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Napovednik
9. eko podjetniško jutro na sejmu Green
Umanotra vas v sodelovanju s Pomurskim sejmom vabi, da svojo trajnostno zamisel ali zeleni izdelek
predstavite na 2. sejmu trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GRREN ter sočasnem
Pomladnem sejmu gradbeništva, energetike, komunale in obrti, ki bosta v Gornji Radgoni od 26. - 29. marca
2015. Eko podjetniško jutro z metodo proaktivne kavarne bo v petek, 27.3., zjutraj.

Aktualno
Skupni ne mehanizmu ISDS
Umanotera je 2. februarja skupaj s sindikati, nevladnimi organizacijami in strankami pozvala k izključitvi
mehanizma ISDS iz pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih, kot sta TTIP in CETA.

Uspešna predaja poziva in izvedba posveta o velikih infrastrukturnih
projektih
Slovenska vlada naj pri iskanju rešitev preseže ozko razumevanje infrastrukture kot velikih grajenih objektov
in v strateškem načrtovanju upošteva tudi scenarije, ki temeljijo na t.i. mehkih ukrepih. Izogne naj se
ponavljanju napak iz preteklosti in infrastrukturne projekte načrtuje na osnovi realnih potreb ter strateških
usmeritev države. Le profesionalno, odgovorno in inovativno načrtovanje ter vodenje projektov bo Sloveniji
omogočilo, da izkoristi svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti.

Posvet Sporazum TTIP ali kako nam korporacije poskušajo ugrabiti
prihodnost
V petek, 13. februarja 2015, je v dvorani Državnega sveta Umanotera v sodelovanju s skupino Zelenih/ESZ
izvedla razpravo o trgovinskem sporazumu TTIP in njegovem vplivu na Slovenijo.

Delavnica o izvajanju Direktive o energetski učinkovitosti in o EU

ciljih za leto 2030
4. februarja 2015 je v Infotočki Okoljskega centra potekala delavnica na temo izvajanja EU Direktive o
energetski učinkovitosti ter o EU podnebno-energetskih ciljih za leto 2030. Delavnico je vodila Dora Petroula
iz mreže okoljskih nevladnih organizacij Climate Action Network Europe, katere član je tudi društvo Focus.

NukeNews # 16 – Protijedrski informacijski servis
Vabimo vas k prebiranju 16. 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.

Aktivnosti energetskega svetovanja v Zasavju
V sklopu projekta REACH, ki ga izvaja društvo Focus, od novembra 2014 naprej srednješolci obiskujejo
energetsko revna gospodinjstva v vseh treh zasavskih občinah: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Gospodinjstva obiskujejo v parih in pričakovati je, da bo do aprila 2015 obiskanih več kot 80 gospodinjstev.
Zaenkrat so vsa obiskana gospodinjstva bila s storitvijo in dodeljenimi brezplačnimi napravami za varčevanje
z energijo in vodo zelo zadovoljna.

Dobra novica na področju biogoriv: evropski poslanci so glasovali za
omejitev biogoriv in vključitev ILUC faktorjev
Člani odbora Evropskega parlamenta za okolje so danes glasovali za omejitev uporabe biogoriv iz poljščin –
za dosego 10 % obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020 bodo lahko ta predstavljala največ 6 %.
Prav tako so odobrili obračunavanje posrednih emisij (emisije iz posredne rabe zemljišč – znane kot ILUC
faktorji) biogoriv v okviru Direktive o kakovosti goriv (FQD) z revizijsko klavzulo, da se jih vključi v vse dele
zakonodaje po letu 2020.

Podnebno-energetska vizija EU z napakami
26. februarja je Evropska komisija z objavo težko pričakovane strategije za Energetsko unijo postavila
podnebje in energijo višje na politično agendo EU. Objavljena strategija postavlja energetsko učinkovitost,
obnovljive vire in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v središče evropskih energetskih načrtov. V paketu
objavljenih dokumentov je Komisija predstavila tudi vizijo za globalni podnebni dogovor, ki naj bi bil sprejet
letos decembra v Parizu.

Rekordna proizvodnja nemških in britanskih vetrnih elektrarn
znižala cene elektrike po Evropi
Cene električne energije v celinski Evropi so se januarja 2015 gibale okoli 35,81 evra za MWh in tako
doživele 7,44-odstotni padec v primerjavi z mesecem pred tem. V primerjavi z januarjem 2014 so se cene
znižale za 11,12 %. Razlog za to so novi proizvodni rekordi vetrnih elektrarn v Nemčiji in Veliki Britaniji.

Podpišite peticijo 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.

Evropsko glasilo 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE št. 6
Izšel je šesti izvod Evropskega glasila 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE iz 10-članske družine držav, ki si
prizadevajo za čim številnejše energetsko samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije.

Industrijska konoplja v primerjavi s koruzo in sladkorno peso
V torek 24. februarja se je v prostorih Okoljskega centra na Trubarjevi odvila okrogla miza z naslovom
Industrijska konoplja v primerjavi s koruzo in sladkorno peso.

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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