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Napovednik
Predstavitev Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici
Vabljeni na dogodek, kjer se nam bo predstavila Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici.
Dogodek bo potekal 2. junija 2015 ob 15. uri v Infotočki Okoljskega centra, na Trubarjevi 50 v Ljubljani.

Vabljeni na Dresnikove igre
Vabljeni dragi sosedje, prijatelji, okoljevarstveniki dedki in babice, najstniki in otročiči, da zavihate rokave in
se nam 6. junija pridružite na skupnostni akciji. Nabirali bomo japonski dresnik, invazivno rastlino, ki se
nenadzirano širi do pragov naših domov. Zbor ob 15h pred Fužinskim gradom, Pot na Fužine 2.

Vabilo na dva dogodka v okviru Evropskega tedna trajnostnega
razvoja
Vabljeni na dva dogodka v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja. 1. junija bo v Ljubljani potekal
posvet Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnosti. 2. junija pa ste vabljeni na ogled dobrih praks
integralne zelene ekonomije: Domel v Železnikih in Biotehniški center Naklo.

Vabilo na 1. nacionalno konferenco o industrijski konoplji
Vabljeni na 1. nacionalno konferenco o industrijski konoplji z delovnim naslovom: Industrijska konoplja –
pozabljena poljšina – nova priložnost, ki bo potekala 1. junija 2015 med 9.00 in 15.00 v dvorani Državnega
sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Kolesarski zajtrk na Prešercu
''Ne izgubljaj časa v avtu!'' je geslo ozaveščevalne akcije, ki jo bosta Focus društvo za sonaraven razvoj in
Ljubljanska kolesarska mreža izvedli na dan okolja (5. junija= v Ljubljani. Med 7.30 in 9.30 uro bo na
Prešernovem trgu pogostitev za kolesarje – kolesarski zajtrk.

EJOLT filmski večeri z debato – 4., 11., in 18. junij 2015
V Okoljskem centru (Trubarjeva 50, Ljubljana) pričenjamo s serijo filmskih večerov na temo okoljskih
konfliktov. Dotikajo se različnih tematik in problemov, ki so, nekateri bolj, drugi manj, bližnji naši realnosti v
Sloveniji. Vendar bi se tudi pri nas morali zavedati kaj se dogaja v različnih skupnostih po svetu. Vabljeni ob
četrtkih (4., 11. in 18. junij) ob 18h v Okoljski center.

Foto natečaj VIZIHRANIJA
Pridruži se natečaju VIZIHRANIJA, izrazi svoj pogled na hrano in zahtevaj pravično in trajnostno prehrano na
trgovinskih policah. Naredi dober posnetek in si pribori nagrado – bon za pravično trgovino 3 MUHE ali izlet
na EXPO v Milano! Tekmovanje bo trajalo do 31. julija 2015, glasovanje preko spleta pa do 15. avgusta.

Fotonatečaj za učence in dijake z naslovom ''Misli globalno, jej
lokalno: prehrana in alternativni prehranski viri''
Inštitut za trajnostni razvoj za učence (od 6. do 9. razreda) in dijake razpisuje foto natečaj z naslovom ''Misli
globalno, jej lokalno: prehrana in alternativni prehranski viri''. Zelo mamljiva je tudi nagrada za zmagovalce:
nagradni izlet na svetovno razstavo EXPO2015 v Milanu z letošnjim vodilnim sloganom ''Hrana za planet,
energija za življenje''. Fotozgodbe sprejemamo do petka, 29. maja.

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
Za nami že 11. Eko podjetniško jutro: poslovni načrti za uspešna
zelena podjetja
Umaniterino enajsto jutro je potekalo 8. maja 2015 v Okoljskem centru. Tokratna tema so bile tehnike in
umetnost pisanja prepričljivih in privlačnih poslovnih načrtov za uspešna zelena podjetja.

Odigrali smo prve Dresnikove igre
V nedeljo, 10. maja 2015, so potekale Dresnikove igre. Umanotera je skupaj z ostalimi sodelujočimi nabirala
japonski dresnik, invazivno rastlino, ki se nenadzirano širi do pragov naših domov. A obenem so bile igre
veliko več.

Umanotera: Letno poročilo 2014
V teh pomladnih dneh so v Umanoteri zaključili inventuro lanskega leta. Kaj so počeli in kaj dosegli?
Odgovore najdete v njihovem Letnem poročilu 2014.

Nadpovprečno topel april bi pokril tudi 160 % potreb po električni
energiji
Aprila 2015 je povprečna temperatura zraka povsod presegla dolgoletno povprečje – pretežni del Slovenije
je bil 1 do 2°C toplejši, najmanjši presežek je bil na Obali. Sončnega vremena je bilo povsod vsaj za šestino
več kot običajno, za več kot polovico pa so običajno osončenost presegli ponekod na severu države. Temu
primerno so tudi podatki potenciala sončne energije visoki.

Letno srečanje članic mreže Plan B
Članice mreže so se 11. maja zbrale v Orehovem gaju na 4. zboru članic Plan B za Slovenijo. Namen srečanja
je bil seznaniti se z delovanjem celotne mreže, se pogovoriti o aktualnih temah, poiskati skupne aktivnosti in
potencialne projekte in začrtati prihodnjo pot mreže Plan B za Slovenijo. Letno srečanje je potekalo v
prijetnem, pozitivnem vzdušju.

En.občina 015: Energetsko najbolj prodorne so Brda, Bled in Šentjur
27. maja 2015, je v Šentrupertu že šesto leto zapored potekala podelitev nagrad slovenskim občinam, ki so
naredile največ na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov.

Plan B za Slovenijo in Platforma za ekološko kmetijstvo: Mnenje o
osnutku Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko
spremenjenih rastlin
Mnenje mreže Plan B za Slovenijo in Platforme za ekološko kmetijstvo v zvezi z osnutkom Zakona o
omejevanju ali prepovedi pridelave GSO: Za zakonodajo za uvedbo prepovedi pridelave GS rastlin.

Za pravične trgovske verige
Društvo Focus predstavlja vseevropski projekt ''Etični potrošnik v supermarketu – SupplyCga!nge – za
pravične trgovske verige''. Cilj projekta je usmeriti moč velikih trgovcev v prodajo pravičnejših izdelkov,
proizvedenih na okolju prijazen način in brez negativnih posledic za najranljivejše člene oskrbovalne verige –
delavce, kmete.

Razglednica iz Ukrajine: obisk jedrskih reaktorjev v času 29.
obletnice nesreče v Černobilu
Focus je med 24. aprilom in 1. majem 2015 sodeloval pri terenskem obisku ukrajinskih jedrskih elektrarn, ki
jim ukrajinske oblasti trenutno podaljšujejo življenjsko dobo. Obiskali so tudi Černobil.

NukeNews #17 – Protijedrski informacijski servis
Vabimo vas k prebiranju 17. številke glasila NukeNews. NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear
Heritage Network, ki odraža aktivnosti, teme in boje proti-jedrskih aktivistov.

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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