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PREDLOG MANDATA ZA DELOVNO SKUPINO 
Varstvo tal 

za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference 
 

1. Uvodne pripombe 

Delovna skupina prispeva k varstvu in izboljšanju stanja alpskih tal, s posebnim poudarkom na 
varstvu podnebja in prilagajanju na podnebne spremembe. S tem je delovna skupina usmerjena 
v upravljanje tal, ki je trajnostno naravnano in primerno glede na lokacijo, varčno rabo tal in 
izogibanje degradacije ali onesnaževanja tal. 
Na podlagi rezultatov mandata 2019–2020 je potrebno nadaljevati z dolgoročnimi aktivnostmi 
za usklajene baze podatkov in stalna območja za monitoring ter jih določiti. 
Na osnovi tega načrta dela bodo v tem mandatnemu obdobju doseženi konkretni rezultati, ki 
bodo prispevali k sedanjemu izvajanju ciljev Protokola Varstvo tal in dolgoročnih strategij s 
pomembnimi kooperacijskimi partnerji. Pomembno je narediti uspešne prve korake, vendar pa 
so za osrednje vidike varstva tal potrebni dolgoročni pristopi. 

 

2. Cilji 

Opisi ciljev 

1. Razvoj alpskega koncepta za usklajevanje, poenotenje in poenostavitev zbiranja 
podatkov znotraj alpske regije ter spodbujanje vzpostavitve območij stalnega 
monitoringa v sodelovanju z nacionalnimi ter mednarodnimi raziskavami in delovnimi 
telesi. 

2. Okrepitev izmenjave in ozaveščanja za varstvo tal. 

3. Razvoj dolgoročnega akcijskega načrta za izvajanje določb in deklaracij o varstvu tal v 
specifičnem kontekstu alpske regije. V tem okviru bo pozornost namenjena 
medsebojnemu vplivu kvalitativnih in kvantitativnih vidikov varstva tal in učinkov 
podnebnih sprememb. 

 

3. Naloge 

Opis izsledkov 

1. Usklajevanje in spremljanje podatkov:  
Podpora postopku za vzpostavitev mreže med Skupnim raziskovalnim središčem 
Evropske komisije (JRC), Alpsko konvencijo, državami in regijami v Alpah ter drugimi 
pomembnimi delovnimi telesi, ki usklajujejo in harmonizirajo zbiranje podatkov, 
upravljanje in evalvacijo raziskave tal LUCAS, s sledečimi konkretnimi rezultati: 

a. strokovno srečanje. 
b. alpski koncept za sistematsko vzpostavitev območij za monitoring ob 

upoštevanju nacionalnih in panevropskih pomislekov. 

2. Izmenjava in ozaveščanje: 

a. Izmenjava:  
i. Podpora Alpskemu partnerstvu za tla (AlpSP) kot strukturi sodelovanja 

med pogodbenicami in pomembnimi deležniki v Alpah, npr. preko širitve 
članstva. 



  

Predlog mandata 2021–2022 do XVII. Alpske konference 
Alpska konvencija Delovna skupina Varstvo tal  2/3 

ii. Prispevek k razpečevanju rezultatov specifičnih programov za varstvo tal 
v Alpah, z razpošiljanjem povzetih informacij o posameznih projektih v 
alpskih jezikih (francoski, nemški, italijanski, slovenski), vključno s 
povezavami do posameznih spletnih strani in originalnih dokumentov v 
angleškem jeziku vsaj enkrat letno. 

iii. Podpora za razvoj in objavo zemljevidov funkcij tal v čim več alpskih 
državah in regijah. 

iv. Prispevek pri opravljanju pomembnih korakov v sklopu načrtov izvedbe 
(S1, S2) Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050. 

b. Ozaveščanje: 
i. Dogodki v sklopu Alpine Soil Film Tour v alpskih državah. 
ii. Morebitne dodatne prireditve za ozaveščanje v alpskih državah v 

ustreznem jeziku. 
iii. Prevod in diseminacija »Prostovoljnih smernic za trajnostno upravljanje 

tal« FAO, s poudarkom na vidikih, ki so značilni za Alpe. 

