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NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

ZN pravijo, da je do 40 % svetovnega ozemlja degradirano 

Vse večja škoda, ki jo povzroča predvsem 

proizvodnja hrane, ogroža sposobnost 

prehranjevanja naraščajočega prebivalstva 

planeta Človeška škoda na ozemlju planeta 

se pospešuje, saj je do 40 % zdaj razvrščenih 

kot degradiranih, […] 

Nadaljujte z branjem 

Vse bolj toplejši in vse bolj bolan svet 

Podnebne spremembe bodo vodile v nove 

nevarne pandemije Trenutno je na svetu 

znanih vsaj 10.000 virusov, ki lahko 

prehajajo z živali na ljudi in ki »tiho« 

krožijo med divjimi sesalci, večinoma v 

globinah tropskih gozdov. Podnebne 

spremembe bodo mnoge živali prisilile, da 

bodo iz svojih obstoječih ekosistemov 

pobegnile na bolj primerna območja, kjer bo 

njihovo […] Nadaljujte z branjem 

 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/05/03/zn-pravijo-da-je-do-40-svetovnega-ozemlja-degradirano%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/04/vse-bolj-toplejsi-in-vse-bolj-bolan-svet%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrast-aag-1.jpg


Veliki zveri v EU – dejavnost Komisije glede velikih zveri 

V Evropski uniji živi pet vrst velikih 

zveri. Sem spadajo rjavi medved, volk, 

volkodlak in dve vrsti risov, evroazijski ris 

in iberski ris. V preteklosti so vse te vrste 

utrpele dramatičen upad števila in 

razširjenosti zaradi človekove 

dejavnosti. Zaradi povečanja njihovega plena in gozdne pokritosti ter ugodne zakonodaje je 

bil v zadnjih nekaj desetletjih pozitiven odziv, pri čemer […] 

Nadaljujte z branjem 

Odprto pismo predsednikom EU: potrebujemo konvencijo, ki jo 

poganjajo ljudje! 

Spoštovani predsednik Von der Leyen, 

spoštovani predsednik Metsola, spoštovani 

predsednik Macron,  Ruska vojna proti 

Ukrajini in vzpon skrajne desnice brez 

primere na francoskih predsedniških 

volitvah sta nam znova pokazala, kako 

pomembno je braniti in razvijati 

državljanske svoboščine in demokracijo v 

dobro vseh. K temu je nameravala 

prispevati Konferenca o prihodnosti 

Evrope. Kljub številnim omejitvam je bila 

konferenca […]  Nadaljujte z branjem 

Proti povečanju so- sežiga odpadkov v Anhovem 

V sklopu postavitve inovativne tehnologije za 
dodatno čiščenje dimnih plinov Salonit načrtuje 
povečanje deleža alternativnih goriv Salonit 
Anhovo načrtuje v bližnji prihodnosti oddajo 
vloge za pridobitev potrebnih dovoljenj, ki bodo, 
kot pojasnjujejo, »omogočili izvedbo 
načrtovanih investicij za prvo fazo zelenega 
prehoda cementarne«. Trenutno je delež 
toplotne energije, ki jo pridobijo iz alternativnih 
goriv, dobrih 60 […] Nadaljujte z branjem 

 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/05/05/veliki-zveri-v-eu-dejavnost-komisije-glede-velikih-zveri/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/06/odprto-pismo-predsednikom-eu-potrebujemo-konvencijo-ki-jo-poganjajo-ljudje%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/09/proti-povecanju-soseziga-odpadkov-v-anhovem/


Čas je, da opustimo plastiko ter ustavimo onesnaževanje vod 

in morja 

Mednarodna skupina znanstvenikov je nedavno 
napisala prispevek v reviji Science , v katerem 
trdi, da recikliranje ni dolgoročna rešitev za 
rastoče morje plastike , ki onesnažuje našo 
zemljo, reke, oceane , zrak, ki ga dihamo, in celo 
naš krvni obtok in pljuča . Znanstveniki trdijo, da 
je treba proizvodnjo plastike ne le regulirati, 
ampak dolgoročno omejiti in postopno opustiti. 
Tudi če bi bolje reciklirali in poskušali čim več 
predolovati […] Nadaljujte z branjem 

