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NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

 

Onesnaženost zraka v Evropi je previsoka 

Po najnovejših podatkih in informacijah, ki jih 

je objavila Evropska agencija za okolje 

(agencija EEA), onesnaženost zraka kljub 

počasnim izboljšavam še vedno presega 

omejitve in smernice Evropske unije in 

Svetovne zdravstvene organizacije. 

Onesnaženost zraka še vedno predstavlja […] 

Nadaljujte z branjem 

Generalni sekretar ZN: Svet se bliža 

podnebni katastrofi 

Čas za sprejetje nujnih podnebnih ukrepov se hitro 

zapira. Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je 

posvaril, če države ne bodo drastično okrepile svojih prizadevanj 

za boj proti podnebni krizi, svet čaka globalna katastrofa. 

Guterresovi komentarji prihajajo ob objavi Poročila o vrzeli v 

emisijah 2022 Programa ZN za okolje (UNEP) , ki kaže, da se bo 

v skladu s sedanjimi nacionalno […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/11/04/onesnazenost-zraka-v-evropi-je-previsoka/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/04/generalni-sekretar-zn-svet-se-bliza-podnebni-katastrofi/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrast-aag-1.jpg


 

Naravni rezervat Zelenci so se znašli na pragu 

ekološke katastrofe! 

 Na poziv okoliških prebivalcev in članov AAG 

smo v mesecu oktobru izvedli ekološko patruljo 

na območju naravnega rezervata Zelenci, kjer 

opažamo predvsem poslabšanje stanja vode. Ob 

letošnji suši in nizkem vodostaju Zelencev je 

slabo stanje še očitnejše. Po mnenju AAG in 

mnenju tudi strokovne in širše javnosti je […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Poziv vladam, naj se zavežejo nujnemu ukrepanju 

na področju podnebne in okoljske pismenosti na 

konferenci pogodbenic (COP 27*) v Šarm el Šejku 

v Egiptu 

 V kombinaciji z državljansko vzgojo bo 

podnebna pismenost ustvarila delovna mesta, 

zgradila zeleni potrošniški trg in omogočila 

državljanom, da na smiseln način sodelujejo s 

svojimi vladami pri reševanju podnebnih 

sprememb. *V času priprav na COP26 

(Glasgow) se je široka koalicija posameznikov in 

organizacij zbrala, da bi podpisala in predala 

peticijo o podnebni in okoljski pismenosti. Bilo 

[…] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/11/05/naravni-rezervat-zelenci-so-se-znasli-na-pragu-ekoloske-katastrofe/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/09/poziv-vladam-naj-se-zavezejo-nujnemu-ukrepanju-na-podrocju-podnebne-in-okoljske-pismenosti-na-konferenci-pogodbenic-cop-27-v-sarm-el-sejku-v-egiptu/


 

Zelenci na pragu ekološke katastrofe? Tako nizkega 

vodostaja v 25 letih opazovanj ne pomnijo. 

 

Zelenci – K. T. – MMC RTV SLO, STA - 

Adria Green opozarja na polnjenje vodnega 

bazena na smučišču in polivanje umetne mase 

na skakalnici Na območju naravnega rezervata 

Zelenci ob letošnji suši opažajo izrazito 

poslabšanje stanja, vodostaj je zelo nizek. Na 

okoljskem ministrstvu iščejo morebitne […] 

Nadaljujte z branjem 

 

EKO PATRULJA AAG NA SAVI DOLINKI – 

“GRADITEV RAZBREMENILNEGA JEZU POD 

KAMPOM ŠOBEC” 

EKO PATRULJA AAG je na poziv članov 

AAG iz okolice Bleda in Lesc 4.11.2022 

izvedla ogled Save Dolinke pred Lescami in 

ugotovila da gre za novogradnjo jezu na Savi 

Dolinki, pri kampu Šobec – načrt zanj je bil 

potrjen s strani Agencije RS za okolje (ARSO). 

