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Projektni partnerji: Regione autonoma Valle d´Aosta (IT), Klimabündnis Tirol (AT), 
Universität Innsbruck - Institut für Geographie (AT), Markt Kaufering (DE), Institut 
national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
Grenoble (FR), Amt der Tiroler Landesregierung (AT), Zavod za gozdove Slovenije (SI) in 
Università degli Studi di Torino – DISAFA (IT). 

          Vodja projekta: dr. Borut Vrščaj (borut.vrscaj@kis.si)                www.alpine-space.eu/links4soils                     WWW.facebook.com/Links4Soils/                                   

Tip projekta: Interreg  Alpine Space projekt 
 

Tema projekta: Alpska tla, ozaveščanje o tleh, trajnostna raba tal, prenos znanja med 
stroko in prakso. 

Praktični problem:  
 

Velik razkorak med strokovnjaki za tla in 
končnimi uporabniki ter odločevalci; 
razpršenost in nerazpoložljivost podatkov o 
tleh; pomanjkanje znanja o trajnostnem 
upravljanju s tlemi ter ohranjanju živih in 
rodovitnih tal v Alpskem prostoru. 

Obdobje trajanja projekta:  
November 2016 – April 2020 

Višina odobrenih sredstev: 
 1.975.880,94 € 

 
Pogled opazovalca v projektu:  

 

Projekt je namenjen izmenjavi informacij in sodelovanju z opazovalci  na področjih kot so: 
strategije trajnostnega upravljanja s tlemi; Zaščita Alpskih tal; Primeri dobrih praks ; 
Zbiranje in kartiranje podatkov o tleh ; Vplivi degradacije zemljišč ter ekosistemske 
storitve tal… 

 

 
 

 
Pogled raziskovalca v projektu:  

 

V okviru projekta smo v Zavod za gozdove Slovenije sodelovali z različnimi sektorji, ki ravno tako 
upravljajo s tlemi. Za zavod je projekt pomemben, saj se predlogi glede varstva in zaščite tal z njim 
prenašajo na sodelavce. Gozdarji pa smo se med drugim osredotočili na vpliv težke mehanizacije 
na tla in pripravili priročnike za gozdarje na terenu.  
Dr. Andreja Neve Repe, ZGS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rezultati projekta dvigujejo zavest o pomembnosti tal v kopenskih ekosistemih. Pri prenosu znanja je 
poudarek predvsem na mlajših generacijah, zmanjšuje pa se tudi prepad med stroko in prakso na 

področju tal.  

      Namen, cilji in dosedanji rezultati projekta 
 

• Ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti tal in njihovih ekosistemskih storitvah 
• Izboljšati vire informacij in znanja za upravljanje tal v Alpah; 

• Uveljavljanje dobrih praks trajnostne rabe ter varovanja ekosistemskih storitev tal; 
• Vzpostavitev Partnerstva za tla v Alpah; 

• Platforma www.AlpineSoils.eu – krepitev in prenos znanja za trajnostno rabo tal v Alpah. 
 

Partnerstvo za tla v Alpah Mednarodna poletna šola 
 Links4Soils, Pokljuka 2019 

Bonton ravnanja s tlemi 
 v vseh Alpskih jezikih 

Šola o tleh za najmlajše,  
Tirolska 2019 

Publikacija  
Ekosistemske storitve tal v Alpah 

Koledar  
Alpine soil calendar 

Izobraževalne  
video vsebine na temo tal 

Aplikacija  
Ocena za tla v vseh Alpskih jezikih 

Platforma  
 www.AlpineSoils.eu 

    
Prostor za  
vaš logotip 

http://www.alpinesoils.eu/
http://www.alpinesoils.eu/

