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ARSO izdajal potrdila ML Surovine 

v ljubljanskem Zalogu za zbiranje 

odpadkov, ne da bi preveril stanje 

na terenu? 

Karmen Lugarič – Svet na kanalu A-

Komunalno blato, zmešano s pepelom in 

sekanci, vse skupaj pa zalito z vodo in 

pokrito s plastično folijo – to je verjetno 

recept za neznosen smrad, ki prihaja z 

deponije podjetja ML Surovine v 

ljubljanskem Zalogu…Nadaljujte z 

branjem→  

Litij-ionske baterije morajo biti bolj 

zelene in bolj etične 

Baterije so ključnega pomena za 

prihodnost človeštva, vendar pa so 

povezane z okoljskimi in človeškimi viri,  ki 

jih je potrebno izboljšati. Približno 70% 

kobalta pridobivajo v Demokratični 

republiki Kongo, kjer so delavci družine z 

mladoletnimi otroki, pogoji za delo pa so 

zelo nevarni…  

Nadaljujte z branjem→ 

 

IPCC v osnutku poročila krepi 

opozorilo glede prelomnih 

podnebnih sprememb 

Znanstveniki so vedno bolj zaskrbljeni 

zaradi pragov, čez katere bi lahko 

okrevanje postalo nemogoče, so 

ugotovili v osnutku glede prelomnih 

podnebnih sprememb, končno 

poročilo IPCC naj bi bilo objavljeno 

šele leta 2022…  

Nadaljujte z branjem→ 

 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/03/arso-izdajal-potrdila-ml-surovine-v-ljubljanskem-zalogu-za-zbiranje-odpadkov-ne-da-bi-preveril-stanje-na-terenu/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/03/arso-izdajal-potrdila-ml-surovine-v-ljubljanskem-zalogu-za-zbiranje-odpadkov-ne-da-bi-preveril-stanje-na-terenu/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/06/litij-ionske-baterije-morajo-biti-bolj-zelene-in-bolj-eticne/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/07/ipcc-v-osnutku-porocila-krepi-opozorilo-glede-prelomnih-podnebnih-sprememb/


Primer ekološke bombe »Laze« 

prinaša odgovor, zakaj se udeleţiti 

nedeljskega referenduma in 

kaj obkroţiti 

Avtor: Diana Zajec –Pogovarjala sva se na 

obrobju Kranja, v Lazah v Stražišču, kjer je 

bil v preteklosti eden najlepših kotičkov na 

obrobju gorenjske prestolnice. Z ribnikom, 

ki ga danes ni več, z bistrimi potočki, ki jih 

je industrija skalila z mavrico strupenih 

izpustov in v katerih danes ni več 

življenja…  

Nadaljujte z branjem 

 

Eko patrulja AAG: Namesto da bi zaščitili gozd 

pred lubadarji pod Golico izvajajo golosek 

zdrave smreke 

Krajani  so AAG opozorili, da se nad vasjo Planine pod 

Golico izvajajo goloseki. V AAG smo bili prepričani, da se 

izvaja sanacija žarišč lubadarja, vendar smo se odločili, da 

preventivno prijavo pregleda na licu mesta Eko-patrulja 

AAG. Ta je ugotovila, da se izvajajo goloseki v zdravem 

gozdu in da gre lastniku gozda predvsem za zaslužek, …  

Nadaljujte z branjem→ 

 

 

Pogin rakov v Cerkniškem jezeru 

Naš član nas je obvestil, da je v 

Cerkniškem jezeru prišlo do večjega 

pogina rakov.  

Obvestili smo inšpekcijo!  

Nadaljujte z branjem→ 

 

 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/07/primer-ekoloke-bombe-laze-prinaa-odgovor-zakaj-se-udeleziti-nedeljskega-referenduma-in-kaj-obkroziti/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/08/eko-patrulja-aag-namesto-da-bi-zacitili-gozd-pred-lubadarji-pod-golico-izvajajo-golosek-zdrave-smreke/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/12/pogin-rakov-v-cerknikem-jezeru/


EKO PATRULJA AAG je na 

obreţju Krke preverila zaradi 

izgradnje ceste negativne vplive 

na okolje 

Člani AAG so nas obvestili da se v 

hlastanju za vse več obdelovalne 

zemlje uničuje melioracijske kanale in 

nabrežino reke Krke ter gozd na meji 

med občinama. kjer se gradi cesto čez 

gozd , po besedah graditelja pa cesta 

javnega dobra katastrske občine 1332 

PODBOČJE-KRŠKO in parcelne 

številke javnega…  

Nadaljujte z branjem→ 

 

EKO PATRULJA AAG ODKRILA 

SREDI KRANJA ODLAGALIŠČE 

ODPADKOV – DRUGIČ 

Pred malo več kot enim letom smo v 

AAG opozorili javnost o izsledkih Eko 

Patrulje AAG, ki  je ugotovila, da na 

dvorišču komunalnega podjetja 

Komunala Kranj raste kup odpadkov. 

