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Napovednik
Usposabljanje za ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz Programa
razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2015
Objavljen je program letošnjih usposabljanj za ukrep ekološko kmetovanje, informacije o prijavi in spletna
prijavnica. Najdete jih tukaj.

Operacija PODNEBJE: 47 držav, 1 film!
Ali poznaš kakšen prav poseben kraj, ki ti veliko pomeni in se nahaja na območju neokrnjene narave?
Posnemi ga in sodeluj v operaciji PODNEBJE. Lahko posnameš tudi sebe, svoje prijatelje, družino... Posnetki
iz 47 držav bodo pripomogli k nastanku dokumentarca za Podnebno konferenco. Ta se bo odvijala v Parizu,
decembra letos. Natečaj organizira francosko-nemška javna televizija ARTE.

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
Nov video, ki predstavlja 20 dobrih praks zniževanja izpustov CO2
Z 20 dobrimi praksami, ki so predstavljene v povsem svežem videu, je projekt Slovenija znižuje CO2: dobre
prakse pokazal, da imamo v Sloveniji realne možnosti za prehod v nizkoogljično družbo in krožno
gospodarstvo. Video s predstavitvijo 20 nizkoogljičnih dobrih praks je na voljo na tej spletni povezavi.

Po letu dni objave sporazuma CETA še vedno brez celovite presoje
vplivov
Ob pričetku Vrha OZN o trajnostnem razvoju, kjer bodo razpravljali in sprejeli nove Cilje trajnostnega razvoja
in Agendo 2030, mineva tudi natanko leto dni od javne objave trgovinskega sporazuma med EU in Kanado
(CETA). Umanotera je evropskim poslancem poslala poziv, v katerem jih opozarja na pomanjkljivo izvajanje
skladnosti politik v primeru trgovine in jih pozvali, naj se zavzamejo za izdelavo presoje vplivov sporazuma
CETA na družbo in okolje.

Večer živih zgodb, ki oživljajo potenciale Slovenije
V četrtek, 24. septembra, je potekalo srečanje v Mesten muzeju v sklopu dogodka Aktivno ustvarjanje
prihodnosti: Kaj vse je mogoče, ko se ljudje samoorganizirajo za prihodnost, kakršno si želijo? - večer zgodb,
ki oživljajo potenciale Slovenije.

Predlogi in pripombe v zvezi s čezmejno presojo – madžarska
jedrska elektrarna Paks
Skladno s pozivom, objavljenim na spletni strani MOP, v zvezi s postopkom čezmejne presoje vplivov na
okolje v zadevi širitve jedrske elektrarne Paks, smo skupaj z organizacijo Greenpeace CEE v Sloveniji oddali
pripombe in komentarje. Najdete jih tukaj.

Poziv predsedniku vlade proti širitvi Dolenjske ceste
V Koaliciji za trajnostno prometno politiko odločno nasprotujejo načrtovani preureditvi Dolenjske ceste na
račun zmanjšanja ali celo prestavitve kolesarskih in peš površin. Celotno pismo predsedniku vlade je na voljo
tukaj.

Znani nagrajenci foto natečaja VIZIHRANIJA
Glasovanje se je izteklo, zato Focus objavlja zmagovalce in njihove fotografije.

Etični potrošnik je na papirju, kdaj tudi v supermarketih?
Tretja izdaja priljubljenega glasila ponuja alternativne oblike potrošnje za manj okoljske škode in slabe vesti.

Namesto obnovljivega energetskega preboja dodatna jedrska
elektrarna v Krškem?
Nevladni organizaciji Focus in Greenpeace sta v okviru javne obravnave Predloga usmeritev za pripravo
Energetskega koncepta Slovenija oddali svoje uradne komentarje. Ugotavljata, da trenuten predlog, ki
neupravičeno favorizira jedrsko energijo, ne zagotavlja potrebnega prehoda v sistem, ki bi temeljil na načelu
''energetska učinkovitost na prvem mestu'' in uveljavljanju obnovljivih virov energije (OVE).

Projekt Živa fakultetna stavba pomaga zmanjševati porabo energije
na ljubljanski Filozofski fakulteti
Na Filozofski fakulteti se je septembra iztekel inovativni projekt ''Živa fakultetna stavba: Spreminjanje
uporabniških navad za manjšo porabo energije''. Projekt je povezal strokovnjake, študente, podjetja za
izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in okoljske nevladne organizacije. Ključni inovativni vidik tega
projekta, ki je prečkal ločnico med humanistiko in tehniškimi vedami, je vključevanje uporabnikov javnih
stavb v razvoj tehnoloških rešitev, ki spodbujajo varčno rabo energije. V projektu so razvili mobilno aplikacijo
Zelena FF ter interaktivni sistem za prikazovanje informacij o porabi energije na Filozofski fakulteti. Pri
projektu je sodelovalo društvo Focus.

Le eden od desetih novih dizelskih avtomobilov je ''čist''
Po podatkih organizacije T&E, vsak večji proizvajalec avtomobilov prodaja dizelske avtomobile, ki na cesti
presegajo mejne vrednosti EU za onesnaževanje zraka. Vsi novi dizelski avtomobili so namreč morali s 1.
septembrom izpolniti avtomobilski standard za emisije Euro 6, dosegel pa ga je le eden od desetih
preizkušenih.

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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