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Napovednik
Focusova predavanja v Hrastniku in Trbovljah: Varčevanje z energijo
v gospodinjstvih
V četrtek, 29.5.2014, bosta v Hrastniku in Trbovljah predavanji na temo varčevanja z energijo in vodo v
gospodinjstvih. Na predavanih bodo predstavljeni nasveti za varčevanje, povprečna poraba energije in vode
v gospodinjstvih, branje položnic za električno energijo, ogrevanje in vodo ter podatki o tem, kje dobiti
dodatne informacije o varčevalnih ukrepih in nasvetih. Vidimo se 29.5.2014 v Hrastniku (ob 17:00, Knjižnica
Antona Sovreta) in v Trbovljah (ob 18:30, Delavski dom).

Aktualno
Poročilo o sodelovanju mladih v procesih odločanja na območju Alp
Na katerih področjih se lahko mladi vključujejo v procese odločanja? Kako močan je pri tem njihov glas?
Poročilo o sodelovanju mladih v procesih odločanja in upravljanja, ki ga je pripravila CIPRA, prinaša prvi
pregled stanja na tem področju za celotni alpski prostor.

Z dobrim načrtovanjem do manjše porabe
Energijsko učinkovite hiše iz ekoloških gradbenih materialov zagotavljajo udobje, so varčne in okolju
prijazne, kljub temu pa bo minilo še kar nekaj časa, da bodo na območju Alp vse stavbe grajene skladno s
trajnostnimi načeli. Za CIPRO torej razlog več, da z novo izdajo poročila Trajnostna gradnja in prenova na
območju Alp ponudi pomoč vsem, ki jih to področje zanima.

Preprosto živeti! - sporočilo novega letnega poročila CIPRE
Alpe in njeni naravni viri so vedno bolj izpostavljeni pritiskom. Na vprašanje, kako doseči spremembo
vrednot, ki vključuje tudi okolju prijazen način življenja, poskuša CIPRA poiskati odgovore v svojem zadnjem
letnem poročilu.

S storitvami do uspeha
Številne evropske gorske občine želijo otroške vrtce, šole in občinske stavbe graditi ali prenoviti energijsko
varčno in s tem zmanjšati stroške in porabo energije. Tak podvig pa je velik izziv, saj občine na tem področju
nimajo dovolj znanja in izkušenj. Pri odločanju kako naprej, si bodo lahko pomagale s t.i. paketom storitev.

Koalicija za trajnostno prometno politiko odločno nasprotuje širitvi
Dunajske ceste!
''Mestna občina Ljubljana bo letos maja pričela s prenovo Dunajske ceste, ki vključuje tudi širitev vpadnice z
dodatnim voznim pasom za avtomobile. Ker žal ni na voljo nobenih konkretnih osnov s strani Mestne občine
Ljubljana, ki bi jo lahko strokovno komentirali, želimo s tem pismom Mestno občino Ljubljana opozoriti in
pozvati, naj ne skrene s poti, ki si jo je mesto Ljubljana zadalo na področju trajnostnega urejanja prometa in
bi tako z omenjenim ukrepom izničilo vse dosedanje uspehe...''

Novi natečaj za Ligo prvakov OVE
V teku je novi natečaj za slovensko Ligo prvakov iz OVE, natečaj En.Občina 2014. SE-F vabi občine k prijavi.

Ljubljana je gostila projektni sestanek 100 % samozadostnih
skupnosti iz OVE
10. in 11. aprila je Slovenski E-Forum v Ljubljani gostil sestanek projektnih partnerjev iz 10 evropskih držav
(Avstrije, Belgije, Češke, Francije, Italije, Madžarske, Nemčije, Romunije, Slovenije in Škotske). Na sestanku
so usklajevali podrobnosti projekta 100 & samozadostnih skupnosti iz OVE.

Spomladanski seminar Mreže Šolskih ekovrtov
V sredo, 9.4.2014 je ITR ponovno priredil izobraževanje s prijetnim druženjem za člane Mreže Šolskih
ekovrtov.

Energetska revščina vse večji problem Evrope
Energetska revščina postaja vse večji problem Evrope, za njeno učinkovito reševanje pa so potrebne
spremembe tako socialne kot energetske politike, je sporočilo mednarodne konference ''Energetska revščina
v Evropi: stanje in rešitve'', ki jo je 24.4.2014 v Ljubljani organiziralo društvo Focus.

Podnebna znanost v poljudnem jeziku
V društvo Focus so zbrali povzetke med septembrom 2013 in aprilom 2014 objavljenih poročil IPCC, ki so
nastala v okviru priprave Petega poročila o oceni stanja (IPCC AR5). Podnebne spremembe se dogajajo tukaj
in zdaj, njihove posledice so opazne že na vseh kontinentih. Dobra novica je, da lahko še vedno, z že znanimi
rešitvami, preprečimo najhujše – a le, če ukrepamo takoj.

Evropski parlament za varne in okolju prijaznejše tovornjake
Evropski parlament je 15.4.2014 skoraj soglasno glasoval za spremembo pravil o dimenzijah kabin
tovornjakov, s katerimi bi lahko rešili na stotine življenj in zmanjšali porabo goriv in izpustov. To glasovanje
pomeni začetek konca današnjih evropskih tovornjakov togih oblik, ki so nevarni in neučinkoviti.

IPCC: Fosilna goriva moramo nadomestiti z obnovljivimi viri
Po enotedenskih pogajanjih je 13.4.2014 v Berlinu Delovna skupina III Medvladnega panela za podnebne
spremembe (IPCC) objavila poročilo o možnostih blaženja podnebnih sprememb. Poročilo jasno ugotavlja,
da je še mogoče omejiti globalno segrevanje pod 2°C, glede na pred-industrijsko raven.

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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