
Za naša tla
Pridružite se

Partnerstvu za tla Alp!

Ste zaposleni na vladni agenciji in namera-
vate sodelovati v mednarodnem prostoru?
– Partnerstvo za tla Alp omogoča neformalno 
pot do navezave stika s strokovnjaki s področja 
tal v celotnem območju Alp.

Ste znanstvenik in potrebujete s tlemi po-
vezane podatke z območja Alp? 
– Partnerstvo za tla Alp vzdržuje katalog s 
širokim naborom metapodatkov o tleh.

Iščete primer dobre prakse za trajnostno 
upravljanje s tlemi?
– Stopite z nami v stik. 

So tla za vas zelo pomembna in se želite 
povezovati s podobno mislečimi? 
– Člani Partnerstva za tla Alp se zavzemajo za 
trajnostno upravljanje s tlemi.
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Celotno besedilo je na voljo na povezavi 
www.alpinesoils.eu/soil-partnership

Memorandum o namenu 
Partnerstva za tla Alp (AlpSP)

1. Izhodišča in povodi za nastanek
• Soočiti se z izzivom nehomogenih pokrajin na območju Alp, z  
 njihovo raznolikostjo in hitrim prehajanjem med različnimi tipi tal.
• Upoštevanje s tlemi povezanih ekosistemskih storitev v proce 
 sih odločanja in trajnostnega upravljanja s tlemi. 

2. Cilji Partnerstva za tla Alp  
• Vzpostaviti stalno mednarodno partnerstvo za sodelovanje na  
 področju tal.
• Izmenjavati znanje in izkušnje, ozaveščati, se zavzemati ter 
 zanimati za področje tal na območju Alp. 
• Prispevati k trajnostnemu upravljanju in zaščiti tal na območju Alp.  
• Sodelovati z obstoječimi omrežji, povezanimi s tlemi na območju  
 Alp, kot so CIPRA, European Soil Partnership (ESP), European  
 Land and Soil Alliance (ELSA), Alpine Convention.
• Uveljaviti in dosledno izvajati Protokol o varovanju tal Alpske kon 
 vencije. 

3. Aktivnosti Partnerstva za tla Alp  
Dvigovanje zavedanja o pomenu tal na lokalni in regionalni ravni.  
• Izboljšanje varovanja tal s konkretno in praktično podporo   
 različnim strokovnjakom in odločevalcem v sektorjih, povezanih s  
 tlemi. 
• Izmenjava znanja na področju uporabnih in temeljnih raziskav ter  
 vključevanje znanja v praktične in uporabne pristope varovanja tal. 
• Zbiranje in izmenjava primerov dobrih praks ter metod za trajnost 
 no upravljanje s tlemi.  

4. Člani Partnerstva za tla Alp  
• Predstavniki politike in administratorji (nacionalne in deželne  
 vlade, občine in agencije). 
• Predstavniki znanosti in področja izobraževanja (univerze, inštituti  
 in šole). 
• Iz prakse: lastniki zemljišč, krajinski arhitekti, odločevalci v vseh  
 sektorjih, povezanih s tlemi, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, 
 industrija, podjetja, gradbeništvo, rudarstvo, turizem ter varovanje  
 narave, kulturne krajine in dediščine. 
• Nevladne organizacije in posamezniki.

5. Naloge članov Partnerstva za tla Alp
• Promovirati in izvajati aktivnosti, ki prispevajo k boljšemu varovan 
 ju in upravljanju s tlemi na območju Alp, ter vključevati ta znanja v  
 svoje vsakodnevne aktivnosti. 
• Čezmejno sodelovati pri izmenjavi znanja in izkušenj, z namenom  
 širiti dobre prakse varovanja in upravljanja s tlemi, ter dvigniti  
 zavedanje o pomenu tal.
• Aktivno sodelovati na letnem srečanju AlpSP.

Želite izvedeti več o tleh v Alpah?
info@alpinesoils.eu
www.alpinesoils.eu
www.alpine-space/links4soils

Partnerstvu za tla Alp

 Skrbimo za tla
 - v njih so naše korenine.



  Datum in kraj:                            Podpis:

 

  Ime/-na člana/-ov:

  

  Naslov:

  Telefon:

  E-pošta:

  Osebna izjava v povezavi s trajnostnim upravljanjem s tlemi:

 

 Želim biti obveščen o dogodkih Partnerstva za  
 tla Alp in prejemati novičke.
 Strinjam se, da se moje/naše članstvo v 
 Partnerstvu za tla Alp objavi na povezavi 
 www.alpinesoils.eu.

Vaši podatki bodo posredovani le drugim članom Partnerstva za 
tla Alp in financerju projekta. Članstvo in hrambo svojih podat-
kov lahko kadar koli prekličete. 

Pristopna izjava 
k Partnerstvu za tla Alp

Podpisani izjavljam/-o, da bom/-o prispeval/-i k 
uveljaviti ciljev Partnerstva za tla Alp in bom/-o 
izvajal/-i ustrezne ukrepe po svojih najboljših močeh.

Zavezujem/-o se promociji, krepitvi in podpiranju 
varovanja tal ter trajnostnega upravljanja s tlemi po 
svojih najboljših zmožnostih. 

Kaj je 
Partnerstvo za tla Alp?
Partnerstvo za tla Alp (Alpine Soil Partner-
ship – AlpSP) je prostovoljno mednarodno 
združenje, ki se zavzema za povečanje politične 
zavezanosti in preseganje omejitev trenutne-
ga sistema ter s tem izboljšanje uveljavljanja 
obstoječih strategij upravljanja s tlemi. 

AlpSP je bil ustanovljen v okviru evropskega 
projekta Interreg Alpine Space Links4Soils 
(2016–2019) in povezuje inštitucije, interesne 
skupine ter posameznike s tlemi povezanih 
sektorjev alpskega območja. 

Članstvo je brezplačno. Možni so namenski 
prispevki za financiranje sestankov in drug-
ih dejavnosti s strani članov,  zainteresiranih 
inštitucij in posameznikov.

Trije razlogi za 
pridružitev Partnerstvu 
za tla Alp

Več vemo o gibanju nebesnih teles kot o tleh.  
(Leonardo da Vinci)
K praksi usmerjena izmenjava znanja za traj-
nostno upravljanje s tlemi na območju Alp.  

Povezovanje občin s širšim alpskim območjem.  
Vzpostavitev sodelovanja med posamezniki, 
inštitucijami in organizacijami na različnih nivo-
jih, povezanih s tlemi. 

Če želiš iti hitro, pojdi sam, če pa želiš priti 
daleč, hodi z drugimi.  (afriški pregovor) 
Skupni pristopi za izboljšanje trajnostnega up-
ravljanja s tlemi v Alpah. 

Kako postati Član Part-
nerstva za tla Alp?
Izpolnite pristopno izjavo. 
Pošljite fotografijo ali skenirano podpisano izja-
vo na e-naslov: info@alpinesoils.eu. 
Koristite nasvete strokovnjakov in informacije, 
dostopne na Platformi za tla Alp  
www.alpinesoils.eu.  
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