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Napovednik
Pohod po sledeh frackinga
Vabljeni na ''Pohod po sledeh frackinga'', v sredo 22. aprila 2015 v Petišovcih. Na Svetovni dan Zemlje Civilna
iniciativa 'ustavimo frackng v Sloveniji' v Petišovcih organizira pohod. Zbrali se bodo v bližini stolpa pri
muzeju na prostem v Petišovcih ob 15.30, od koder se bodo odpravili proti vrtinam. Pohod bo trajal
predvidoma do 18.00.

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

Ob Dnevu Zemlje: Only Planet – a flight-free adventure around the
world
Ob Svetovnem dnevu Zemlje (22. april) bo v okviru Skuhna Talk! V Skuhni na Trubarjevi 56 ob 19h gost Ed
Gillespie, ki nam bo predstavil svojo knjižno uspešnico ''Only Planet – a flight-free adventure around the
world''.

Aktualno
Financiranje za razvoj
Focus je v letu 2015 pričel z izvajanjem projekta Financiranje za razvoj. Projekt želi prebivalke in prebivalce
EU spodbuditi k delovanju in odpirati razpravo z odločevalci, da bi tako zagotovili usklajenost evropskih
zasebnih in javnih investicij v državah v razvoju z evropskimi in svetovnimi cilji za izkoreninjenje revščine,
trajnosten razvoj, podnebno ukrepanje in spoštovanje človekovih pravic.

Odločevalci EU za izkoreninjenje biogoriv iz poljščin
Odbor za okolje Evropskega parlamenta je 15.4.2015 glasoval za omejitev rabe bigoriv iz poljščin, ki je bila
prvotno načrtovana za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa. Odločitev, za katero upamo, da bo
potrjena s strani celotnega parlamenta konec meseca, pozdravljamo. Rabo biogoriv prve generacije, ki se

lahko šteje k doseganju 10 % cilja obnovljivih virov v prometu do 2020, bo namreč omejila na 7 %.

Pripombe na strateško študijo o črpanju nafte in plina na Jadranu
Focus je 16.4.2015 na Ministrstvo za okolje in prostor oddal pripombe na osnutek programa Republike
Hrvaške za izkoriščanje ogljikovodikov na Jadranu v okviru postopka čezmejne presoje vplivov na okolje. V
pripombah so izpostavili potrebo po upoštevanju temeljnih načel evropske okoljske politike, celovite presoje
vplivov na okolje in večjem upoštevanju vplivov programa na podnebne spremembe pri presoji vplivov.

Nevladne organizacije pozvale politične predstavnike proti TTIP in
CETA
Na tiskovni konferenci 30. marca 2015 so nevladne organizacije skupaj s sindikati in ostalimi civilnodružbenimi gibanji ponovno pozvale naše politične predstavnike, naj prekinejo pogajanja o trgovinskem
sporazumu TTIP in ne sklenejo sporazuma CETA.

Izšle metodološke smernice ''Na poti k 100 % obnovljivi energiji na
lokalni ravni v Evropi''
V začetku aprila so izšle metodološke smernice z naslovom ''Na poti k 100 % obnovljivi energiji na lokalni
ravni v Evropi''. So pragmatične in praktične ter nudijo osnovne nasvete in povratne informacije vse od prvih
korakov razvoja in izvajanja skupnih energetskih akcijskih načrtov.

Izredno sončen dan lažnivcev in veliko sončnega potenciala v marcu
Prvega aprila bi s sončno elektrarno proizvedli toliko električne energije, da bi štiričlanska gospodinjstva z
njo pokrila vse naprave povprečnega gospodinjstva, s solarnim termalnim sistemom pa bi pokrili vse svoje
potrebe po topli vodi. Potencial sončne energije v mesecu marcu odraža ugotovitev ARSO-a, da je bilo v
pretežnem delu države več sončnega vremena kot v dolgoletnem povprečju.

Podelitev nagrad zmagovalcem tretjega natečaja TESSI Crossborder
Award
V četrtek, 9. aprila 2015, se je v prostorih AREA Science Parka v Padričah pri Trstu odvila svečana podelitev
nagrad zmagovalcem tretjega natečaja TESSI Crossborder Award.

''Zelenim pljučem'' zmanjkuje sape
Da bi se živali in rastline lahko razmnoževale, se morajo seliti. Pri tem prečkajo območja, ki jih uporablja
človek. Za vzpostavitev ekološkega omrežja je potrebna podpora različnih sektorjev – CIPRA je tista, ki te
sektorje povezuje.

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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