Globalno opozorilo- znanstvenikov: Zemlja ima 50-odstotno 

možnost, da bo v naslednjih petih letih presegla 1,5 

stopinje Celzija 

Nova napoved znanstvenikov iz 

Meteorološkega urada Anglije kaže, da je 

verjetnost, da bo planet presegel mejno 

temperaturo 1,5 stopinje Celzija nad 

predindustrijsko ravnjo, nad katero bi bila 

nepopravljiva škoda za 

zemeljske ekosisteme in uničujoči vplivi na 

življenje ljudi, živali in rastlin verjetnosti – 

narašča. Verjetnost, da bo planet presegel 1,5 

stopinje Celzija za segrevanje v enem od 

naslednjih petih […] Nadaljujte z branjem 

POŽAR V KOČEVSKI TOVARNI MELAMIN 

Po eksploziji 12.05.2022 v kočevski kemični 

tovarni Melamin je zahteva šet življenj. 

Vzrok tragičnega dogodka je najverjetneje 

človeška napaka zaposlenega v podjetju pri 

prečrpavanju surovine. Do eksplozije je 

prišlo okoli 8.30. Eksplodiralo je na 

pritekališču, kamor so dostavili cisterne 

surovine, […] Nadaljujte z branjem 

 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/05/10/cas-je-da-opustimo-plastiko-ter-ustavimo-onesnazevanje-vod-in-morja/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/12/globalno-opozorilo-znanstvenikov-zemlja-ima-50-odstotno-moznost-da-bo-v-naslednjih-petih-letih-presegla-15-stopinje-celzija/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/13/pozar-v-kocevski-tovarni-melamin/


POLNOČNI SHOD AVTOMOBILISTOV V PLANICI 

 

V petek 13.05.2022 se je v Planico nekje od 

21 ure dalje pričela iz korenške in italijanske 

strani valiti kolona starih in športnih 

avtomobilov – večinoma avstrijskih in 

italijanskih registrskih oznak. Že ob vožnji 

proti Planici so proizvajali neznanski hrup, 

ki se je širil v Rateče, proti Podkorenu in 

Italiji. Na ugibanje lokalnega prebivalstva o 

[…] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Izjava za javnost: V Lesonitu je bil požar 

Po zadnjem požaru v LESONITU v IlirskI Bistrici 
AAG podaja naslednjo IZJAVO ZA JAVNOST  

V ilirskobistriški tovarni Lesonit je 16.05. 

2022 popoldne zagorelo. Bolj kot ogenj je 

okoliške krajane prestrašilo precej dima, saj 

so množično klicali gasilce. Zagorela je sicer 

linija za proizvodnjo plošč, vzrok za požar pa 

bo raziskala policija. Okoliški krajni niso 

prejeli […]  Nadaljujte z branjem 

Odstranitev jezov kaže na naraščajoče zanimanje za obnovo rek 

in s tem biodiverzitete 

Odstranitev jezov se je izkazala za okoljsko 

najbolj učinkovit in stroškovno 

najučinkovitejši način obnove rek, ki prinaša 

široke koristi tako ljudem kot divji 

naravi. Zadnje poročilo o napredku evropske 

odstranitve jezov kaže povečanje 

odstranjenih ovir za 137 % v primerjavi s 

prejšnjim letom, kar potrjuje naraščajoče 

gibanje in zanimanje za obnovo rek v Evropi. 

Odstranitev jezu […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/05/15/polnocni-shod-avtomobilistov-v-planici/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/19/izjava-za-javnost-v-lesonitu-je-bil-pozar/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/20/odstranitev-jezov-kaze-na-narascajoce-zanimanje-za-obnovo-rek-in-s-tem-biodiverzitete/


 

Po hrupnem zbiranju avtomobilov v Planici Policija v “poostren 

nadzor”??? 

 

STA- 20.05.2022 Policija pri nadaljnji preiskavi 
dogajanja v Planici, kjer se je minuli konec tedna 
v večernih urah zbralo večje število 
avtomobilistov in povzročalo hrup, ni ugotovila 
elementov javnega zbiranja. Bodo pa policisti 
preko sezone bolj poostreno nadzirali tudi ta 
segment. Kot so pojasnili na Policijski upravi 
Kranj, pri petkovem in sobotnem dogajanju v 
Planici, […] 

Nadaljujte z branjem 

 

PREJELI SMO: Srbska Vlada vidi zaščito narave kot 

zaviranje razvoja 

Varstvo narave – Mrtva črka na papirju 

Zakon o varstvu okolja mora biti nad vsemi 

zakoni Zavarovana območja narave so 

pomembno bogastvo, ki ga zagotavljajo 

ugodnosti in storitve javnega interesa. Njihov 

pravni status in trajnostna uporaba sta zelo 

pomembna za lokalno in širšo skupnost. 

