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Napovednik
Ljubljanska ekološka tržnica je odprta!
Od 14. maja dalje lahko v Ljubljani na Pogačarjevem trgu obiščete ekološko tržnico. Ekološka tržnica v
Ljubljani letos praznuje 15-letnico delovanja. Letos poleg sobote uvajamo dodaten tržni dan: vsako sredo od
8. do 16. ure dalje, 10 – 15 stojnic. Od sedaj naprej bodo ekološka živila s slovenskih kmetij dostopna tudi
med tednom, zato to in vsako naslednjo sredo dobrodošli na Pogačarjevem trgu!

Vabilo k sodelovanju na javnem nagradnem natečaju
Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta objavlja nagradni natečaj. Podjetja, zadruge in občine, vabljeni k
prijavi! Z natečajem želijo spodbuditi interes podjetij in lokalnih skupnosti za prenos dobrih praks na
področju zelenih delovnih mest in vzpostaviti oziroma okrepiti povezovanje različnih akterjev. Rok za prijavo
na natečaj je 10. september 2014 do 12. ure. Več informacij je na voljo tukaj.

Kakšna bo Ljubljana 2020?
Umanotera vas vabi ulični dogodek Trajnost je lepa čednost, kjer bodo v četrtek, 29. maja, od 18. ure dalje
skupaj z vami iskali odgovore na vprašanje, kakšno Ljubljano si želimo leta 2020. Dogodek bo obsegal
razpravo o trajnostnem razvoju urbanih območij, nastop improvizatorjev Impro lige ter javno razpravo o
trajnostni viziji Ljubljane 2020.

Prihaja Ulični festival Koseze!
Na svetovni dan okolja, v četrtek, 5. junija 2014, bo na Koseški cesti med Podutiško cesto in Drago potekal
ulični festival. Koseška cesta bo za en dan postala prireditveni prostor, kjer se bodo zvrstile delavnice za vse
starostne skupine in dejavnosti, ki bodo oživile ulični prostor. Zbirale se bodo želje in pobude lokalnih
prebivalcev, skupaj bomo razmišljali o možnostih za preureditev Koseške ceste. Kaj bi prinesla ulici omejitev
motornega prometa? Kakšna ureditev bi bila najbolj prijazna za pešce in kolesarje?

Predavanja v Hrastniku in Trbovljah: Varčevanje z energijo v
gospodinjstvih
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja bosta v četrek, 29. maja 2014 v Hrastniku (ob 17h, Knjižnica Antona
Sovreta) in v Trbovljah (ob 18:30, Delavski dom) potekali predavanji na temo varčevanja z energijo v
gospodinjstvih.

Aktualno
Skupna zasaditev biodiverzitetnega vrtička
Ekipa Inštituta za trajnostni razvoj je skupaj s svojimi sodelavci ustvarila urbani vrtiček na trati pred stavbo
Dijaškega doma Tabor. Načrt za vrtiček je pripravila permakulturna strokovnjakinja Jožica Fabjan. Pri
oblikovanju visokih gredic so uporabili veliko materiala iz lokacije: veje iz bližnjega parka (po žledolomu),
travo in zemljo po prekopu ledine, organske odpadke... Veliko sadik, ki so jih posadili, so na svojih šolah
vzgojili otroci. Pri izvedbi so pomagali dijaki in dijakinje iz Dijaškega doma Tabor ter učenci, dijaki in mentorji
iz sedmih ljubljanskih šol, ki so vključene v program Šolski ekovrtovi.

Sporazum TTIP naj bo za ljudi in okolje
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS ter Umanotera, slovenska
fundacija za trajnostni razvoj, vidita v Čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu (TTIP –
Tranatlantic Trade and Investment Partnership) neposredno grožnjo obstoječim temeljnim pravicam ter
zagotavljanju varne in zdrave prihodnost za človeka in okolje.

Pritožba Umanotere in ITR na Oglaševalsko razsodišče
Evropska komisija z oglasom Skrbimo za svoje korenine potrošnike oziroma gledalce zavaja glede
okoljevarstvene naravnanosti Skupne kmetijske politike (SKP), menijo v Umanoteri in Inštitutu za trajnostni
razvoj (ITR), zato sta prejšnji teden vložila pritožbo na Oglaševalsko razsodišče.

5 od 7 proizvajalcev avtomobilov bo pravočasno doseglo CO2 cilj za
2021
Petim od sedmih evropskih proizvajalcev bo uspelo doseči CO2 cilje do leta 2021, če bodo napredovali z
enakim tempom kot po letu določitvi ciljev v letu 2008. to je glavni poudarek novega poročila o učinkovitosti
vozil, ki ga je pripravila organizacija Transport and Environment. Poročilo spremlja letni napredek
proizvajalcev vozil pri zmanjševanju porabe goriva in emisij CO novih avtomobilov.

CO2 cilj za kombije dosežen 4 leta predčasno
Izpusti CO2 povprečnega lahkega tovornega vozila (LGV) prodanega v Evropi so se po uradnih podatkih, ki jih
je ta teden objavila Evropska agencija za okolje (EEA), v lanskem letu znižali za 3,8 %, na 173 g/km. To
pomeni, da je bil za leto 2017 postavljen cilj – 175 g/km – dosežen štiri leta pred načrtovanim rokom. Tako
zgodnja izpolnitev cilja, ki je bil določen leta 2010, potrjen pa 2013 v Evropskem parlamentu, kaže, da je bil
zastavljen izredno neambiciozno.

Naslavljanje evropske energetske varnosti
Zaostrovanje trenutne krize v Ukrajini je evropsko energetsko varnost ponovno postavilo v ospredje. Ta
mesec so o njej razpravljali evropski energetski ministri, v juniju pa jo bodo naslovili še voditelji EU. Evropa
je največja uvoznica energije na svetu, na leto za uvoz porabi približno 500 milijard evrov. 21 od 28 držav
članic EU je odvisnih od uvoza plina iz Rusije, ki jih skupno stane 60 milijonov evrov na dan. V kolikor
evropska energetska odvisnost ne bo radikalno zmanjšana, bo energetska varnost v EU ostala nizka,
gospodarstvo pa bo še naprej izpostavljeno cenovnim šokom na trgu fosilnih goriv. Raziskava Evropske
komisije namreč kaže, da se bo ob nespremenjenem stanju energetska odvisnost EU do leta 2050 še
povečala.

SE-F na projektnem sestanku za Preklopi na sonce v Barceloni
SE-F se je maja udeležil projektnega sestanka v okviru projekta Preklopi na Sonce, i je potekal v Barceloni.

Novo: V ZDA izšlo novo Poročilo o podnebnih spremembah
Novo poročilo ZDA o podnebnih spremembah, ki je bilo objavljeno v mesecu maju, je zelo jasno tako o
posledicah, kakor tudi o vzrokih podnebnih sprememb.

Narava v Alpah – cenjena in ogrožena
Alpe so tisti del Evrope, ki velja za pravo zakladnico biotske raznovrstnosti. A prehod na obnovljive vire in
podnebne spremembe so živalske in rastlinske populacije, ki se pojavljajo na tem območju, pahnili v težave,
zato je skrajni čas, da naravi priznamo status naše najdragocenejše dobrine in ko kot tako tudi varujemo. Ob
mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti CIPRA predstavlja načine, kako lahko to dosežemo.

Nenasitna rast smučarskega turizma
Širjenje in tehnizacija smučišč so glede na podnebne spremembe kratkoročna rešitev. Ogromna
akumulacijska jezera, množica snežnih topov, nezakonite sečnje. Gradnjo smučišč spodbujajo v vseh alpskih
državah in to z vprašljivimi načini in koncepti.

Hidroelektrika – ne pojdimo do skrajnosti
Ohranimo zadnje naravne vodne tokove v Alpah, zahteva Claire Simon, direktorica CIPRE International. Za
energetsko tranzicijo je treba predvsem zmanjšati porabo in optimizirati obstoječe objekte.

V iskanju odgovorov na omejenost naravnih virov
Naravni viri so omejeni, tudi v Alpah. Letošnja strokovna konferenca CIPRE bo posvečena iskanju odgovorov
na vprašanje, katere poti vodijo do kakovostnega življenja in hkrati ne temeljijo na vedno večji porabi virov.
Konferenca bo novembra letos potekala v francoskem Annecyju.

Kolesarka predavanja
Ljubljanska kolesarska mreža je v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana v maju pripravila serijo predavanj
s kolesarsko tematiko. Obenem so predstavili tudi projekt B-track-B.

Kolesarski arhitekturni krog: ''Slovenska stanovanjska gradnja v času
socializma''
Ljubljanska kolesarska mreža je v sodelovanju z Inštitutom za delavske študije v soboto, 17. maja organizirala
kolesarski ''arhitekturni krog'', namenjen še kako zanimivi in aktualni tematiki – stanovanjski gradnji v času
socializma.

Povabilo za uporabo Inkubatorja in Infotočke
Okoljskega centra
Kdor še ne ve, je v Okoljskem centru možna uporaba inkubatorja. Namen le-tega je zagotavljanje prostora
za tiste okoljske NVO oziroma civilne iniciative (lokalne, regionalne ali nacionalne), ki nimajo lastnih
prostorov in tehničnih zmogljivosti za delovanje. Zainteresirane organizacije in civilne iniciative naj se
pogumno javijo.
Možna je tudi uporaba Infotočke za zunanje organizacije ali civilne iniciative, ki delujejo na okoljskem
področju. Če potrebujete prostor za sestanke ali dogodke (do 20-25 ljudi), je prostor na Trubarjevi 50 ravno
pravšnji.
Na voljo smo tudi, če imate kakšno vprašanje, povezano z okoljskimi tematikami in okoljskimi
organizacijami, ali pa če potrebujete kakšen nasvet ali tehnično, strokovno in vsebinsko podporo.
Več informacij na info@okoljski-center.si.
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