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Datum: 28.11.2018  

 
V A B I L O 

 
 
Ob Svetovnem dnevu tal bo ponovno srečanje Slovenskega partnerstva za tla, ki bo 5. 
decembra 2018 ob 10.00 uri  na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (velika sejna soba, 

4. nadstropje) 

 
Letošnji slogan Svetovnega dneva tal,  s katerim želi OZN - FAO 5. decembra pozornost 
svetovne javnosti osredotočiti na problem onesnaževanja tal, je: »Aktivno pristopi k 
preprečevanju onesnaževanja tal« (»Be the solution to soil pollution«). FAO – OZN svetovno 
prebivalstvo opozarja, da je onesnaženost tal globalni problem in nas hkrati poziva, da združimo 
moči in prispevamo k preprečevanju onesnaževanja tal. 

 
Teme letošnjega srečanja: 
− Izsledki naloge »Tla Slovenije: geokemično ozadje in zgornja meja naravne variabilnosti 

kemičnih elementov«, dr. Mateja Gosar, Geološki zavod Slovenije 
− Izsledki CRP projekta »Standardi kakovosti tal v povezavi s prehajanjem potencialno 

nevarnih snovi v prehranjevalno verigo«:  
- Primernost tal z naravno povečanimi koncentracijami niklja za pridelavo hrane, dr. 

Helena Grčman, Biotehniška fakulteta in  
- Onesnaženost živil iz Slovenije s strupenimi elementi in vpliv na zdravje, dr. Stanka 

Kirinčič, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
− Aktivnosti povezane s stanjem tal z vidika onesnaževanja, Agencija RS za okolje 
− Predstavitev plakata “Onesnaženje tal - skrita nevarnost” in “Alpskega partnerstva za tla”, dr. 

Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije 
 
Predstavitvam bo sledila razprava vseh udeležencev. 
 
 
Prosimo vas, da nam zaradi lažje organizacije srečanja, vašo udeležbo potrdite najkasneje do 
petka, 30.11.2018 na elektronski naslov: gp.mop@gov.si 
 
 
Vljudno vabljeni! 
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