3. Dolgoročni akcijski načrt: 

a. Dolgoročni akcijski načrt s časovnico, ki je osnova za prihodnje aktivnosti, za 
katere so se dogovorile pogodbenice Alpske konvencije.  

 
Z vsemi izsledki je potrebno zagotoviti, da bosta Alpska konvencija na splošno in še posebej 
Delovna skupina Varstvo tal še bolj vidni, npr. z uporabo logotipa Alpske konvencije. 

Načrt dela  

Delovna skupina načrtuje 2-3 srečanja na leto, z dodatnimi sestanki po potrebi. Sestanki se po 
potrebi odvijajo v živo ali virtualno. Za doseganje ciljev je predvideno sledeče: 

1. Poenotenje podatkov in spremljanje: strokovno srečanje (konec 2021) ter alpski 
koncept. 

2. Izmenjava in ozaveščanje: razpošiljanje informacij o alpskih projektih, podpora za 
zemljevide funkcij tal, prispevanje k Alpine Climate Target System 2050, Alpine Soil Film 
Tour in morda tudi  k drugim dogodkom, smernicam FAO. 

3. Dolgoročni akcijski načrt: razvoj dolgoročnega akcijskega načrta. 

 
 

4. Sodelovanje 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami/odbori in partnerji 

Delovna skupina se sklicuje tudi na druga delovna telesa Alpske konvencije (predvsem na 
Delovno skupino Urejanje in trajnostni razvoj, Posvetovalni odbor za alpsko podnebje in Delovno 
skupino Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdarstvo) ter na ustrezne akcijske skupine Strategije 
EU za alpsko regijo (EUSALP). Drugi pomembni partnerji ali  kontaktne točke so JRC, Evropska 
strokovna skupina za varstvo tal, AlpSP in Evropsko združenje za tla (ELSA) ter misija EU 
»Zdravje tal in hrana«, Tematska strategija EU za varstvo tal, Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost, Evropski zeleni dogovor in Cilji trajnostnega razvoja (CTR). 

Delovna skupina bo prispevala k izvedbi izsledkov zaključenih in tekočih projektov, ki so 
relevantni za varstvo tal v Alpah in animirala članice skupine k sodelovanju v prihodnjih projektih, 
odvisno od dostopnosti virov. 
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5. Komunikacija 

Komunikacija aktivnosti delovne skupine 

• Sistematsko komuniciranje aktivnosti znotraj Delovne skupine. 
• Diseminacija rezultatov s strani vsake članice znotraj svojih mrež, vključno z 

nacionalnimi in regionalnimi upravami in drugimi pomembnimi deležniki, po možnosti z 
uporabo primernih instrumentov za doseganje javnosti. 

• Aktivnosti ozaveščanja za povezane procese in opredelitev možnosti sodelovanja v 
prihodnje, vključno z drugimi delovnimi telesi in prireditvami Alpske konvencije, 
strukturnimi skladi, programi sodelovanja EU, ki se nanašajo na varstvo tal itd. 

 
6. Povezava z Večletnim programom dela Alpske konference 

Prispevek k in skladnost z Večletnim programom dela 2017–2022 Alpske 
konference ter z Alpsko konvencijo in njenimi protokoli 

Delovna skupina prispeva k izvedbi Večletnega programa dela Alpske konference za obdobje 
2017–2022 ter razvija aktivnosti npr. za prednostno nalogo 2 »Ukrepanje na področju 
podnebnih sprememb«, prednostno nalogo 3 »Ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti 
in krajine« ter prednostno nalogo 4 »Ozelenitev gospodarstva«. Poleg tega je Delovna skupina 
pripravljena prispevati k pripravi prihodnjega Večletnega programa dela Alpske konference. 

 

7. Predsedovanje 

Delovni skupini bo predsedovala Avstrija. 


