveni
tehnik: Nejc Pevec, Amadeja Bratušek, Neli Purgaj, Dominika Novak in Lea Kaisersberger
skupaj z mentorji udeležili 3. strokovnega srečanja okoljevarstvenih tehnikov Slovenije, ki je
potekalo na Šolskem centru Celje (Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja).
Strokovna srečanja so namenjena odkrivanju in raziskovanju aktualnih tem v okolju ter
iskanju praktičnih rešitev na terenu. Letos smo v pogovoru s strokovnjaki razpravljali o
gospodarjenju s prostorom in kakovosti tal.
Dr. Miloš Bavec z Geološkega zavoda Slovenije nas je seznanil, kaj skriva zemlja pod površjem
in kako upravljamo s podzemnimi viri. Zemljino površje ponuja mineralne surovine, podzemno
vodo, toploto, ekosistem za živali in rastline, prostor za reciklažo, razvoj infrastrukture in
skladiščenje (plini, odpadki). Podzemlje/geosfera je v Sloveniji javna last, nihče ni njegov
lastnik. Tla so veliko bolj raziskana kot podzemlje. Raziskati ta del je pomembno za
gradbeništvo, kmetijstvo, geologijo, … Tudi v Sloveniji bomo v prihodnosti morali dati
poudarek raziskavam podzemlja, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri, varovanju okolja,
načrtovanju in gradnji infrastrukture.
Zakaj so pomembna tla, smo izvedeli od dr. Boruta Vrščaja s Kmetijskega inštituta Slovenije.
Živimo na tleh, v njih rastejo rastline, tla raziskujemo, so živa in imajo proizvodne, okoljske ter
prostorske storitve.
Ana Vidmar z Ministrstva RS za okolje in prostor nam je predstavila sistem urejanja prostora
v Sloveniji, dr. Ana Mladenovič z Zavoda za gradbeništvo pa recikliranje gradbenih
materialov. Opozorila je na nepravilno podiranje stavb in na zelo nevarem gradbeni material,
azbest. Podiranje stavb se mora vršiti v takšnem zaporedju, kot poteka gradnja, da bomo
pridobili čim več uporabnega gradbenega materiala.
Zelo zanimivo je bilo predavanje o vlogi naravovarstvenega nadzora pri gradnji HE Brežice.
Predavateljica Nuša Vanič iz družbe Savaprojekt nam je predstavila potek projekta in
probleme, s katerimi so se spopadali pred samo gradnjo, da bi ohranili ekosisteme.
Za konec nas je prijetno presenetil g. Jože Volfand iz podjetja FIT Media z intervjujem Doris
Letina, mlade ekonomistke in kmetice, ki je zelo aktivna v Zvezi slovenske podeželske
mladine. V modeliranem pogovoru nam je predstavila projekt Zveze slovenske podeželske
mladine in nas povabila k sodelovanju. Doris se je po končani fakulteti vrnila na svojo
kmetijo na Goričko, kjer se ukvarjajo s sadjarstvom. Predstavila nam je možnosti in
priložnosti zaposlitve ter zaslužka mladih na podeželju. Da so uspešni, ni dovolj trdo delati,
imeti morajo veliko sposobnosti in znanj iz okoljevarstva, kmetijstva, ekonomije, strojništva,
veterine, …, skratka združevati morajo številne poklice.

Mladi na podeželju sooblikujejo okolje, ohranjajo pokrajino in nas hranijo. Kljub težavam pa
je življenje na podeželju lepo in sproščujoče.
Srečanje je bilo zelo poučno in zanimivo.
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