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Napovednik
Eko podjetniško jutro: obisk na kmetiji
Vabimo vas na drugi del 3. eko podjetniškega jutra: kako mladi gospodarijo na ekoloških kmetijah. V četrtek,
2. oktobra 2014, ob 9gh si bomo ogledali kmetijo mladega prevzemnika Andreja Gnezde in si na realnem
primeru skušali odgovoriti na vsa vprašanja v zvezi s tematiko, Andrej pa nas bo seznanil z vsemi ovirami in
težavami, s katerimi se je soočil v prvem letu.

Stop tajnim trgovinskim sporazumom!
11. oktobra ob 10.00 na Prešernovem trgu in skupaj z vso Evropo vstanemo proti nastajajočim tajnim
trgovinskim sporazumom, ki radikalno odstranjujejo ovire za sklepanje poslov in jih postavljajo nad osnovne
pravice človeka, kot so pravica do zdravja, zdravega okolja in celo do pitne vode. Proti sporazumom, ki
zmanjšujejo suverenost držav, kjer bi bile zaradi ščitenja človekovih prav ogrožene pravice posla.

Javni razpravi Trgovanje s prihodnostjo v Ljubljani in Mariboru
Naslednji dve javni razpravi projekta Trgovanje s prihodnostjo bosta v ponedeljek, 6.10., v Državnem svetu v
Ljubljani in v četrtek, 9.10., v Mariboru. Na ljubljanski razpravi bodo o prosti trgovini in okolju spregovorili
Breda Kutin (ZPS), Branimir Štrukelj (SVIZ), Marjan Hribar (MGRT).

Ljubljanska ekološka tržnica je še vedno odprta!
Od 14. maja dalje lahko v Ljubljani na Pogačarjevem trgu obiščete ekološko tržnico. Ekološka tržnica v
Ljubljani letos praznuje 15-letnico delovanja. Letos poleg sobote uvajamo dodaten tržni dan: vsako sredo od
8. do 16. ure dalje, 10 – 15 stojnic. Od sedaj naprej bodo ekološka živila s slovenskih kmetij dostopna tudi
med tednom, zato to in vsako naslednjo sredo dobrodošli na Pogačarjevem trgu!

ICE RIDE – Kolesarjenje za Arktiko
V soboto, 4. oktobra, bo na tisoče ljudi po svetu kolesarilo za zaščito Arktike. Temu izjemnemu dogodku se
pridružujemo tudi v Ljubljani.

Trajnostni gradnja in prenova v praksi
Energijsko učinkoviti gradnja in prenova nista utopija. Kako ju lahko izvajamo v praksi, kaj potrebujemo za
to? Odgovore bomo slišali na delavnici, ki bo na to temo potekala oktobra v Idriji.

Aktualno
Podatki o porabi goriva ne 'zdržijo' niti v laboratoriju
Potrošniške organizacije že nekaj časa opozarjajo, da je razkorak med oglaševano in dejansko porabo goriva
pri vožnji z osebnim avtomobilom, prevelik, oglaševana poraba pa zavajujoča. V zadnjih letih se razlika še
povečala in lahko doseže tudi več kot 50 odstotkov. Po testu, ki ga je italijanska potrošniška organizacija
Altroconsumo izvedla v skladu z uradnim protokolom in na enak način kot avtomobilske tovarne, pa se je
izkazalo, da so tudi laboratorijsko izmerjene vrednosti pri dveh avtomobilih za 18 do 50 odstotkov višje od
oglaševanih.

Izjava ob globalnem shodu za podnebje – People's Climate March
21. septembra smo po vsem svetu odšli na ulice in pozvali svetovne voditelje k odločnemu spopadanju s
podnebnimi spremembami. Nevladne organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, Greenpeace v
Sloveniji in Umanotera se s to izjavo pridružujemo stotinam tisočev ljudi v več kot 2000 krajih v 150 državah,
tudi v Ljubljani in Mariboru. Zahtevamo svet, kjer gospodarstvo služi ljudem in planetu; svet, ki je varen pred
pustošenji podnebnih sprememb; svet zdravih skupnosti z dobrimi delovnimi mesti ter čistim zrakom in
vodo. Verjamemo, da tak svet ni utopija.

Mene vozijo drugi!
Na ogled je nov, humorno-ozaveščevalni filmček ''Mene vozijo drugi'', ki je nastal pod okriljem društev
Smehomat in Focus, z namenom promocije trajnostnih oblik mobilnosti. Kot kaže, je na socialnih omrežjih
že postal mini hit.

Protestirali smo proti širitvi Dunajske ceste v Ljubljani
16. septembra, ob začetku Evropskega tedna mobilnosti, so zagovorniki trajnostne prometne politike na
shodu proti širitvi Dunajske ulice na protestivalski način opozorili na pomen načrtovanja ulic in cest za ljudi
in ne za avtomobile.

