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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.

Aktualno
Čas za pravično banko je zdaj
V Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, in razvojni zadrugi eTRI so začeli s projektom Pravična
banka, s katerim nameravajo ustanoviti prvo pravično banko pri nas. Po podatkih javnomnenjske raziskave
Inštituta za analizo trga in medije Mediana idejo o ustanovitvi pravične banke podpira visok delež
prebivalstva, zato je razmislek o njeni ustanovitvi potreben in na mestu, a potrebno je bo še veliko
ozaveščanja in več zaupanja.

Proti gensko spremenjeni koruzi Du Pont
V Umanoteri so odločno proti Du Pontovi gensko spremenjeni koruzi. Še je čas, da to skupaj preprečimo s
podpisom spletne peticije.

Poziv strankam k podpisu Zavez za uresničevanje trajnostnega
razvojnega podviga Slovenije 2014-2018
Mreža Plan B za Slovenijo, ki združuje 27 organizacij, je političnim strankam pred državnozborskimi volitvami
predlagala sprejetje petih Zavez za uresničenje trajnostnega razvojnega podviga Slovenije 2014-2018. Zaveze
povzemajo ključne vzvode politike, da podpre trajnostni razvojni podvig v prihodnjem mandatu, ki je po
mnenju predlagateljev najboljši odgovor na vse aktualne gospodarske, politične in okoljske izzive slovenske
politike.

3. številka Evropskega glasila 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE
Izšla je tretja številka Evropskega glasila 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE, ki ga v okviru projekta 100 %
samozadostne skupnosti iz OVE izdajajo partnerji iz 10-članske družine držav, ki si prizadevajo za čim
številnejše energetsko samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije.

Obisk gostov iz Bosne in Hercegovine in Hrvaške v okviru projekta
PROGRES
Med 2. in 4. junijem 2014 so bili v Ljubljani na študijskem obisku kolegi iz Bosne in Hercegovine in Hrvaške.
V okviru projekta 'PROGRES – Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije' se je pod okriljem
'Udruženja za razvoj NERDA' obiska udeležilo 41 študentov, kmetovalcev, občinskih uradnikov in
strokovnjakov.

Konferenca OVE in URE za Slovenijo do 2030
16. junija 2014 je v prostorih Državnega sveta RS potekala redna letna slovenska konferenca OVE in URE za
Slovenijo do 2030. Organizirala jo je Zveza društev za biomaso Slovenije, v sodelovanju z Energetsko
agencijo za Podravje.

Ulični festival Koseze: Ljubljana ni samo center
Na svetovni Dan okolja je na Koseški cesti pri Koseškem bajerju potekal ulični festival. Za motorni promet
zaprta Koseška cesta je za en dan postala prireditveni prostor, kjer so se zvrstile različne dejavnosti, ki so
poživile ulico. Organizatorji so želeli z dogodkom opozoriti, da je naraščajoč motorni promet ena največjih
groženj za kakovost bivanja in da morajo pri prostorskem in prometnem urejanju ves čas sodelovati
prebivalci. Dogodek je bila tudi odlična priložnost za druženje v soseski.

Udeleženci javnega posveta proti širitvi Dunajske ceste
Na junijskem posvetu z naslovom ''Ali je potrebna širitev Dunajske ceste'', ki ga je v Knjižnici Bežigrad
organizirala Koalicija za trajnostno prometno politiko (KPPT), se je izkazalo, da načrtov MOL-a o širitvi
Dunajske ne podpira niti strokovna javnost, niti lokalno prebivalstvo in niti nevladni sektor. Ravno tako se
načrti o širitvi ne skladajo s prometno strategijo MOL-a, ki pravi, da je potrebno avtomobilski promet
nadomeščati z LPP, kolesarjenjem in hojo.

Obnovljiva energija prinaša boljše življenje za Evropejce
Prehod od umazane energije k obnovljivim virom bo zmanjšal evropsko energetsko uvozno odvisnost,
spodbudil gospodarski zagon in prispeval k doseganju podnebnih ciljev EU, ugotavlja novo poročilo, ki so ga
objavili pri Ernst & Young. Z razkrivanjem nesmiselnosti mita, da je nadaljevanje obstoječe prakse prava
strategija za Evropo, poročilo poziva EU, da se osvobodi odvisnosti od fosilnih goriv in jih zamenja z
energetsko učinkovitostjo in obnovljivi,i viri energija – zmagovalna rešitev za ljudi, planet in gospodarstvo.

Ministri potrdili skromno reformo EU politike o biogorivih

Evropski ministri za energijo so končno dosegli dogovor o spremembi EU politike o biogorivih. Po več kot
letu dni dogovarjanja je Svet za energijo sklenil, da omeji količino biogoriv iz poljščin na 7 % prodanega
bencinskega in dizelskega goriva. Dogovor še naprej ne omogoča poročanja emisij iz biogoriv, ki so posledica
neposredne rabe zemljišč (ILUC).

Pismo predsednici vlade: z naprednimi podnebno-energetskimi cilji
do zmanjšanja energetske uvozne odvisnosti
Na Evropskem svetu, ki bo potekal 26. in 27. junija, bodo predsedniki vlad razpravljali tako o ukrepih za
zmanjšanje odvisnosti EU od uvožene energije kot tudi o podnebno-energetskem okviru politik do leta 2030,
ki naj bi bil potrjen oktobra letos. V ta namen je Focus, v imenu 17 nevladnih organizacij, predsednici vlade
poslal pismo, v katerem jo pozivajo, naj podpre nekatere napredne in konkretne ukrepe.

Stališče: ohranimo alpske zaklade
Od Slovenije pa vse do Francije čaka v predalih investitorjev na desetine projektov urejanja dostopa in
gradnje infrastrukture v prostoru. Zato je toliko pomembneje, da podpremo ohranitev obstoječih
zavarovanih območij, je prepričana Katharina Conradin, članica upravnega odbora CIPRE International.

Kompromisni predlog o gojenju GS rastlin v EU ni zadosten
Okoljski ministri EU so junija v Bruslju potrdili predlog novega zakona, ki naj bi posameznim državam
omogočal prepoved gensko spremenjenih (GS) rastlin. Predlog je bil sprejet po več letih vroče razprave o
gojenju GS rastlin in suverenosti držav EU glede tega. Vendar pa kompromis tega vprašanja ne rešuje dovolj
dobro, temveč odpira nova zaskrbljujoča vprašanja.

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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