V AAG izražamo resno zaskrbljenost, saj z 

gradnjo […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/11/10/zelenci-na-pragu-ekoloske-katastrofe-tako-nizkega-vodostaja-v-25-letih-opazovanj-ne-pomnijo/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/11/eko-patrulja-aag-na-savi-dolinki-graditev-razbremenilnega-jezu-pod-kampom-sobec/


V italijji je bila objavljena pilotna študija UniTS in 

ASUGI v kateri nosečnicam svetujejo, da omejijo 

uživanje lokalnih rib na samo en obrok na teden. 

V italijji je bila objavljena pilotna študija 

UniTS in ASUGI v kateri nosečnicam 

svetujejo, da omejijo uživanje lokalnih rib na 

samo en obrok na teden. Koncentracija živega 

srebra v laseh prebivalcev Tržaškega zaliva je 

pod mejami, ki jih priporoča Svetovna […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Prazen ček za glifosat za dodatno leto 

15. novembra je dovolj držav članic EU v 

odboru za pritožbe blokiralo predlog Komisije 

za podaljšanje iztekajočega se dovoljenja za 

glifosat.(povezava je zunanja)za dodatno 

leto. Pesticide Action Network Europe 

pozdravlja dobro utemeljeno odločitev, saj 

obstaja dovolj znanstvenih dokazov […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Beograd je najbolj onesnažena prestolnica, 

državljanom svetujejo, naj ne zapuščajo domov 

V Sloveniji je poleg Ljubljanskega živalskega 

vrta kar lepo število manjših zasebnih živalskih 

vrtov, rančev, kmetij in koč, kjer ponujajo 

odraslim in otrokom zabavo v družbi različnih 

vrst domačih in tujih živali. »Ljubitelji živali« 

si lahko v zameno za plačilo vstopnine […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/11/12/onesnazenost-z-zivim-srebrom-analizirali-lase-prostovoljcev-ki-zivijo-ob-trzaski-obali/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/16/prazen-cek-za-glifosat-za-dodatno-leto/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/18/volk-spada-v-naravo-in-ne-v-zivalski-vrt/


COP27 – pripravljen osnutek je izpustil obljubo o 

fosilnih gorivih 

Pogajalci na COP 27 so na dobri poti, da zavrnejo 

predlog obsežnejšega načrta za postopno 

opuščanje fosilnih goriv, s čimer bodo zavrnili 

prizadevanja Indije in ključnih razvitih držav, da 

bi se v krovnem dogovoru na COP27 usmerili na 

nafto in plin ter premog. Egiptovsko predsedstvo 

je objavilo prvi osnutek svoje tako imenovane 

“krizne odločitve” in […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Ali bo svet po COP 27 napredoval glede podnebnih 

sprememb? 

Vrh COP27 se je prepozno končal, saj je Sameh 

Shoukry, predsednik podnebnega vrha, govoril 

na zaključni seji v nedeljo. Peter Dejong/AP 

Sporna podnebna pogajanja so se končala v 

Sharm El-Sheikhu v Egiptu, ko so pogajalci z 

vsega sveta sklenili skromen dogovor o pomoči 

pri nadzoru globalnega segrevanja in […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Zreče so Slovenija #komentar  

Avtor: Primož Cirman – Necenzurirano Nesreča v 

Uniorju, ki sta jo podjetje in župan skušala prikriti, 

ne bi mogla bolje razgaljati, kaj vse je v tej državi 

sistemsko narobe. Kar 20 dni v Zrečah (na 

fotografiji) nihče o nesreči v Uniorju ni vedel 

ničesar. Ne lokalni zdravstveni dom,  […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/11/18/cop27-pripravljen-osnutek-je-izpustil-obljubo-o-fosilnih-gorivih/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/20/ali-bo-svet-po-cop-27-napredoval-glede-podnebnih-sprememb/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/21/zrece-so-slovenija-komentar/


