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Napovednik
Vabilo na posvet Veliki infrastrukturni projekt
Slovenska vlada v teh dneh predstavlja prednostna področja svojega delovanja, med katerimi so tudi veliki
infrastrukturni projekti. Umanotera v okviru mreže Plan B za Slovenijo skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije
in Fakulteto za arhitekturo organizira brezplačni javni strokovni posvet Veliki infrastrukturni projekti v
Sloveniji: od zgrešenih do trajnostnih naložb. Posvet bo v petek, 6. februarja 2015, od 9. do 13. ure na
Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.
8. eko podjetniško jutro
Osmo eko podjetniško jutro bo 12. februarja 2015, tema bo trajnostni turistični produkti in destinacije. Več
kmalu.

Delavnica o izvajanju evropske Direktve o energetski učinkovitost
Decembra 2012 je začela veljati nova evropska Direktiva o energetski učinkovitosti, ki določa skupni okvir
ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti v EU. Namen delavnice je udeležencem predstaviti
direktivo in potek izvajanja le-te, identificirati ovire pri implementaciji ter iskati rešitve, ki bodo zagotovile
maksimalne učinke ukrepov. Gostja delavnice bo Theodora Petroula, ki skrbi za politike, vezane na
energetsko učinkovitost, pri Climate Action Network Europe (CAN E) v Bruslju. Delavnica bo potekala 4.
februarja med 15:00 in 16:30 v angleščini. Namenjena je okoljevarstvenim organizacijam, ki delujejo na
področju politik učinkovite rabe energije.

Aktualno
Poročilo delavnice: Ali nova prometna strategija prinaša Sloveniji
trajnostno mobilnost?
22. januarja je med 9. in 12. uro v prostorih Slovenskih železnic potekala delavnica o novem predlogu
prometne strategije. Delavnica je bila namenjena pripravi skupnih stališč nevladnih organizacij s področij
urejanja prostora in okolja glede dokumenta, ki je v javni razpravi do konca meseca. Organizirali sta jo
Delovna skupina za mobilnost (Mreža a prostor) in Koalicija za trajnostno prometno politiko.

Potencial sončne energije v letu 2014
S Sončno elektrarno bi v letu 2014 proizvedli toliko električne energije, da bi gospodinjstva z njo pokrila
porabo skoraj večine svojih električnih naprav. Prav tako bi s solarnim termalnim sistemom lahko pokrila
med 65 in 77% svojih potreb po vodi.

Energetski koncept Slovenije že jeseni v javni obravnavi
Člani Slovenskega E-formua so v sredo, 21. januarja 2015 sodelovali na javni razgrnitvi mnenj o Energetskem
konceptu Slovenije, ki je potekala v Državnem zboru. Predsednik društva Gorazd Marinček je predstavil dva
vseevropska projekta, ki širita vedenje o dobrih praksah v tujini in prikazujeta potenciale, ki jih v Sloveniji
premoremo na energetskem področju.

Zahteva za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja
V Slovenskem E-forumu so mnenja, da predlagana rafinerija, namenjena čiščenju plina, ki naj bi ga
pridobivali s sporno metodo hidravličnega lomljenja oziroma ''frackinga'', predstavlja ogromno okoljsko
tveganje za območje, na katerem bi se pridobivanje plina po tej metodi izvajalo. Zato so podali zahtevek za
vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Statstka Krilc v 2014
Čarobnih daril Krilc je bilo lani 240, skupno to pomeni 5.264 evrov za partnerske organizacije.

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

Vabilo k izpolnjevanju ankete o gozdu
Vabimo vas k izpolnjevanju ankete o odnosu do gozda in upravljanja z njim. Anketa je del raziskave ''Za gozd
– za nas. Aktivacija civilne družbe in zastopanje javnega interesa v novi slovenski gozdni zakonodaji.''

''Brez gozda Slovenije, kot jo poznamo, ni.''
Skorajšnja prenova gozdne zakonodaje mora biti transparentna in vključujoča, za pogovor o upravljanju z
gozdovi pa potrebujemo širok prostor. To sporočata izjemno velik odziv na posvet Gozd – naše skupno dobro
v Državnem svetu in plodna razprava po njem. Posvet je pripravil Državni svet RS v sodelovanju z Umanotero
ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Koalicija za gozd zahteva javno obravnavo
Koalicija za gozd je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila odprto pismo z zahtevo po
javni obravnavi izhodišč za zakon o gozdovih v lasti Republike Slovenije.

Podpišite petcijo za zaustavitev sporzumov TTIP in CETA
Umanotera se pridružuje več kot 250 organizacijam, ki zbirajo podpise samoorgnizirane Evropske
državljanske pobude zoper sporazuma TTIP in CETA.

Nova uredba o urejanju gojenja GS rastlin v EU ne bo zavarovala
ekološkega kmetjstva
Evropski parlament je z jasno večino glasoval v podporo uredbi, ki bo državam članicam zagotovila nove
mehanizme za prepoved gojenja GS rastlin na svojem ozemlju. Besedilo direktive je rezultat dogovora med
Evropskim parlamentom in Svetom EU, ki je bil sklenjen 4. decembra. Potrjeni predlog vsebuje nekatere
izboljšave prvotnega besedila, ki so ga tudi slovenske okoljske nevladne organizacije ocenile za
nesprejemljivega v več točkah.

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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