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NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

PREJELI SMO: RUŠENJE REGENERACIJE V ACRONIJU 

 

 

 

Nadaljujte z branjem  

 

 

Konferenca ZN o oceanih 2022 

Hudo zdravstveno stanje oceanov je 

naletelo na val obljub na konferenci ZN o 

oceanih, saj Lizbonska deklaracija odpira 

novo poglavje za ukrepanje na oceanu 

Lizbona, Portugalska, 1. julij – Petdnevna 

konferenca ZN o oceanih se je danes 

končala z več kot 150 državami, ki […] 

Nadaljujte z branjem 
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Masaker zaradi podnebnih sprememb na Marmoladi v 

Dolomitih (Italija) 

Zgodilo se je na odseku, ki od Pian dei 

Fiacconi vodi proti Punta Penii, številke 

tragedije so začasne. Plaz zadel dve vrvi 

pohodnikov. Reševalne akcije so zelo 

otežene zaradi visokih temperatur na 

višini. Išče se več deset pogrešanih oseb. 

AGI – Noč pada na Canazei. Tam […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

PREDSTAVITEV SEŽIGALNICE ODPADKOV V LJUBLJANI 

Mestna občina Ljubljana je 06.07.2022 v 

Ljubljanski Curkrarni predstavila projekt 

sežigalnice, ki naj bi bila umeščena na 

vzhodni del občine – v Moste, kot smo že 

obvestili javnost AAG temu projektu 

močno nasprotuje. Ta ideja občine zori 

vse od leta 2015, ko je bil postavljen na 

Ljubljanskem. […] 

Nadaljujte z branjem 

 

PREJELI SMO – APEL ZA FINANČNO PODPORO! – APEL 

ZA FINANSIJSKU PODRŠKU!  

ZELENA PATROLA TREBA VAŠU POMOĆ 
Dragi prijatelji, 

Zelena patrola je 13 godina bezuslovni prijatelj ekoloških 

aktivista u Srbiji i regionu. Bili smo uvek i svugde s 

ljudima koji se bore za zaštitu životne sredine i kvalitet 

života! Posle snimljenih 150 emisija nepokorni tim 

Zelene patrole ostao je bez finansija! Tim Zelene patrole 

ima višegodišnjeg iskustvo i bilo bi […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/07/05/masaker-zaradi-podnebnih-sprememb-na-marmoladi-v-dolomitih-italija/
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https://alpeadriagreen.org/2022/07/09/prejeli-smo-apel-za-financno-podporo-apel-za-finansijsku-podrsku/


Volk v številkah: rezultati monitoringa volkov v 4. državah 

EU 2020/2021 

Monitoring je zelo pomemben za oceno 

številčnosti in razširjenosti 

volka. Spremljanje populacije volkov je 

bistvenega pomena za usmerjanje izbir 

upravljanja in ohranjanja. V tem glasilu 

razpravljamo o številčnosti volkov v 4 

državah, kjer je aktiven projekt LIFE […] 

Nadaljujte z branjem 

 

AAG prijavil sum nezakonitih del na področju Drugega tira 

Divača – Koper na območju tunela T2 na platoju Črni Kal 

Člani AAG in ostali občani vasi Črnega Kala in 

Gabrovice pri Črnem kalu občutijo vsakodnevno 

miniranje najmanj od 20. junija 2022 do 13. 

julija 2022 v dnevnem in nočnem času na 

projektu Drugega tira, na portalu Črni Kal tunela 

T2 Glinščica – Črni Kal. Miniranje se občuti 

tako, da najprej slišijo bobnenje in tresenje tal 

[…] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Požar, ki je zajel Slovenijo je nevaren tudi za naravo oziroma – 

Podnebne spremembe in gozdni požari eden drugega krepijo 

Medtem ko se Slovenija sooča z 

največjim požarom v svoji zgodovini, ki 

se je v sredo razširil iz Italije in zajel več 

krajev po Krasu, požar pa še vedno 

gasijo, svetovna organizacija za varstvo 

narave WWF in AAG opozarja, da je 

vročinski udar, ki je prizadel […] 

Nadaljujte z branjem 
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Proti biocidu reke Rižane 

20.07.2022 je prišlo do večjega pogina 

rib v mlinščici reke Rižane. Kot 

poudarjajo v RD Koper, gre 

za “posledico nespametnih odločitev in 

hitrega reševanja dolgoletnih perečih 

občinskih problemov”. Posledice pa 

najbolj občutijo živali, “ki niso krive za 

človeški pohlep”. Na kraju so bili koprski 

gasilci, vendar analiza vode ni pokazala 

onesnaženja. Po vsej verjetnosti so […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Svojo podtalnico pošiljamo po hitri poti na Hrvaško 

Anton Komat član UO AAG Okoljski 

aktivist opozarja, da bo treba določiti, kdo 

ima večjo pravico do vode. Že štiristo let 

znano reklo pravi, da se bomo 

dragocenosti vode zavedeli šele takrat, ko 

bodo vodnjaki suhi, odgovarja Anton 

Komat na vprašanje, zakaj je voda zdaj 

postala tako pomembna. O vodi bi […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Ekološka katastrofa: množičen pogin rib v Malem Grabnu 

V Malem grabnu v Ljubljani je v soboto 23.08.2022 prišlo do 

novega primera množičnega pogina rib, je poročala Televizija 

Slovenija. Predsednik ribiške družine Barje Bojan Pregovnik je 

povedal, “Tega se ne da nadomestiti, teh rib se kupiti ne da. Ta 

tokokrog je končan, kar pomeni, da naslednjih od 10 do 15 let ne 

bo nobene […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/07/23/proti-biocidu-reke-rizane/
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Dan okoljskega dolga je letos že 28 julija 

Dan okoljskega dolga za leto 2022 je 

datum, ko človeštvo eno leto porabi vse 

obnovljive vire planeta in je letos že 28. 

julija. Skoraj vse države Jugovzhodne 

Evrope imajo v tem pogledu slabše 

rezultate od svetovnega 

povprečja. Slovenija je presežni dan 

dosegla 18. aprila. Srbija bo v rdečih […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

POŽAR V STRAŽIŠČU V KRANJU SPREMLJALA EKO 

PATRUJA AAG 

Člani AAG iz Stražišča v Kranju so nas 

obvestili, da je v IC Laze v družbi Blisk 

Livarstvo d.o.o., Laze 20 28.07.2022 , 

izbruhnil požar, zato smo takoj opravili 

Eko patruljo AAG, ki je ugotovila da je 

zagorel del objekta in ostrešje. Eko 

patrulja AAG je ugotovila, da se je iz 

obrata vil črn dim, ki je bil po oceni 

strupen, saj je[…]  

Nadaljujte z branjem 

 

 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/07/28/dan-okoljskega-dolga-je-letos-ze-28-julija/
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NOVO NA SPLETNI STRANI 

PLATHORMI AAG - ZA OKOLJSKO 

EVROPSKO PRAVO 

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

PROJEK JE AAG USPEŠNO ZAKLJUČIL 

 

 Spletna platforma za okoljsko pravo EU 

 

Интернет платаформа  за еколошко право на ЕУ 

 

Интернет платформа за еколошко право ЕУ 

 

 

https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/hr/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/
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https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/rs/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/rs/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/rs/


Internetska platforma za pravo EU-a o okolišu 

 

 

 

Internetska platforma za pravo EU-a o okolišu 

 

 

 

 Enviromental Applicable Law Online Platform 

 

 

#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 
  

JULIJ 2022 
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Deli novice prijateljem in znancem! 

 

 


