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V A B I L O 

 
Ob Svetovnem dnevu tal bo ponovno srečanje Slovenskega partnerstva za tla,  

ki bo v četrtek, 5. decembra 2019 ob 9.00 uri   
na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova ulica 17, Ljubljana (velika sejna soba) 

 
Letošnji slogan Svetovnega dneva tal,  s katerim želi OZN - FAO 5. decembra pozornost 
svetovne javnosti osredotočiti na problem erozije tal, je: »Stop eroziji tal, zavarujmo našo 
prihodnost!« (Stop Soil Erosion, Save our Future). FAO – OZN svetovno prebivalstvo 
opozarja, da je erozija tal globalni problem in nas poziva, da združimo moči in 
prispevamo k preprečevanju erozije tal.  
 
Na srečanju Slovenskega partnerstva za tla bo letos poudarek predvsem na osvetlitvi 
problematike erozije tal na kmetijskih zemljiščih. 
 
Teme letošnjega srečanja: 

− Uvodni pozdrav s strani Slovenskega partnerstva za tla, MOP 
− Pozdravni nagovor ministrice dr. Aleksandre Pivec, MKGP 
− Erozija tal kmetijskih zemljišč – stanje zavedanja in stanje ukrepanja skozi 

agronomske prakse v Sloveniji, prof. dr. Mario Lešnik, FKBV   
− Ohranitveno kmetijstvo varuje pred erozijo tal, izr. prof. dr. Marjetka Suhadolc, BF 
− Modeliranje erozije tal v mednarodnih organizacijah, njihove ocene in uporabnost 

za Slovenijo, dr. Borut Vrščaj, KIS 
− Erozija in namakanje, prof. dr. Marina Pintar, BF 
− Problematika vetrne erozije – projekt  LIFE ViVaCCAdapt, Luka Honzak in Jože 

Papež, BF in Hidrotehnik 
− Kako rešujemo problem erozije tal v Pomurju, dr. Stanko Kapun , KGZ  Murska 

Sobota 
− YPAC in tla, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra ter II. gimnazija Maribor 
− Razprava  

 
 
Prosimo vas, da nam zaradi lažje organizacije srečanja, vašo udeležbo potrdite 
najkasneje do torka, 3.12.2019 na elektronski naslov: klara.rekic@kis.si 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Parkiranje je možno v parkirnih hišah Mobitel in Situla (100 m od inštituta) ter na 
Črtomirovi ulici v neposredni bližini. 
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