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Potrebujemo vaše sodelovanje pri trajnostnem upravljanju tal  

Evropski skupni program EJP SOIL se je začel v začetku leta 2020, v katerem sodelujejo  partnerji iz 24 držav v 
Evropi. Cilj je povečati prispevek kmetijskih tal k ključnim družbenim izzivom, kot so prilagajanje in ublažitev 
podnebnih sprememb, trajnostna kmetijska proizvodnja, zagotavljanje ekosistemskih storitev ter preprečevanje 
in obnova degradacije zemljišč in tal. Za dodatne informacije obiščite www.ejpsoil.org. 

Z aktivnim sodelovanjem zainteresiranih strani želi EJP SOIL ustvariti platformo za vseevropsko interakcijo med 
raziskovalci in zainteresiranimi stranmi. To je pomembno za uspešno: 

• Prepoznati potrebe po znanju in podpreti usklajene informacije o tleh. 
• Razviti strateško raziskovalno agendo (časovni načrt) o podnebnem pametnem trajnostnem 

upravljanju kmetijskih tal. 
• Razviti procese izmenjave znanja z najboljšo prakso, prilagojene potrebam kmetov, 

znanstvenikov in oblikovalcev politike. 
•  Ustvari praktična priporočila na podlagi dokazov, ki izboljšujejo sprejetje med kmetijskimi deležniki in 

prispevajo k oblikovanju politike. 

Radi bi vas povabili, da sodelujete v programu kot deležnik, ki predstavlja širino kmetijskih sistemov in praks 
upravljanja tal v vaši državi. 

Če se strinjate, da postanete deležnik EJP SOIL, bomo vaše ime in kontaktne podatke hranili med trajanjem 
projekta. 

Na tej stopnji prosimo le za dovoljenje za pošiljanje e-poštnih sporočil z vabili na dogodek, kot so delavnice, 
spletni seminarji in posodobitve o projektu. Soglasje, da lahko postanete deležnik, lahko kadar koli umaknete. 
Vaše soglasje ne vključuje nobenih drugih obveznosti. 

Kot deležnik se lahko prijavite na www.ejpsoil.org. Informacije na tej strani so samo v angleščini. Če imate raje 
informacije samo v slovenščini, se prosim obrnite na mene.  

Kot deležnik boste morda prejeli povabila za sodelovanje v drugih dejavnostih EJP SOIL. V tem primeru vas bomo 
neposredno obvestili o namenu dejavnosti in prosili za vaše posebno soglasje. 

Če imate kakršna koli vprašanja, me kontaktirajte. 

Prijazni pozdravi 

dr. Rok Mihelič in dr. Helena Grčman 
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