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ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave 

Cesta Franceta Prešerna 26 
4270 Jesenice 

tel:. 051 - 311- 450 
e pošta: info@alpeadriagreen.com 

 
Datum: 14.12.20121 

g. Andrej Vizjak, minister 
Ministrstvo RS za okolje in prostor 
Dunajska cesta 48  
1000 Ljubljana 

 

Zadeva: Prihodnji meseci bodo zelo ključni za politike EU o varstvu tal. 
 
Evropska komisija je 17. novembra predstavila svoje sporočilo o novi strategiji za tla do leta 
2030, ki vsebuje tudi – kot odgovor na resolucijo, ki jo je sprejel Parlament, in na izrecno 
potrditev več držav članic – zavezo, da bo do leta 2023 predložila „Zakon o zdravju tal“. 
Zdrava tla imajo osrednjo vlogo kot glavni naravni kapital, na katerega se naša država opira 
pri varovanju blaginje naše skupnosti ter naše dediščine narave in krajine. Skrb za zemljo, 
njeno rodovitnost in zdravje je bila vedno odgovornost, ki jo je prevzela naša skupnost. 
Vendar pa se naša tla soočajo z učinki skupnih odločitev, začenši s tistimi, ki se nanašajo na 
skupno kmetijsko politiko in trenutno politiko obnovljive energije in bio-gospodarstva. V 
zadnjih desetletjih smo povečali svoje zahteve do tal, od (varne) podpore za razvoj naselij in 
infrastrukture do zagotavljanja naraščajoče proizvodnje hrane, lesa in surovin, do okolja, v 
katerem lahko odlagamo. odpadne snovi in materiali. Posledično je degradacija in izguba 
zdravja tal zelo razširjeno vprašanje, ne samo pri nas, ampak po celotnem evropskem 
ozemlju, čeprav z različnimi značilnostmi: strokovna komisija odbora za zdravje tal in hrano 
ter Evropski okoljski Agencija je navedla, da 60 do 70 % obdelovalnih tal v EU ni zdravih. 
Ocenjuje se, da bo degradacija tal po vsej EU stala 50 milijard evrov na leto. 
Za soočanje z izzivom „zdrava tla do leta 2030“, ki je del zavez evropskega zelenega 
dogovora, kot tudi ciljev trajnostnega razvoja iz Agende ZN 2030, je potrebna skupna 
odgovornost držav članic in Evropske unije. Obratovanje trenutnih trendov degradacije tal 
mora biti absolutna prednostna naloga, da ohranimo ključne storitve, ki nam jih zagotavljajo 
zdrava tla: shranjevanje ogljika, absorbiranje in upravljanje vode, razstrupljanje snovi, 
recikliranje bistvenih elementov za življenje, zagotavljanje varnosti hrane in izboljšanje naše 
odpornosti proti posledice podnebnih sprememb. 
 
Ker je degradacija tal skupna grožnja za celotno EU, zdravje tal zahteva uveljavitev okvira 
skupnih, usklajenih standardov na evropski ravni, skupaj z opredelitvijo enakih konkurenčnih 
pogojev, v okviru katerih je treba obravnavati potrebne naložbe in programe obnove. 
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Nujno vas prosimo, da zagotovite sodelovanje naše vlade pri oblikovanju evropskega zakona 
o zdravju tal z odprtim in vključujočim pristopom, z zavedanjem, da je varstvo tal skupen 
izziv. Doslej je bila „subsidiarnost“ v politiki tal razlagana na izključujoč način, kar je vodilo v 
nedejavnost zunaj lokalne razsežnosti. Podpiramo proaktiven koncept subsidiarnosti pri 
upravljanju, pri katerem različne institucije sodelujejo pri doseganju zdravja tal, vsaka v 
svojem obsegu in geografskem kontekstu, vendar v okviru skupne sheme zavez in pravil: 
potreben je pravni okvir za usmerjanje prizadevanj. tako zahtevne zaveze, kot je zaustavitev 
in obrnitev degradacije tal, v vsej EU. 
 
Upamo, da je to tudi pozitiven pristop, s katerim bo naša država prispevala k razpravi o 
zakonu o zdravju tal, ki se bo začela v naslednjih nekaj tednih v okviru Sveta za okolje: kajti 
zdravje tal je zelo pomemben del prihodnosti in priložnosti. naše skupnosti. 
 
Z veseljem bomo posredovali vsebino razprave o temi, ki je tako pomembna za varstvo 
našega okolja in dobrega počutja. Kot prvi prispevek prilagamo dokument o stališču, ki je bil 
lani aprila predložen na posvetovanje s Komisijo, ki ponazarja pričakovanja številnih 
evropskih okoljskih organizacij civilne družbe glede strategije za tla. 
 
 
Lep pozdrav, 

 

 
                                                                                        Predsednik društva Alpe Adria Green, 

                                                                                          Vojko Bernard 

                                                                                                  

Priloga: ZAUSTAVITEV DEGRADACIJE TAL V EVROPI: PREDNOSTNA NALOGA EVROPSKEGA 

ZELENEGA DOGOVORA 
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