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Napovednik
Umanotera pričenja s prvim od 24 brezplačnih seminarjev
Spodbujamo zelena delovna mesta
Umanotera pričenja 3. aprila v Murski Soboti s prvim od 24 brezplačnih seminarjev o zelenih delovnih
mestih, ki bodo do septembra potekali po vsej državi, prilagojeni pa so značilnostim posamezne regije. Na
njih bodo udeleženci s skupinskim delom spoznavali možnosti za razvoj zelenih delovnih mest v regiji in
konkretne nadaljnje ukrepe za razvoj podpornega okolja za zelena delovna mesta.

Zeleno gospodarstvo v EU in Sloveniji – si ga lahko (ne)privoščimo?
Umanotera bo v petek, 4. aprila, od 15. ure dalje v dvorani 2 Pomurskega sejma v Gornji Radgoni sodelovala
na posvetu v izvedbi Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) z naslovom
„Več Evrope - več Slovenije: Zeleno gospodarstvo v Evropski uniji in Sloveniji - si ga lahko (ne)privoščimo?“
Vabijo Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Urad Vlade
RS za komuniciranje, dogodek pa poteka v sklopu 1. mednarodnega sejma trajnostnih tehnologij in zelenega
življenjskega sloga GREEN v Gornji Radgoni.

Aktualno
Predstavitev svetovnega zemljevida okoljskih konfliktov
Evropski okoljski biro (EEP), Okoljski program Združenih narodov (UNEP) in partnerji projekta EJOLT, katerega
del je tudi društvo Focus, predstavljajo interaktiven spletni zemljevid okoljskih konfliktov. Zemljevid, kjer je
zabeleženih že skoraj 1000 primerov okoljskih konfliktov iz celotnega sveta, nekaj tudi iz Slovenije, omogoča
iskanje in filtriranje po skoraj 100 področjih, kot tudi brskanje glede na surovino, podjetje ali vrsto konflikta.

Raziskava javnega mnenja ugotavlja, da se EU vlade neprimerno
odzivajo na podnebne spremembe
Večina državljanov EU pričakuje nujno podnebno ukrepanje. To je jasno sporočilo nove raziskave javnega
mnenja, ki kaže, da Evropejci razumejo koristi naslavljanja podnebnih sprememb, zmanjševanja uvoza
fosilnih goriv in bolj učinkovite rabe energije. EU ministri, ki v ponedeljek v Bruslju niso uspeli izboljšati
predloga Evropske komisije o okviru podnebno-energetske politike do leta 2030, so izgubili stik s svojimi

državljani. Vlade morajo pokazati politično voljo, ki bo Evropo postavila na pot industrijske in gospodarske
revolucije v korist ljudi in planeta.

Evropska komisija upravičila scenarij enega cilja do leta 2030 z
manipulacijo analiz podatkov
Vlade držav članic EU se nagibajo k podpori predloga Evropske komisije o 40 % zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov (TGP) kot edinem cilju do leta 2030. Kaj pa, če pristop enega cilja - 40-odstotno
zmanjšanje TGP – ekonomsko ni najboljša možnost? Kaj če so bile analize Komisije, pripravljene za 2030
podnebno-energetski paket, zmanipulirane z namenom, da bi odločevalce odvrnili od višjih ciljev za
obnovljive vire energije in energetske prihranke? Izkazalo se je, da se je zgodilo ravno to...

Poročilo in zaključki nedavne konference o energetski revščini
5. marca 2014 so partnerji projekta Achieve, skupaj z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (EESO), v
Bruslju organizirali konferenco ''Nadaljnje ukrepanje v boju z energetsko revščino na EU ravni''. Povzetek
predstavitev in zaključkov konference ter PPT predstavitve nastopajočih so dosegljive tukaj.

Kako je industrijski lobi raztrgal ambiciozno evropsko podnebno
politiko
Dan pred začetkom zasedanja voditeljev držav članic EU, na katerem bo razprava tekla tudi o naslavljanju
podnebno-energetskih vprašanj v obdobju do leta 2030, je bilo razkrito sporno lobiranje s strani fosilne in
energetsko intenzivne industrije. Njihovi predstavniki so izrabili priviligiran dostop do odločevalcev EU ter jih
s pomočjo ogromnih finančnih sredstev in notranjih vplivov prepričali, naj žrtvujejo ambiciozno podnebno
ukrepanje za zaščito njihovih dobičkov.

Evropski voditelji odložili odločitev o novem podnebno-energetskem
okviru
Vlade EU so na zasedanju Evropskega Sveta minuli petek preložile odločitev o podnebno-energetskih ciljih za
leto 2030 do oktobra.

Uspešna izmenjava mednarodnih izkušenj o trajnostni gradnji na
sejmu Dom
Avstrijski, italijanski in slovenski strokovnjaki s področja trajnostne gradnje so danes na Gospodarskem
razstavišču na mednarodni konferenci Kako doseči energijsko učinkovitost v javnih stavbah poudarili: samo
z ustrezno metodo trajnostnega vrednotenja stavb lahko imamo učinkovito zeleno javno naročanje stavb in s
tem dosežemo zastavljene cilje na področju trajnostne gradnje. Konferenco je pripravila Umanotera,
slovenska fundacija za trajnostni razvoj, potekala pa je v okviru sejma Dom v sodelovanju z gradbenim
inštitutom ZRMK ter Slovenskim združenjem za trajnostno gradnjo ob podpori Ministrstva za kmetijstvo in
okolje v okviru projekta CEC5.

Analiza: zelena delovna mesta kot odgovor na podnebno,
gospodarsko in socialno krizo
V Sloveniji imamo lahko do leta 2020 250 tisoč zelenih delovnih mest, na področju socialnega podjetništva
pa še dodatnih 80 tisoč. Tako potencial razvoja novih zelenih delovnih mest, pa tudi ozelenjevanja
obstoječih, ocenjujejo avtorji nove Analize stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih
mest v Sloveniji.

Predstavitve s posveta o novem energetskem konceptu, ki se je
odvijal 28. februarja v Državnem svetu
Na ogled so vse predstavitve s posveta Zanesljiva EKOenergija (posvet o novem energetskem konceptu v
DS).

Priložnosti za inovacije v ekološkem kmetijstvu
Spoznajte priložnosti za inovacije v ekološkem kmetijstvu, ki jih ponuja Evropsko partnerstvo za inovacije na
področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP AGRI).

Evropska pravila za ekološko pridelavo vin
Več o novih predpisih s področja ekološke pridelave vin, kako jih razlagati, o trenutnem trgu in prihodnjih
možnostih v dokumentu ''EU ruled for organic wine production''.

Spletna igra ''Moj ekovrt''
Z veseljem naznanjamo, da je prišla pomlad in z njo naša spletna igra ''Moj ekovrt''! Namenjena je vsem
mladim in starejšim za zabavno izobraževanje s področja ekološkega vrtnarjenja. Da se pred glavno sezono
dela na (šolskem) ekovrtu »ogrejejo« in razmigajo tudi prsti.

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