Zakaj vključitev prometa v shemo EU ETS ni dobra ideja?
Trenutno se na ravni EU sprejemajo odločitve glede podnebne in energetske politike za 2030. Nemški
proizvajalci avtomobilov zagovarjajo vključitev cestnega prometa v Evropsko shemo trgovanja z emisijami
(EU ETS). V poročilu, ki ga je pripravila organizacija Transport & Environment, je podrobno opisano, zakaj bi
ta vključitev zamaknila zmanjševanje emisij iz prometa, spodkopala bolj učinkovite podnebne politike za
področje prometa in oslabila shemo ETS ter povečala stroške izvajanja ukrepov.

Vlada v odhodu uničuje prihodnost obnovljivih virov energije!
Predstavniki zelene industrije in okoljevarstveniki skupaj pozivajo mandatarja Mira Cerarja k ustavitvi
napadov na obnovljive vire energije.

Zmaga! Upravno sodišče razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje v
zadevi Lafarge
Konec avgusta je upravno sodišče razsodilo o tožbi zoper okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je Agencija RS za
okolje (ARSO) v začetku leta izdala Lafarge Cementu. Sodišče je pritrdilo argumentom, ki so jih navedle
tožeče stranke PIC, Focus in Uroš Macerl, ob strokovni pomoči Eko kroga in zastopanju odvetniške pisarne
Zidar-Klemenčič. Sodišče je presodilo, da je šlo za tako hude postopkovne kršitve, da je okoljevarstveno
dovoljenje razveljavilo.

Nova pravila glede energetske učinkovitosti sesalcev v veljavi od 1.
septembra 2014
Od 1. septembra 2014 niso več dovoljeni glasni in neučinkoviti sesalci. Zaradi tega pravila bodo sesalci v
povprečju 63 % bolj učinkoviti, zaradi česar bodo računi gospodinjstev za električno energijo v EU nižji za 3
milijarde EUR na leto – te številke je potrdila tudi Evropska komisija.

Odziv na izjavo GZS ''V Sloveniji imamo Teš 6 in eko Teš 6'' z dne
04.09.2014
Izjava GZS z dne 4.9.2014 na temo obnovljivih virov energije nas še bolj utrjuje v prepričanju, da je GZS v
zadnjem času postala lobistična organizacija nekaterih lobijev, ki se borijo le za svoje interese na škodo vseh
prebivalcev Slovenije. Ta izjava namreč zavaja in namerno napačno prikazuje dejstva, ki smo jih v javnem
pozivu predstavnikov zelene industrije in okoljevarstvenih organizacij poslali javnosti in mandatarju Miru
Cerarju.

Kaj sporoča znanost o podnebnih spremembah?
Na posvetu v SAZU 'Sporočila znanosti o podnebnih spremembah', dne 24.9.2014, so svoje poglede
predstavili številni podnebni strokovnjaki. Objavljamo njihove predstavitve.

Junckerjeva komisija hud udarec trajnostnemu razvoju
Umanotera se kot članica evropske mreže EEB (Evropski okoljski urad) pridružuje zaskrbljenim odzivom nad
novo sestavo Evropske komisije, kot jo je predstavil njen predsednik Jean-Claude Juncker.

Evropska komisija očitno raje kot državljane posluša lobije
Evropska komisija je zavrnila evropsko državljansko pobudo za zaustavitev prostotrgovinskih pogajanj z ZDA
in Kanado kljub neodobravanju in nasprotovanju sporazumom tako strokovne javnosti kot civilnodružbenih
gibanj, zaradi potencialnega zniževanja standardov in pravic, namenjenih varovanju javnega interesa.
Osveščanje o posledicah sprejemanja tovrstnih sporazumov se vseeno nadaljuje, tudi v Sloveniji.

Prve tri slovenske občine skupno za večjo energetsko učinkovitost
Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji so prve tri občine v Sloveniji, ki so podpisale dogovor o
sodelovanju v projektu ''100 % samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije''.

''Odkrili smo prostor, vrednost pa še ne!''
Geograf Bernard Debarbieux je prepričan, da v prihodnje čezmejnega prostora ne bodo več določale države,
temveč lokalne in regionalne oblasti, ki bodo želele vzpostaviti sodelovanje. Vsebine, ki naj bi ta prostor
napolnile, še niso jasne.

Spremenjena geometrija odnosov in nova prepoznavnost
Sodelovanje, ki presega meje alpskega prostora, omogoča nove perspektive. A nova alpska politika
potrebuje predvsem vključevanje civilne družbe. Za obstoj v svetovni konkurenci je nujen koncept
obveščanja in prepričevanja javnosti tako navzven kot navznoter.

Ekopraznik 2014
Kljub deževnemu začetku se je počasi zjasnilo in Pogačarjev trg je oživel z ekoponudbo in ekonavdušenci.
Poglejte si nekaj zanimivih utrinkov iz 13. ekopraznika.

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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