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Napovednik
Vabilo na okroglo mizo Množična energetska prenova stavb in učinki
za gospodarstvo in gospodinjstva
SE-F vabi na okroglo mizo v četrtek, 4. decembra 2014, od 16. do 18. ure v Info točki Okoljskega centra,
Trubarjeva 50. Uvod bo podal Stojan Habjanič, univ. dipl. inž. Gradb., s primerom izračunov za občino
Trbovlje. Okroglo mizo bo moderiral Gorazd Marinček, predsednik društva Slovenski E-forum. Prijave na
info@sef.si.

Predprijave srednjih šol na tretji nagradni natečaj ''TESSI
Crossborder Award''
SE-F v okviru projekta TESSI razpisuje tretji natečaj TESSI Crossborder Award. Nagradili bodo izvirne zamisli,
dobre prakse in načrte za izboljšave na področju ravnanja z energijo, vodo in odpadki. Razpis je namenjen
vsem javnim in zasebnim srednjim šolam ter njihovim dijakom s programskega območja, ki obsega slovenske
statistične regije Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska in Notranjsko-kraška.

Peto eko podjetniško jutro: poslovna darila
Umanotera vabi na 4. eko podjetniško jutro: POSLOVNA DARILA, ki bo v četrtek, 27. novembra 2014, ob 8.
uri v Info točki Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana. Trije gosti bodo razkrivali, ali obstaja potencial
odgovornih poslovnih daril in kje so priložnosti oziroma ovire za to.

Aktualno
Izšlo je Poročilo Lige prvakov OVE 2014
Na spletu je sedaj mogoče prebrati Poročilo Lige prvakov OVE 2014, ki predstavlja vodilna evropska območja
na področju rabe obnovljivih virov energije. 12 prvakov v 4 različnih kategorijah je imelo priložnost opisati
glavne točke svojih energetskih strategij in dosežke ter tako dokazati, da so zasluženo dobili nagrade. Letos
so vodstvo prevzele avstrijske skupnosti in prejel tri od štirih nazivov.

Občina Šentrupert prejela znak 100% samozadostna skupnost iz OVE
Občina Šentrupert je kot prva slovenska občina prejela znak 100% samozadostna skupnost iz OVE in tako
Slovenijo uvrstila na evropski zemljevid skupnosti, ki nameravajo svojo energetsko porabo v celoti pokriti iz
lastnih obnovljivih virov.

Podpišite peticijo za zaustavitev sporazumov TTIP in CETA
Umanotera se pridružuje več kot 250 organizacijam, ki so začele z zbiranjem podpisov samoorganizirane
Evropske državljanske pobude zoper sporazuma TTIP in CETA.

Predstavniki Slovenskega E-foruma obiskali Šolski center Postojna
19.11.2014 so člani SE-F obiskali dijake Šolskega centra Postojna. Dijakom je bil predstavljen koncept
trajnostnega razvoja, trajnostna raba energije in vode, ravnanje z odpadki ter projekt TESSI.

Izpostavili in nagradili dobre prakse za več zelenih delovnih mest
Na 2. nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta, ki je bila zaključni dogodek istoimenskega
projekta, je Umanotera nagradila najboljše tri prakse partnerstev na področju zelenih delovnih mest.
Osrednji govorec je bil navdihujoči profesor in strokovnjak za sistemski pristop Luigi Bistagnino.

Krilca so poletela tudi v 3MUHE!
Krilca lahko od sedaj tudi fizično kupite v pravični trgovini 3MUHE na Starem trgu 30 v Ljubljani.

Podjetja, povečajte si ugled z etičnimi darili
Podjetja so eden izmed generatorjev sprememb, zato so v Umanoteri skupaj s Pravično trgovino 3MUHE,
Smetumet, kulturno ekološko društvo, Društvom Humanitas in Zadrugo Buna pripravili spletni katalog
okoljsko in družbeno odgovornih daril.

IPCC zbirno poročilo: Znanstveniki zaključili delo, zdaj so na potezi
vlade
V najbolj celoviti in preverjeni oceni podnebne znanosti, ki je bila kadarkoli narejena, je Medvladni panel za
podnebne spremembe (IPCC) predstavil najostrejše opozorilo o izzivih, s katerimi se sooča človeštvo do zdaj.
IPCC ne ugotavlja le, da so podnebne spremembe realne ter da se njihove posledice dogajajo hitreje kot
kadarkoli prej, ampak tudi prvič predstavlja resnični obseg človekovega vpliva na podnebni sistem.

Vse večje manipulacije pri testiranju vozil
V kolikor vaš novi avto ''žre'' 40 % več goriva, kot je bilo oglaševano, za to ni kriva vaša 'težka noga'. Razlog je
v vse večjih manipulacijah proizvajalcev avtomobilov; v laboratorijih uradno pridobljenih številk o
ekonomičnosti porabe goriva ni mogoče niti približno ponoviti na cesti, v resničnih razmerah. To je
ugotovitev poročila organizacije Transport & Environment (T&E).

Revizija Direktive o kakovosti goriv: Nov predlog, čeprav oslabljen,
je potrebno izvesti
Oktobra je Evropska komisija končno objavila spremenjen predlog za izvajanje člena 7a Direktive o kakovosti
goriv (FQD). FQD je ena od ključnih politik EU, ki so bile sprejete v okviru podnebno-energetskega svežnja v
letu 2009. Vsebuje 6% cilj za zmanjšanje intenzivnosti ogljika iz goriv v prometu do leta 2020 glede na
izhodiščno leto 2010. To je tudi edini zakon iz podnebno-energetskega svežnja, ki se ga po petih letih še
vedno ne izvaja.

Poročili, ki razkrivata mite o jedrski energiji in rudarjenju urana
Dve novi poročili razkrivata različne mite, ki se uporabljajo za spodbujanje jedrske renesanse v Evropi in
prekrivanje dejanskih vplivov rudarjenja urana. Mednarodna ekipa znanstvenikov in aktivistov, ki sodelujejo
pri projektu o okoljski pravičnosti – EJOLT, je izmerila učinke v realnem življenju.

ZN poziva k opustitvi fosilnih goriv
Za preobrat iz rasti globalnih emisij toplogrednih plinov v njihovo zmanjševanje je potrebno takojšnje
ukrepanje za opustitev fosilnih goriv. To je jasno sporočilo zadnjega Okoljskega programa Združenih narodov
– The Emissions Gap Report 2014.

Še eno poročilo o zavajajočih podatkih porabe goriva
Poročilo ICCT (International Council on Clean Transportation) ugotavlja, da je povprečna razlika med
oglaševano in resnično porabo avtomobilov v zadnjih desetih letih z 10 odstotkov narasla na 30 odstotkov
pri zasebnih in celo na več kot 40 odstotkov pri službenih vozilih.

Obenem vas vabimo, da preberete tudi novice Mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj – Plan B za
Slovenijo.

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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