Zavarovanje območja Vitranca in Ciprnika za 

ohranitev divjega petelina 

Ob gradnji štirisedežne žičnice Vitranc 2 do 

vrha Vitranca, pod okriljem Rekreacijsko – 

turističnega centra Žičnice Kranjska Gora, se 

naravi dela nepopravljiva škoda. Stanje na 

terenu kaže, da je vpliv gradnje na ovršnem 

delu Vitranca in povezovalno traso 

gromozanski. Ko bo žičnica pričela z 

obratovanjem, pričakujemo izjemno […] 

Nadaljujte z branjem 

 

V AAG prijavili nadaljevanje nasilne gradnje kanala 

C0 na policijo 

V Ljubljani so se v sredo 23.11.2022 nadaljevala 

dela na povezovalnem kanalu C0 na trasi Brod-

Ježica, zato smo na policisko postajo Bežigrad in 

v vednost Državnemu Zboru RS poslali, da bi 

zaščitili vodne vire oz. barje ter postavili v bran 

lastnikom kmetiskih zemljišč naslednjo prijavo: 

Alpe Adria Green je […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Finsko Sodišče razsodilo, da so dovoljenja za lov na 

volkove izdana nezakonito 

Leta 2007 je Sodišče Evropskih skupnosti 

razsodilo, da volkov na Finskem ni več mogoče 

PREVENTIVNO usmrtiti, leta 10.10.2019 pa je 

Vrhovno sodišče EU določilo, da morajo 

dovoljenja za odstopanja pri lovu na volkove za 

namene upravljanja populacije temeljiti na 

“strogih in nedvoumnih znanstvenih […]                 

Nadaljujte z branjem 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/11/23/zavarovanje-obmocja-vitranca-in-ciprnika-za-ohranitev-divjega-petelina/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/24/v-aag-prijavili-nadaljevanje-nasilne-gradnje-kanala-c0-na-policijo/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/25/finsko-sodisce-razsodilo-da-so-dovoljenja-za-lov-na-volkove-izdana-nezakonito/


AAG je z učenci iz dveh šol iz MOK izvedel 

izobraževalni dan: “S čisto vodo do zdravega 

življenja” 

V torek 22.11.2022 je Alpe adria Green, mednarodno društvo za 

varstvo okolja in narave ( AAG), je, v okviru rednega izobraževalno 

– ozaveščevalnega programa, pripravilo in izvedlo s pomočjo 

Mestne občine Koper aktivnosti na področju varstva narave in 

okolja, s poudarkom na varovanju voda. Projekt S čisto vodo do 

zdravega okolja je 42 učencev osnovnih […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Vaščani ogorčeni: “Namesto da bi sadil koruzo ali 

krompir, je nasul zemljo in postavil parkirišče za 

tovornjake” 

SVET 24: R.M. Vaščani Zapuž v občini 

Radovljica se že vrsto let prizadevajo za 

ukinitev nelegalnega parkirišča kaminov 

podjetja KLU-S transport, ki stoji na 

kmetijskem zemljišču, zaradi hrupa podnevi in 

ponoči, smradu in povečane koncentracije 

škodljivih izpustov. Vse skupaj jim zmanjšuje 

kvaliteto življenja, nekateri imajo zaradi […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Svetlobno onesnaževanje stene Ciprnika 

25.11.2022 smo v  mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria Green 

 (AAG) prejeli pritožbo naših članov,  da osvetljujejo tekaško progo v 

 NC Planica vsak dan do 21 ure in s tem svetlobno onesnažujejo okolje na 

področju tekaške proge, zato smo v petek 25.11.2022 opravili […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/11/29/aag-je-z-ucenci-iz-dveh-sol-iz-mok-izvedel-izobrazevalni-dan-s-cisto-vodo-do-zdravega-zivljenja/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/29/vascani-ogorceni-namesto-da-bi-sadil-koruzo-ali-krompir-je-nasul-zemljo-in-postavil-parkirisce-za-tovornjake/
https://alpeadriagreen.org/2022/11/29/svetlobno-onesnazevanje-stene-ciprnika/


ŠE DO 31.12.2012 IMATE ČAS DA NAMENITE 

1,0% DOHODNINE AAG - ZA PRIHODNOST 

NAŠIH OTROK, NIČ VAS NE STANE!

