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Napovednik
S.O.S za Jadran – podpišite peticijo proti črpanju nafte na Jadranu!
Pozivamo vas, da podpišete peticijo Zaustavimo črpanje nafte na Jadranu – zaščitimo skupno morje!

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.

Aktualno
Slovenska delegacija spoznala veliko dobrih praks avstrijske
Štajerske
Projektni partner iz Avstrije je za Slovenski E-forum, predstavnike občin, lokalnih energetskih agencij in
elektrogospodarstva organiziral dva in pol dnevno ekskurzijo. Ekskurzija je potekala med 9. in 11. marcem
po jugovzhodnem delu avstrijske Štajerske, ogledali so si primere dobrih praks obnovljivih virov in učinkovite
rabe energije.

Posnetek okrogle mize o industrijski konoplji
Na voljo je posnetek okrogle mize Industrijska konoplja v primerjavi s koruzo in sladkorno peso. Vabimo k
ogledu.

Zeleni koridorji premagujejo meje
Triglavski narodni park in italijanski Naravni park Julijsko predgorje sta postala čezmejna pilotna regija
Alpske konvencije.

Ideje mladih za ''Moje zelene Alpe''
Na letošnjem zasedanju Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC) v Kamniku so mladi razpravljali o
varstvu narave na območju Alp.

Napredek na področju avtobusnega in železniškega prometa v regiji
Alpe-Jadran
Kam pelje pot, po kateri gre javni prevoz v Sloveniji?

Energetska učinkovitost na prvem mestu
Kot je pred kratkim Evropska komisija zapisala v strategiji za Energetsko unijo, tudi v Focusu pravimo
''Energetska učinkovitost na prvem mestu!'' To na praktičnem področju ponazarjamo s projektom REACH.

Svetovni zemljevid okoljskih konfliktov ima nove funkcije
Projekt EJOLT predstavlja novo platformo za delovanje svetovnega zemljevida okoljskih konfliktov. Gre za
interaktiven zemljevid, ki predstavlja na tisoče lokalnih zgodb o boju proti okoljski nepravičnosti in škodljivim
projektom, od rudarjenja do uničenja gozdov.

EU parlament ZA varnejše in bolj učinkovite tovornjake!
Evropski parlament je 10. marca glasoval za konec kvadrasti obliki tovornjakov, in tako odprl pot napredku v
učinkovitosti porabe goriva in varnosti za voznike, kolesarje in pešce. Novi zakon omogoča oblikovalcem
tovornjakov proizvodnjo novih modelov, vendar so industrijski lobiji zagotovili prepoved obveznosti do leta
2022 – nove oblike tovornjakov se lahko do takrat prostovoljno proizvaja, po letu 2022 pa bo nova oblika
obvezna.

Lekcija, ki se je nismo naučili
11.3.2015 so minila štiri leta od katastrofalne jedrske nesreče v Fukušimi. Ob tej priložnosti ponovno
opozarjamo na problematiko rabe jedrske energije. Poleg možnosti jedrske nesreče, kot se je zgodila v
Fukušimi in pred tem v Černobilu, so z jedrsko energijo povezani mnogi okoljski konflikti.

Pismo predsedniku vlade o energetski uniji
19. in 20. marca je v Brusljju potekalo spomladansko zasedanje Evropskega sveta. Ena od tem, ki so se ji
posvetili predsedniki vlad in držav, je tudi nedavno objavljeno Sporočilo Evropske komisije ''Okvirna
strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost''. Ob tej priložnosti smo v
društvu Focus in Climate Action Network Europe na predsednika vlade naslovili pismo, v katerem
izpostavljamo našo vizijo do oblikovanja evropske energetske unije.

Tristranska pogajanja glede EU politik o biogorivih
Pričela so se tristranska pogajanja glede reforme EU politik o biogorivih. Da bi preprečili škodljive vplive
biogoriv iz poljščin na biotsko raznovrstnost, krčenje gozdov, emisije toplogrednih plinov, cene hrane in
dostopa skupnosti do svojih zemljišč, je zdaj priložnost, da se sprejme čim bolj ambiciozne odločitve.

Podaljševanje življenjske dobe ukrajinskim jedrskim reaktorjem:
Čezmejna presoja vplivov na okolje in posvetovanje za državljane EU
Ukrajinska vlada podaljšuje življenjsko dobo 15 jedrskim reaktorjem, a zaenkrat brez primerne okoljske
presoje. Državljani EU zahtevamo uporabo določil Espoo konvencije.

Preprečimo črne dneve za modri Jadran
V Umanoteri se pridružujejo v torek zagnani tritedenski kampanji Greenpeace Slovenija, namenjeni zbiranju
podpore za kolege v koaliciji S.O.S. za Jadran.

Pismo evropskim poslanem: zaščitite javnost pred grožnjami TTIP
V obdobju, ko Evropski parlament snuje svoje stališče o spornem sporazumu TTIP (Čezatlantski trgovinski in
naložbeni sporazum), je 375 civilnodružbenih organizacij po Evropi v odprtem pismu pozvalo evropske
odločevalce, naj zaščitijo državljane, delavce in okolje pred grožnjami, ki jih sporazum prinaša.

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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