Verjetno je šlo za odpadno…  

Nadaljujte z branjem→ 

 

Evropska komisija predlaga 

učinkovito prepoved prodaje 

novih avtomobilov s fosilnimi 

gorivi od leta 2035 

 Komisija predlaga 

zmanjšanje emisij CO2 iz 

avtomobilov za 55% do 

leta 2030; Predlogi 

vključujejo 100-odstotno 

zmanjšanje emisij CO2 iz 

avtomobilov do leta … 

Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/13/eko-patrulja-aag-je-na-obrezju-krke-preverila-zaradi-izgradnje-ceste-negativne-vplive-na-okolje/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/14/eko-patrulja-aag-odkrila-sredi-kranja-odlagalice-odpadkov-drugic/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/15/evropska-komisija-predlaga-ucinkovito-prepoved-prodaje-novih-avtomobilov-s-fosilnimi-gorivi-od-leta-2035/


 

Anton Komat: »Smo sredi zarote 

proti človečnosti!« 

Smo pač v deţeli strahu, ki ima v 

20. stoletju za seboj diktature 

cesarja, kralja, grozote dveh 

svetovnih in drţavljanske vojne, 

totalitarizma komunistov in ta 

čas še transhumanizma…  

Nadaljujte z branjem→ 

 

 

EKO PATRULJA AAG: 

PARKIRIŠČE KAMIONOV 

V ZAPUŢAH 

V AAG smo prejeli pritožbo s strani 

25 občanov ( podpise hranimo v 

arhivu AAG) zaradi hrupa, smradu, 

povečanje koncentracije škodljivih 

izpustov kamionov iz postavljenega 

parkirišča v vasi Zapuže..                       

Nadaljujte z branjem→ 

 

 

Obrazi nevladnikov: Tony 

Mlakar, Alpe Adria Green – 

Kamnolom na domačem pragu? 

Gore odpadkov sredi mesta, gradbeni 

material v potoku, široke ceste skozi 

gozd, blato iz čistilnih naprav na 

njivah … »Rad rečem, da smo 

organizacija, ki nudi asistenco 

‘civilnemu okoljskemu nadzoru’,« 

pravi Tony Mlakar, vodja Okoljskega 

centra pri mednarodni…  

Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/18/anton-komat-smo-sredi-zarote-proti-clovecnosti/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/19/eko-patrulja-aag-parkirice-kamionov-v-zapuzah/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/20/obrazi-nevladnikov-tony-mlakar-alpe-adria-green-kamnolom-na-domacem-pragu/


 

Slovenska vlada je odobrila 

gradnjo drugega bloka NEK 

PO MNENJU UPRAVNEGA ODBORA 

AAG JE IZDAJA ENERGETSKEGA 

DOVOLJENJA ZA NOVO JEDRSKO 

ELEKRARNO BREZ JAVNE 

OBRAVNAVE TAKO POMEMBNE 

ODLOČITVE ZA NAŠE ZANAMCE…  

Nadaljujte z branjem→ 

 

 

Mednarodni dan čistega zraka za 

modro nebo poudarja povezavo 

med zdravim zrakom in 

zdravim planetom 

23.07.2021 je bilo objavljeno, da 

bo tema drugega letnega 

mednarodnega dneva čistega 

zraka za modro nebo , ki ga bo 

omogočil Program Zdruţenih 

narodov za okolje (UNEP), 

“Zdrav zrak, zdrav planet”…  

Nadaljujte z branjem→ 

 

 

V Zalogu pa še vedno “SMRDI” 

Te dni je minilo 30 dni, ko je naša 

Mednarodna okoljska organizacija Alpe 

Adria Green pisala o problemu, ki ga 

imajo krajani Zaloga in širše okolice že več 

kot leto in pol, zaradi nevzdržnega smradu 

in pepela, ki ga nosi veter po zraku, zaradi 

nepravilnega delovanja podjetja ML 

Surovine d. o. o., Ljubljana, …  

Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/21/slovenska-vlada-je-odobrila-gradnjo-drugega-bloka-nek/
https://www.cleanairblueskies.org/
https://www.cleanairblueskies.org/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/27/mednarodni-dan-cistega-zraka-za-modro-nebo-poudarja-povezavo-med-zdravim-zrakom-in-zdravim-planetom/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/29/v-zalogu-pa-e-vedno-smrdi/


Ekološki dolg do prihodnjih 

generacij se je pričel 

letos 29.07.2021 

Letos bo človeštvu zmanjkalo 

naravnih virov, ki jih bo Zemlja 

lahko obnovila 29. julija. Nujno 

so potrebni odločni ukrepi glede 

podnebja.Cepljenja napredujejo 

in zdi se, da se bliţa prevlada v 

boju proti pandemiji. Toda boj 

na dveh različnih, a med seboj 

povezanih frontah še vedno 

traja… 

Nadaljujte z branjem→  

 

 

 

 

PLAČILO ČLANARINE AAG 

 

Letna članarina znaša 5 EUR.  - Članarino lahko poravnate preko poloţnice,  ali spletne banke na 

TTR: SI56 3300 0000 6508 788 ( KODA QR JE PRAVILNA!)   Članarino lahko poravnate tudi 

preko Pay Pal – v nadaljevanju→ 

DONIRAJTE PREKO PAYPAL ALI POSTANI PARTNER AAG 

 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/07/29/ekoloki-dolg-do-prihodnjih-generacij-se-je-pricel-letos-29-07-2021/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/namenite-10-dohodnine-za-prihodnost-nasih-otrok/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/namenite-10-dohodnine-za-prihodnost-nasih-otrok/
https://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/donate


 

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.WORDPRESS.COM/; 

HTTP://INFO630882.WIXSITE.COM/ALPEADRIAGREEN  

TTR: SI56 3300 0000 6508 788  
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