Zakaj je potem upravljanje zaščitene narave v 

Srbiji še daleč od […] 

Nadaljujte z branjem 

Mednarodni dan biološke raznovrstnosti – 22. maj 

Biotska raznovrstnost je živa tkanina našega 

planeta. Podpira človekovo blaginjo v sedanjosti in 

prihodnosti, njen hiter upad pa ogroža naravo in 

ljudi. Glede na  poročilo o globalni oceni biotske 

raznovrstnosti in ekosistemskih storitev  , ki ga je leta 

2019 objavila Medvladna znanstveno-politična 

platforma za biotsko raznovrstnost in ekosistemske 

[…] Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/05/21/po-hrupnem-zbiranju-avtomobilov-v-planici-policija-v-poostren-nadzor/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/22/prejeli-smo-srbska-vlada-vidi-zascito-narave-kot-zaviranje-razvoja/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/22/mednarodni-dan-bioloske-raznovrstnosti-22-maj/


 

Prijava hrupnega onesnaževanja v Planici v neposredni bližini 

TNP in samem TNP  

AAG je 23.05.2022 poslal prijavo 

inšpekciji za okolje in prostor zaradi 

hrupnega onesnaževanja v Planici. 

Prejšnji teden je Planica doživela v dveh 

dneh neznanski hrup, ki so ga povzročali 

vozniki športnih vozil (GTI srečanje), ta 

vikend (21.5 in 22.5) pa ponovno in […] 

Nadaljujte z branjem 

Zdravniki ostro proti Vizjakovi uredbi o sežigalnicah. Kaj 

načrtuje nova vlada? 

Sarah Neubauer – N1 Vlada Janeza Janše je 

na eni od zadnjih sej pred iztekom mandata 

sprejela uredbo o sežiganju odpadkov, v 

kateri je povsem prezrla opozorila 

zdravnikov, s katerimi se je pred tem več 

mesecev “usklajevala” o vsebini. Sprejeta 

uredba omogoča podeljevanje koncesij za 

sežiganje odpadkov za 30 let brez predhodne 

presoje […] Nadaljujte z branjem 

 

Kako povečati družbene koristi v povezavi z podnebnimi ukrepi 

Skupina CAN je pred nedavnim objavila 
poročilo: Leta 2021 je Evropska komisija vložila 
vrsto zakonodajnih predlogov – tako imenovani 
zakonodajni sveženj št.55. Cilj je revidirati 
sedanji okvir podnebne in energetske politike 
za leto 2030, da bi dosegli nov podnebni cilj EU, 
to je 55-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030. Komisija je za 
dopolnitev svežnja za […] Nadaljujte z branjem 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/05/24/prijava-hrupnega-onesnazevanja-v-planici-v-neposredni-blizini-tnp-in-samem-tnp-%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/25/zdravniki-ostro-proti-vizjakovi-uredbi-o-sezigalnicah-kaj-nacrtuje-nova-vlada%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/27/kako-povecati-druzbene-koristi-v-povezavi-z-podnebnimi-ukrepi/


NOVO NA SPLETNI STRANI 

PLATHORMI AAG - ZA OKOLJSKO 

EVROPSKO PRAVO 

•  Spletna platforma za okoljsko pravo EU – 
Enviromental Applicable Law Online 

Platform je pričela poizkusno delovati tudi 
v hrvaškem jeziku 

 

 

Misija EU - 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest 

Evropska komisija je izbrala in objavila 100 

mest, ki bodo sodelovala  v misiji 100 

podnebno nevtralnih in pametnih mest do 

leta 2030 (t. i. misija Mesta). Poleg držav 

članic EU, ,,,Preberi več 

 

Imate mnenje na predlog uredbe o varstvu ozonskega plašča? 

