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PREDLOG MANDATA ZA 

DELOVNO SKUPINO VARSTVO TAL 

za obdobje do XVI. Alpske konference 

 

1. Uvodne pripombe 

Delovno skupino Varstvo tal je ustanovila XV. Alpska konferenca. Ta delovna skupina nudi 

prispevek k Protokolu Varstvo tal in k tretji prednostni nalogi Večletnega programa dela 2017-

2022. 

Tla so omejen, neobnovljiv in ogrožen naravni vir. Še posebej v Alpah so tla izredno občutljiva 

– zelo so namreč izpostavljena tveganjem v povezavi s podnebnimi spremembami, 

spremembo rabe površin itn. Potreba po zaščiti tal je očitna in s tem se ukvarjajo tudi 

Združeni narodi, ki so varstvo tal vključili tudi v svoje Cilje trajnostnega razvoja. Poglobitev te 

tematike v sklopu Alpske konvencije je logična posledica. 

 

2. Naloge 

Opis nalog 

1. Spodbujanje izmenjave in ozaveščanja na področju varstva tal, tudi v tesnem 

sodelovanju z obstoječimi omrežji za varstvo tal, ki se osredotočajo na alpska tla in še 

posebej na občutljiva tla, kot so mokrišča in barja. 

2. Omogočanje izvedbe 20. (izdelava usklajenih podatkovnih baz) in 21. člena (ureditev 

površin za trajno opazovanje in usklajevanje opazovanja okolja) Protokola Varstvo tal. 

3. Posvečanje povezavam med kvalitativnimi in kvantitativnimi vidiki varstva tal. 

Opis dokumentacije 

1. Poročilo o izzivih in rešitvah za bolj ekonomično in preudarno rabo tal v Alpah. 

2. Zapisniki sestankov in prireditev za ozaveščanje. 

3. Podpora Alpskega partnerstva za tla (mreža za varstvo tal). 

4. Vsaj ena prireditev za ozaveščanje na leto. 
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Načrt dela 

 april 2019 – ustanovitev delovne skupine 

 maj 2019 – 1. sestanek 

 oktober 2019 – 2. sestanek 

 december 2019 – prireditev za ozaveščanje (okrog svetovnega dneva tal – 5. 

december) 

 marec 2020 – 3. sestanek  

 oktober 2020 – 4. sestanek 

 december 2020 – prireditev za ozaveščanje (okrog svetovnega dneva tal – 5. 

december) 

 

3. Komunikacija 

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine 

Komunikacija z obstoječimi mrežnimi skupinami za varstvo tal (kot so Alpsko partnerstvo za 

tla, Evropsko partnerstvo za tla, Združenje za tla itn.) se bo izvajala še intenzivneje. Poleg 

tega bo potekala tudi intenzivnejša komunikacija z deležniki alpskih držav, npr. s pomočjo 

prireditev za ozaveščanje. 

 

4. Sodelovanje 

 

Aktivnosti delovne skupine za sodelovanje 

Tesno sodelovanje z Delovno skupino Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo. 

Delovna skupina bo sodelovala tudi z drugimi delovnimi skupinami za vsak primer posebej in 

strokovnjake oz. strokovnjakinje iz ustreznih delovnih skupin povabila na sestanek. 

Predvideno je sodelovanje z Akcijskimi skupinami EUSALP, še posebej z Akcijsko skupino 6 

za naravne in kulturne vire (posebej podskupina 1 za »Prostorski razvoj in ohranjanje tal«) in 

Akcijsko skupino 7 za zeleno infrastrukturo/ekološko povezanost. 

 



    

 

Predlog mandata za obdobje do XVI. Alpske konference 

Delovna skupina Alpske konvencije Varstvo tal  3/3 

5. Povezava z večletnim programom 

Prispevek za in skladnost z Večletnim programom dela 2017-2022 Alpske konference 

ter s Konvencijo in njenimi protokoli 

Delovna skupina za varstvo tal prispeva k tretji prednostni nalogi »ohranjanje in vrednotenje 

biotske raznovrstnosti in krajine« Večletnega programa dela 2017-2022, kot je zapisano v 

njegovem kažipotu 2017-2018: “Začeti strukturiran čezmejni dialog za ustanovitev bodoče 

tehnične delovne skupine ali platforme za varstvo tal«. 

 

6. Predsedovanje 

Delovni skupini bo predsedovala Nemčija. 