 

Alpe Adria Green je okoljevarstvena organizacija, ki se brez redno zaposlenih, bori se 

za ohranitev okolja in človeku vrednega življenja za prihodnje generacije.... 

Nadaljujte z branjem→ 

 

PRAVOČASNO PLAČAJTE ČLANARINO 
Letna članarina za člane znaša 5 EUR (če ne poravnate 
članarine za tekoče leto, vas štejemo za podpornega 

člana in nimate pravic iz statuta in bonitet pri 
morebitnih uslugah AAG); Za civilne iniciative in 
društva znaša članarina od 150 dalje, odvisno od 

velikosti; Upokojenci, Dijaki, študenti in brezposelni ob 
vpisu plačajo 5 evrov, da naslednja leta ne plačajo 
članarine, razen, če imajo prihodke nad 850 evrov! 

Nadaljujte z branjem→ 

 

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG 
#заедносмеAAG #zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG 

 

https://alpeadriagreen.org/namenite-10-dohodnine-za-prihodnost-nasih-otrok/
https://alpeadriagreen.org/placilo-clanarine/
https://alpeadriagreen.org/placilo-clanarine/
https://alpeadriagreen.org/ustanovni-clani-alpe-adria-green/
https://alpeadriagreen.org/ustanovni-clani-alpe-adria-green/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/qr-code-placilo-clanarine-aag-1.jpg


SPLETNA PLATHORMA AAG - ZA 

OKOLJSKO EVROPSKO PRAVO  

Večjezična spletna platforma za okoljsko pravo EU –        
Enviromental Applicable Law Online Platform  

   

Spletna platforma za okoljsko pravo EU 

Интернет платаформа  за еколошко право на ЕУ 

  

 Интернет платформа за еколошко право ЕУ – RS 

  

Internetska platforma za pravo EU-a o okolišu  

  

Internetska platforma za pravo EU-a o okolišu 

 

 Enviromental Applicable Law Online Platform 

https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/ba/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/en/


 
 

 
E-NOVICE HRAST IZDAJA: 

  
ALPE ADRIA GREEN  MEDNARODNA ORGANIZACIJA, KI DELUJE V SLOVENIJI V JAVNEM INTERESU NA 

PODROČJU OKOLJA IN NARAVE 
  

NASLOV ZA POŠTO: PREŠERNOVA 26, 4270 JESENICE, SLOVENIJA, EU; 
PISARNA: CESTA BORISA KIDRIČA 37C, JESENICE, SLOVENIJA, EU, KI JE ODPRTA TUDI V ČASU PANDEMIJE 

  
TEL. ŠT. MOBITEL: 051 311 450, E-POŠTA: INFO@ALPEADRIAGREEN.COM 

  
SPLETNA STRAN:  https://alpeadriagreen.org/ 

  
HTTP://INFO630882.WIXSITE.COM/ALPEADRIAGREEN 

 
 https://wordpress.com/view/vsozitjuznaravo.wordpress.com 

  
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/# 

  
TTR: SI56 3300 0000 6508 788 
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POSREDUJ E-NOVICE AAG PRIJATELJEM IN ZNANCEN 

mailto:INFO@ALPEADRIAGREEN.COM
https://alpeadriagreen.org/
http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen
https://wordpress.com/view/vsozitjuznaravo.wordpress.com
https://wordpress.com/view/vsozitjuznaravo.wordpress.com
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/%23