Do 23.6.2022 imate čas preko portala 

Povejte svoje mnenje (ang. Have your say) 

podati mnenje glede predloga uredbe, ki 

ureja varstvo ozonskega plašča. Pravočasno 

poslana in ustrezna mnenja deležnikov, bodo 

zbrana in posredovana Evropskemu 

parlamentu in Svetu kot podporna 

dokumentacija v postopku zakonodajne 

razprave... Preberi več 

 

 

 

 

https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/?subpageid=18&contid=485
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/?subpageid=18&contid=486


Ste letos že podprli katero izmed okoljskih peticij na nivoju EU? 

 

Na spletišču Evropskega parlamenta so 

objavljene aktivne okoljske peticije, ki jih 

lahko podprete s svojim podpisom: -          

peticija, ki zahteva obvezno presojo vplivov 

na okolje zaradi Olimpijskih iger v Italiji leta 

2026, -          peticija o onesnažen...Preberi 

več 

Ste že podprli katero izmed okoljskih evropskih državljanskih 

pobud? 

 

Na uradnem spletišču Evropske državljanske 

pobude lahko izrazite podporo (okoljski) 

pobudi, za katero menite, da jo morajo 

pristojni v EU nujno... Preberi več 

 

 

Konferenca o prihodnosti Evrope 2022 

Konferenca o prihodnosti Evrope se je 

končala 9. maja 2022. Evropski državljani in 

državljanke so imeli možnost sodelovanja in 

razpravljanja o izzivih in prihodnosti Evrope 

prek: -          večjezične digitalne platforme, -

          spletnih, v živo in hibrid... 

Preberi več 

 

 

 

 

 

https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/?subpageid=18&contid=487
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/?subpageid=18&contid=487
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/?subpageid=18&contid=488
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/?subpageid=18&contid=489


Imate mnenje o detergentih? 

Do 25. maja 2022 lahko prek portala Povejte 

svoje mnenje (ang. Have your say) oddate 

svoje predloge glede revidiranja Uredbe (ES) 

648/2004 o detergentih. Evropska komisija 

bo vsa mnenja, ki so skladna s pravili za 

oddajo mnenj, preučila in argumentirala 

kako jih je (ne)upoštevala.Vir slike: 

https://www.sgsgroup.com.cn/en/consumer-

goods-retail/cosm...   Preberi več 

 

Še strožja merila glede izpustov CO2 za lahka gospodarska vozila 

Poslanci Evropskega parlamenta so predlagali 

še strožja merila glede izpustov CO2 za nove 

avtomobile in kombije (lahka gospodarska 

vozila), kar bo pripomoglo k uresničitvi 

zastavljenih ciljev EU na področju podnebne 

komisije, da razvije metodologijo, s katero 

bo...  Preberi več 

 

Recikliranje e-odpadkov po državah članicah EU 

V kategorijo e-odpadkov uvrščamo izdelke pred koncem njihove uporabne tehnične 

življenjske dobe oziroma nezaželene in 

nedelujoče električne naprave in 

elektronsko opremo kot so računalniška 

oprema, mobilna telefonija, mali in veliki 

gospodinjski aparati, fotovoltaični paneli, 

električno orodje ter podobno. EU ima na 

področju zmanjševanja... Preberi več 

 

 

 

 

 

 

https://www.sgsgroup.com.cn/en/consumer-goods-retail/cosm
https://www.sgsgroup.com.cn/en/consumer-goods-retail/cosm
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/?subpageid=18&contid=490
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Poročilo o stanju zaščite in ohranjanja morskih ptic v EU 

Birdlife International, kot eno izmed večjih globalnih 

partnerstev neodvisnih okoljskih nevladnih organizacij, 

katerega glavno poslanstvo je ohranjanje ptic, njihovih 

habitatov in svetovne biotske raznovrstnosti, je objavil 

poročilo o oceni stanja zaščite in ohranjanja morskih ptic 

po izbranih državah članicah EU. Med analiziranimi 

državami je tud...  Preberi več 

 

 

Ocenite Direktivo o okoljski odgovornosti 

 

Preko portala Povejte svoje mnenje (ang. Have 

your say) lahko do 4. avgusta 2022 v okviru 

javnega posvetovanja izrazite svoje mnenje ali 

Direktiva, ki ureja okoljsko odgovornost za škodo 

in izpostavlja načelo »onesnaževalec plača«, 

ustreza svojemu namenu, ali pa ima 

pomanjkljivosti in je nepopolna. Podana mnenja 

morajo biti skladna s pravili... 

Preberi več 

 
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→ 
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