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NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

 

PONOČI MIR PRI DELIH V PREDORU NA 

TRASI DRUGEGA TIRA? 

Foto: FB  

Člani Mednarodnega okoljskega centra Alpe Adria Green (AAG) in ostali 

prebivalci vasi Črni Kal ter Gabrovica pri Črnem Kalu so se po naših 

navedbah soočali z vsakodnevnim miniranjem v dnevnem in nočnem času, 

s čimer smo širšo javnost seznanili sredi julija letos. Od naročnika in 

izvajalca smo zahtevali spremembo načina del in vsaj […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

V Trentinu – Italija poginila Medvedka zaradi  

zamenjave ovratnice 

Medvedka je poginila med operacijo 

zamenjave geolokacijske radijske 

ovratnice. Pogin je povzročil položaj, ki ga je 

žival zavzela v kovinski pasti po učinku 

anestezije. Medvedka je 6.09.22 poginila v 

Val di Concei, na strani Val di Ledro, v 

Trentinu, med rutinsko operacijo zamenjave 

[…]Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/09/07/ponoci-mir-pri-delih-v-predoru-na-trasi-drugega-tira/
https://alpeadriagreen.org/2022/09/08/v-trentinu-italija-poginila-medvedka-zaradi-zamenjave-ovratnice/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrast-aag-1.jpg


Analiza plinskega terminala na otoku Krku 

Zaradi terminala za utekočinjen plin Hrvaška ne 

potrebuje več plina iz Rusije, hkrati pa lahko 

oskrbuje sosede. Medtem ko so ZDA močno 

promovirale projekt, je gradnja zaradi Moskve 

skoraj propadla. V politiki to, kar se šteje za 

kratkovidnega ali daljnovidnega, pogosto ni 

stvar ostrine vida, ampak časa. Hrvaški […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Hrvaška se je odločila, da z sredstvi EU komisije 

poveča zmogljivosti plinskega terminala na Krku 

Evropska unija namerava letos znatno 

zmanjšati dobavo plina po ruskih plinovodih 

s povečanjem uvoza utekočinjenega 

zemeljskega plina, polnjenjem skladišč plina 

in povečanjem obnovljivih virov energije, v 

skladu z novim dokumentom, ki ga je 

Evropska komisija objavila v februarju. Po 

mnenju Komisije bi načrt, imenovan 

RePowerEU, “Evropo naredil neodvisno od 

[…]Nadaljujte z branjem 

 

SEPTEMBER POMENI OSREDOTOČANJE 

NA MOBILNOST  

Evropska unija (EU) od 16. do 22. septembra 

praznuje Evropski teden mobilnosti, da bi 

poudarila potrebo po novem modelu 

mobilnosti v mestih. Letošnja tema je »Boljše 

povezave«, ki spodbuja večjo ozaveščenost in 

sodelovanje za doseganje trajnostne 

mobilnosti v mestih. Doseganje boljših 

povezav je v samem središču tega, kar počne 

[…]Nadaljujte z branjem 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/09/13/analiza-plinskega-terminala-na-otoku-krku/
https://alpeadriagreen.org/2022/09/19/hrvaska-se-je-odlocila-da-z-sredstvi-eu-komisije-poveca-zmogljivosti-plinskega-terminala-na-krku/
https://alpeadriagreen.org/2022/09/20/september-pomeni-osredotocanje-na-mobilnost/


EU lahko doseže podnebno nevtralnost 

DESETLETJE prej, kot je bilo načrtovano 

Globalni ukrepi ostajajo nezadostni za doseganje dolgoročnega 

temperaturnega cilja Pariškega sporazuma. Povečanje ambicioznosti 

podnebnih ciljev do leta 2030 in pospešeno zmanjševanje emisij v tem 

desetletju sta bistvena. To poročilo predstavlja tehnično izvedljive poti 

energije in emisij, ki so združljive s 1,5 °C, za EU27 in ocenjuje, ali so 

trenutni podnebni cilji EU do leta 2030 usklajeni z […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Podnebne spremembe so zelo razširjene, hitre in 

vse močnejše 

Slika: IPCC 

Znanstveniki opazujejo spremembe v zemeljskem podnebju v vseh 

regijah in v celotnem podnebnem sistemu, v skladu z najnovejšim 

poročilom Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ki je 

bilo objavljeno 09.08.2022. Številne spremembe v podnebju so brez 

primere v tisočih, če ne že sto tisočih letih, in nekatere spremembe, ki 

so se že začele – […] 

Nadaljujte z branjem 

 

PREJELI SMO: Ali vam hrup zaradi prometa 

krati spanec? 

Alenka Markun: Znanstvene raziskave so pokazale, da 

ima previsok hrup v okolju negativne posledice za človeško 

zdravje: dokazano namreč negativno vpliva na sluh, spanje, 

zbranost in psihično zdravje ljudi, poleg poškodb sluha pa 

lahko vpliva na razvoj drugih bolezni, kot so srčno-žilne 

bolezni in diabetes. Da bi omejili te negativne posledice, 

države EU določajo mejne vrednosti […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/09/21/eu-lahko-doseze-podnebno-nevtralnost-desetletje-prej-kot-je-bilo-nacrtovano/
https://alpeadriagreen.org/2022/09/22/podnebne-spremembe-so-zelo-razsirjene-hitre-in-vse-mocnejse/
https://alpeadriagreen.org/2022/09/23/prejeli-smo-ali-vam-hrup-zaradi-prometa-krati-spanec/


Naravne rešitve za podnebne spremembe 

Naravne rešitve za podnebne spremembe, 

včasih imenovane »naravne podnebne rešitve«, 

vključujejo ohranjanje, obnavljanje ali boljše 

upravljanje ekosistemov za odstranjevanje 

ogljikovega dioksida (CO 2 ) iz 

ozračja . Primeri vključujejo omogočanje 

ponovne rasti gozdov , obnovo obalnih mokrišč, 

drugih mokrišč in prehod na obnovitvene 

kmetijske prakse , kot je kolobarjenje v […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

NAMENITE 1,0% DOHODNINE 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→ 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/09/27/naravne-resitve-za-podnebne-spremembe/
https://alpeadriagreen.org/namenite-10-dohodnine-za-prihodnost-nasih-otrok/


SPLETNA PLATHORMA AAG - ZA 

OKOLJSKO EVROPSKO PRAVO 

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

    

Sodelujete v javnem posvetu o gozdovih EU 

              

Јавна консултација за шумите на ЕУ 

  

Јавне консултације о шумама ЕУ 

  

Javno savjetovanje o šumama EU 

  

Javna rasprava o šumama EU 

Public consultation on EU forests   

https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/?subpageid=18&contid=496
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/?subpageid=18&contid=502
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/rs/?subpageid=18&contid=485
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/?subpageid=18&contid=459
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/mk/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/ba/?subpageid=18&contid=459
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/en/?subpageid=18&contid=480


 

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

 

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→ 
 
 

 
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 

  
SEPTEMBER   2022 

 

POSREDUJ E-NOVICE AAG PRIJATELJEM IN ZNANCEN 

https://alpeadriagreen.org/ustanovni-clani-alpe-adria-green/
https://alpeadriagreen.org/ustanovni-clani-alpe-adria-green/
https://alpeadriagreen.org/placilo-clanarine/
https://alpeadriagreen.org/placilo-clanarine/
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
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/qr-code-placilo-clanarine-aag-1.jpg

