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Napovednik
Septembra pričnemo v Okoljskem centru z organizacijo raznih dogodkov, tako da vas pozivamo na redno
spremljanje naše spletne strani in FB strani, kjer bomo sproti obveščali o aktualnih dogodkih.

Ekoteden in Ekopraznik 2014
Vabljeni na dogodke letošnjega Ekotedna (8.-13. septembra) v Okoljskem centru, ki se bo zaključil s sobotno
ekološko tržnico na Pogačarjevem trgu. Vse o pestrem dogajanju in dogodkih najdete na spletni strani
Inštituta za trajnostni razvoj. Ekoteden se bo zaključil z Ekopraznikom (13. september 2014) na
Pogačarjevem trgu, kjer bodo na ogled in pokušino postavljeni pridelki slovenskih ekoloških kmetij,
spoznavalo se bo novosti na področju ekoživil, ekološke – naravne kozmetike ter zanimive dejavnosti
društev. Program bo kulturno obogaten s koncertom Teje Pribac in programom za otroke.

Ljubljanska ekološka tržnica je še vedno 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!

Tretje eko podjetniško jutro
Umanotera vabi na naslednje eko podjetniško jutro, ki bo 11. septembra v okviru Eko tedna. Tema bodo
mladi gospodarji kmetij, gostili pa bodo Vanesa Husića (Društvo biodinamikov Notranjska) in Dušana
Badovinca /Zlati ghee).

Trajnostni gradnja in prenova v praksi
Energijsko učinkoviti gradnja in prenova nista utopija. Kako ju lahko izvajamo v praksi, kaj potrebujemo za
to? Odgovore bomo slišali na delavnici, ki bo na to temo potekala oktobra v Idriji.

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
Izjava za javnost in poziv vladi Inštituta za trajnostni razvoj v zvezi z
umikom zahteve o prepovedi rabe GSO iz KOPOP v okviru Programa
razvoja podeželja 2014-2020.
Umik zahteve v KOPOP ne pomeni, da se spreminja splošni režim glede gojenja GSO v Sloveniji – še naprej
velja ista restriktivna zakonodaja, ki teoretično omogoča gojenje v EU odobrenih sort GSO v Sloveniji,
praktično pa je (zaradi slovenskih kmetijskih specifik, ki jih zakonodaja v precejšnji meri upošteva) izjemno
težko izpolniti zahteve za gojenje.

Poziv vladi: zakaj umik zahteve o prepovedi rabe GSO?
ITR je predsednico vlade ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pozval, da pojasni, kako in zakaj je prišlo do
umika zahteve o prepovedi rabe GSO iz KOPOP v okviru Programa razvoja podeželja 2012-2020. Hkrati jih
zanima, kako nameravajo možno škodo preprečiti oziroma popraviti.

Od 18.8. dalje živi naš planet na kredit
Od ponedeljka, 18. avgusta 2014, dalje živimo na našem planetu za letos 'na kredit': obeležujemo t.i. dan
ekološkega dolga. Gre za oceno dneva v posameznem letu, ko ekosisteme in vire črpamo oz.
obremenjujemo bolj, kot je nosilna sposobnost planeta, kar vodi v njeno zmanjševanje in neravnovesje.

Subvencije avtoprevoznikom so bile kupovanje političnega miru
Vlada je iz Sklada za podnebne spremembe lani med drugim z javnim razpisom namenila 4 milijone evrov
nepovratne pomoči avtoprevoznikom za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov. Ker
menijo, da državna pomoč v tem primeru ni dosegla namena in ciljev sklada, so štiri nevladne organizacije
na Računsko sodišče vložile pobudo za revizijo porabe sredstev sklada v letu 2013.

Ogenj v Alpah 2014: Čiščenje planine Velo polje
V okviru akcije je CIPRA skupaj s Triglavskim narodnim parkom in agrarno skupnostjo čistila planino, ki se
zarašča, ter tako pripomogla k ohranjanju pašništva v Alpah. Planina Velo polje je od najvišje ležečih živih
planin v Triglavskem narodnem parku in predstavlja izjemno kulturno in naravno krajino.

Tudi Slovenija velika packa na zemljevidu okoljskih konfliktov
Evropski okoljski biro (EEB), Okoljski program Združenih narodov (UNEP) in partnerji projekta EJOLT, katerega
del je tudi društvo Focus, predstavljajo interaktivni spletni zemljevid okoljskih konfliktov. Zemljevid, kjer je
zabeleženih že skoraj 1000 primerov okoljskih konfliktov iz celotnega sveta, omogoča dober pregled in bazo
okoljskih konfliktov. Predstavljeni so tudi številni slovenski okoljski konflikti.

Čemu nova kolesarska pot skozi Tivoli?
V parku Tivoli je MOL čez noč začela graditi kolesarsko stezo, ki pa je zdaj že skoraj nared. Nad novo
pridobitvijo za kolesarje bi morali biti navdušeni, a žal tokrat ni tako. Zagovorniki trajnostne prometne
politike se borijo za nove kilometre kolesarskih stez, zato je še toliko bolj boleče, ko se nujno potreben denar
porablja za projekte, ki k izboljšanju pogojev za kolesarjenje ne doprinesejo prav veliko.

Uzakonjeni CO2 standardi za avtomobile pospešujejo prodajo
električni vozil
Prodaja električnih vozil (EV) se v Evropi vsako leto od 2010 podvoji, razkriva novo poročilo organizacije
Transport and Environment. Začasni podatki Evropske okoljske agencije za leto 2013 kažejo, da je bilo lani
prodanih 50 tisoč ''plug-in'' vozil, kar predstavlja 0,4 % vseh prodanih avtomobilov v EU.

NukeNews #14 – Proti jedrski informacijski servis
Vabimo vas k prebiranju 14. številke glasila NukeNews. NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear
Heritage Network, ki odraža aktivnosti, teme in boje proti-jedrskih aktivistov. Članki so napisani in prevedeni
s strani aktivistov, poleg njihovih običajnih proti-jedrskih aktivnosti.

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.

Sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje

