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Napovednik
2. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta
Umanotera vas vabi na 2. nacionalno konferenco Spodbujamo zelena delovna mesta, ki bo v torek, 4.
novembra 2014, od 9. ure dalje v hotelu Lev v Ljubljani. Na dogodku bomo podelili nagrade trem najboljšim
praksam, izbranim na nagradnem natečaju Partnerstva za zelena delovna mesta. Program

Predprijave srednjih šol na tretji nagradni natečaj ''TESSI
Crossborder Award''
SE-F v okviru projekta TESSI razpisuje tretji natečaj TESSI Crossborder Award. Nagradili bodo izvirne zamisli,
dobre prakse in načrte za izboljšave na področju ravnanja z energijo, vodo in odpadki. Razpis je namenjen
vsem javnim in zasebnim srednjim šolam ter njihovim dijakom s programskega območja, ki obsega slovenske
statistične regije Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska in Notranjsko-kraška.

Aktualno
Jutro z eko podjetniki o trajnostni mobilnost
Za nami je že četrto eko podjetniško jutro. Tokrat smo v okviru pogovora o trajnostni mobilnosti gostili
Polono Andrejčič Mušič, Iztoka Mohoriča in Jasmino S. Šupuk. Odprli smo številne teme s področja
trajnostne mobilnosti in predvsem urbanega kolesarjenja.

Zbiramo podpise prot sporazumom TTIP in CETA
Umanotera se pridružuje več kot 250 organizacijam, ki so začele z zbiranjem podpisov samoorganizirane
Evropske državljanske pobude zoper sporazuma TTIP in CETA.

Stališče ITR glede predloga Evropske komisije za novo uredbo o
ekološkem kmetjstvu
Deležniki ekokmetijskega sektorja, kamor se uvršča tudi Inštitut za trajnostni razvoj, si prizadevajo za

trajnostno rast ekoloških živil in kmetijstva po vsej Evropi. Takšen naj bi bil tudi namen predloga Komisije za
izboljšano ekokmetijsko uredbo. Vendar ITR meni, da predlog v sedanji obliki nikakor ni ustrezen, saj ni v
skladu s temi prizadevanji.

V okviru projekta TESSI so bile izvedene delavnice za učitelje
srednjih šol
V Šolskem centru Nova Gorica so se v začetku meseca odvile delavnice za učitelje srednjih šol s področja
trajnosti. Slušatelji so na modulih energetika, voda in odpadki izvedeli nove trende na teh področjih in
načine za vključevanje načel trajnosti iz teh področij v pouk za dijake srednjih šol.

Tiskovna konferenca o inovaciji zmagovalca natečaja TESSI 20132014
21. oktobra se je v prostorih Okoljskega centra odvila tiskovna konferenca, na kateri je bila predstavljena
inovacija prvonagrajenca natečaja TESSI, Jureta Miklavčiča. Pri inovaciji gre za pasivni preklopni ventil, ki se
namesti k sistemu za tuširanje in omogoča varčevanje z vodo.

Plinovod ogroža slovenske Alpe
V Kranjski Gori so se prebivalci združili v civilni iniciativi proti plinovodu, po katerem naj bi v Evropo prihajal
ruski zemeljski plin. Na občini preučujejo, ali bodo razpisali referendum.

Ovadba v TEŠ 6 kot opozorilo predvsem balkanskim državam
Ovadba v zadevi TEŠ 6 naj bo v poduk vsem državam, predvsem balkanskim, ki načrtujejo gradnjo
termoelektrarn. Finančno škodo, ki je bila storjena v zadevi TEŠ 6 v vrednosti 284 milijonov EUR, bomo
pokrili odjemalci električne energije v Sloveniji in ne smemo dopustiti, da se zgodba ponovi v kakšni drugi
državi. Evropske banke bi morale biti pri podeljevanju sredstev za tako velike projekte, kot so gradnje
okoljsko spornih termoelektrarn, veliko bolj previdne. EIB in EBRD sta namreč kljub našim opozorilom in
znakom koruptivnosti podprli projekt TEŠ 6.

Učinek metulja evropske politke biogoriv
Ali veste, da vsak avtomobil v EU uporablja mešanico biogoriv? Temu je tako zaradi evropske zakonodaje. Da
bi zadostili zahtevam, je globalna proizvodnja biogoriv poletela v nebo. Morda se zdi, da ''bio'' v besedi
biogorivo pomeni, da so le-ta vedno dobra. Vendar temu ni vedno tako. Proizvedena so iz rastlinskih
pridelkov, zato ima vsako povečanje rabe biogoriv vpliv na svetovno kmetijstvo. To pomeni še več krčenja in
požiganja deževnega gozda za pridobitev obdelovalnih površin.

Ekonomska orodja za ocenjevanje odgovornost v boju za okoljsko
pravičnost
Zdravstveni in okoljski vplivi izkoriščanja fosilnih goriv, jedrskih odpadkov ali rudarjenja so med bolje znanimi
stranskimi učinki naraščajoče porabe energije in surovin v globalnem gospodarstvu. Eden od načinov za
soočanje z okoljsko nepravičnostjo je raba ekonomskih orodij za ocenjevanje škode. Okoljske organizacije so
zato v projektu EJOLT s pomočjo akademikov in znanstvenikov uporabile orodja, kot so analiza stroškov in
koristi ali multikriterijska analiza, da bi raziskale in razkrile netrajnostnost okoljsko spornih projektov.

Vključitev prometa v shemo ETS ovira za rast delovnih mest in
zmanjšanje emisij
Nova študija inštituta Cambridge Econometrics razkriva, da četudi bi se cene ogljika v shemi trgovanja z

emisijami (ETS) potrojile, bi vključitev prometa v ETS pomenila le 3 % znižanje porabe nafte in emisij CO2 v
naslednjih 15 letih. To je premalo, da bi cestni promet sorazmerno prispeval k evropskim podnebnim in
energetskim ciljem.

Evropski voditelji sprejeli šibke podnebno-energetske cilje
Evropski voditelji so sprejeli dogovor o novem svežnju podnebno-energetskih ciljev za leto 2030. V Focusu,
društvu za sonaraven razvoj, so nad rezultatom razočarani, saj ne predstavlja potrebne ravni ambicij za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, obnovljive vire in energetske prihranke.

Kanada, ZDA in velika naftna podjetja z ustrahovanjem dosegla
oslabitev zakonodaje EU o umazanih gorivih
Po petih letih nasilnega lobiranja s strani Kanade, ZDA in velikih naftnih podjetij, je Evropska Komisija
objavila predlog predpisov o kakovosti goriva, ki naftnih podjetij ne odvračajo od uporabe in investiranja v
najbolj umazana goriva na svetu, kot sta katranski pesek in utekočinjen premog.

Še eno poročilo o zavajajočih podatkih porabe goriva
Poročilo ICCT (International Council on Clean Transportation) ugotavlja, da je povprečna razlika med
oglaševano in resnično porabo avtomobilov v zadnjih desetih letih z 10 odstotkov narasla na 30 odstotkov
pri zasebnih in celo na več kot 40 odstotkov pri službenih vozilih.

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.
Sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje

