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E-NOVICE AAG: HRAST JANUAR  2022 

 

 
Delavsko naselje v 
Orehku v 
pridobivanju 
gradbenega dovolje
nja 

Potem ko je gradbena 
inšpekcija ugotovila, da je 
nastajajoče delavsko 
naselje v Orehku nelegalna 
gradnja, je investitor 
podjetje …  Nadaljujte z 
branjem→

 

Bodo ustavili 
postopek za oddajo 
letališča Bovec 
v najem? 

Mariša Bizjak- Radio Koper 
Kot smo že poročali, so v 
organizaciji Alpe Adria 
Green v začetku decembra 
na bovško občino poslali 
zahtevo za ustavitev 
postopka za najem in 
upravljanje letališča 
Bovec,… Nadaljujte z 
branjem→ 

 

 
 
 
 
 
 

https://alpeadriagreen.org/2022/01/02/delavsko-naselje-v-orehku-v-pridobivanju-gradbenega-dovoljenja/
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https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
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Parlament Srbije – Kaj 
ne storiti? Park je 
uničen. Ignorirajo 
zahteve državljanov! 
 Zelene površine v Novem Sadu 
izginjajo ob naglici 
investitorjevega urbanizma. To 
je privedlo do pojava velikega 
števila pobud državljanov, 
tako formalnih kot 
neformalnih, ki prevzamejo 
različne dejavnosti 
za… Nadaljujte z branjem→ 
 

 

Alpe Adria Green za 
zaporo strelišča 

 

Na zadnji seji sevniškega 
občinskega sveta v starem 
letu so opozorili na pismo 
Alpe Adria Green (AAG) 
glede prekomernega hrupa 
s strelišča na Radni, ki je, 
kot so pokazale meritve na 
treh lokacijah, sicer na… 

Nadaljujte z branjem→ 
 
 
 
 

 

 
Ustna obravnava  za 
gradbeno dovoljenje 
“Mala vetrna 
elektrarna Kalše” 
Upravna enota Slovenska 
Bistrica je v sredo, dne 5. 1. 
2022 organizirala javno 
obravnavo v postopku 
izdaje gradbenega 
dovoljenja za gradnjo Male 
… Nadaljujte z branjem→ 

 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/12/10/company-wall-podelilo-priznanje-alpe-adria-green/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/04/prejeli-smo-park-je-unicen/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/07/alpe-adria-green-za-zaporo-strelisca/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/08/ustna-obravnava-za-gradbeno-dovoljenje-mala-vetrna-elektrarna-kalse/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/vetrne-elektrarne-kalse.jpeg
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/ne-nismo-se-obracali-parlamentarcima.-ana-ferik-ivanovic-arhitekta-1.jpg
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SKUPINA 
EVROPSKIH NVO ZA 
OHRANITEV TAL: 
PREDNOSTNA 
NALOGA 
EVROPSKEGA 
ZELENEGA DOGOVO
RA 

Vlada je kot v bifeju 
postregla srbski ‘Rio Tinta’ 
in druga rudarska podjetja, 
je povedala Ljiljana 
Bralović iz združenja 
Suvoborska greda… 
Nadaljujte z branjem→ 

 

Pripombe AAG na 
postavitev PVE Griže 
Veliko polje 

 

V Alpe Adria Green (v 
nadaljevanju AAG) smo bili 
povabljeni na obravnavo 
PVE Griže Veliko polje na 
sedežu KS Vrabče. 
Obravnave se bo udeležil 
predstavnik AAG. Pripombe 
ki jih bomo izpostavili:  Vsa 
leta po postavitvi VE Dolenja 
vas… Nadaljujte 
z branjem→ 

 

Nameravane 
izgradnje jeklarne v 
Orehu pri Žavljah 
ne bo 

Izgradnje jeklarne v 
Orehu/Noghere, okoli 1,4 
km od slovenske meje ne bo, 
ker sta se družbi Metinvest 
in Danieli…  
Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.org/Vlada%20je%20%E2%80%9Cstregla%E2%80%9D%20Srbiski%20Rio%20Tinta%20kot%20v%C2%A0bifeju
https://alpeadriagreen.org/Vlada%20je%20%E2%80%9Cstregla%E2%80%9D%20Srbiski%20Rio%20Tinta%20kot%20v%C2%A0bifeju
https://alpeadriagreen.org/Vlada%20je%20%E2%80%9Cstregla%E2%80%9D%20Srbiski%20Rio%20Tinta%20kot%20v%C2%A0bifeju
https://alpeadriagreen.org/Vlada%20je%20%E2%80%9Cstregla%E2%80%9D%20Srbiski%20Rio%20Tinta%20kot%20v%C2%A0bifeju
https://alpeadriagreen.org/Vlada%20je%20%E2%80%9Cstregla%E2%80%9D%20Srbiski%20Rio%20Tinta%20kot%20v%C2%A0bifeju
https://alpeadriagreen.org/Vlada%20je%20%E2%80%9Cstregla%E2%80%9D%20Srbiski%20Rio%20Tinta%20kot%20v%C2%A0bifeju
https://alpeadriagreen.org/Vlada%20je%20%E2%80%9Cstregla%E2%80%9D%20Srbiski%20Rio%20Tinta%20kot%20v%C2%A0bifeju
https://alpeadriagreen.org/Vlada%20je%20%E2%80%9Cstregla%E2%80%9D%20Srbiski%20Rio%20Tinta%20kot%20v%C2%A0bifeju
https://alpeadriagreen.org/2022/01/10/srbija-vlada-je-stregla-srbiski-v-rio-tinta-kot-v-bifeju/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/10/pripombe-aag-na-postavitev-pve-grize-veliko-polje/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/10/pripombe-aag-na-postavitev-pve-grize-veliko-polje/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/21/nameravane-izgradnje-jeklarne-v-orehu-pri-zavljah-ne-bo%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
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https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/vetrnice-griza-1.jpg
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/jeklarna-orehek.jpeg


PRIPOMBE AAG NA 
UREDBO O 
SPREMEMBAH 
UREDBE O 
OCENJEVANJU IN 
UREJANJU HRUPA 
V OKOLJU 

V mednarodnem društvu 
Alpe Adria Green kot 
društvo, ki deluje v javnem 
interesu na področju okolja 
in narave smo v: 
… Nadaljujte z branjem→ 

 

Pripombe, zahteve 
in predlogi AAG NA 
UREDBO O NAČINU, 
PREDMETU IN 
POGOJIH IZVAJANJA 
GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE 
RAVNANJA Z 
ŽIVALSKIMI 
STRANSKIMI 
PROIZVODI 
KATEGORIJE 1 IN 2 

… Nadaljujte z branjem→ 

 

Alpe Adria Green je 
podala predloge 
sprememb Osnutka 
Uredbe o odpadkih. 
Alpe Adria Green je v 
zakonskem roku podala 
predloge 
sprememb Osnutka Uredbe 
o odpadkih. Predloge 
sprememb AAG Osnutka 
Uredbe o odpadkih: 
… Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.org/2022/01/22/pripombe-aag-na-uredbo-o-spremembah-uredbe-o-ocenjevanju-in-urejanju-hrupa-v-okolju/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/28/pripombe-zahteve-in-predlogi-na-aag-na-uredbo-o-nacinu-predmetu-in-pogojih-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-ravnanja-z-zivalskimi-stranskimi-proizvodi-kategorije-1-in-2/
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=13736
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=13736
https://alpeadriagreen.org/2022/01/29/alpe-adria-green-je-podala-predloge-sprememb-osnutka-uredbe-o-odpadkih/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrup10-1.jpg
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/ptice-v-soncu.jpeg
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/pexels-photo-139366-1.jpeg


e-novice AAG: HRAST 2/2022 
E-NOVICE AAG: HRAST FEBRUAR 2022 

 

 

PREDNOST PROCESA UPLINJANJA PRI TERMIČNI OBDELAVI 
TRDNIH ODPADKOV – END-OF-WASTE TEHNOLOGIJA 

 

Gorljivi del odpadkov in odpadna biomasa predstavlja velik potencialni vir ogljika, ki ga 
spričo neustreznih tehnoloških rešitev 
nerentabilno kurimo, v veliki večini pa 
na neprimeren način odlagamo ali 
prepuščamo trohnenju in gnitju. Na 
globalni ravni vsak dan proizvedemo 5,4 
MIO t odpadkov, pri čemer se je ta 
količina zaradi zdravstven…  
 Nadaljujte z branjem→ 
 
 
 
 
 
 

 

Pripombe AAG na “Uredbo o nadomestilu za izrabo prostora za 
proizvodno napravo na veter” 

 

AAAG je v predpisanem roku podal na 
Ministrstvo za infrastrukturo na 
predlog Uredbe o nadomestilu za 
izrabo prostora za .…  
Nadaljujte z branjem→ 
 
 
 
 
 
 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/02/02/prednost-procesa-uplinjanja-pri-termicni-obdelavi-trdnih-odpadkov-end-of-waste-tehnologija/
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/javna-obravnava-uredbe-o-nadomestilu-za-izrabo-prostora-za-proizvodno-napravo-na-veter-4674
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/javna-obravnava-uredbe-o-nadomestilu-za-izrabo-prostora-za-proizvodno-napravo-na-veter-4674
https://alpeadriagreen.org/2022/02/05/pripombe-aag-na-uredbo-o-nadomestilu-za-izrabo-prostora-za-proizvodno-napravo-na-veter/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrast-aag-1.jpg
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/02/image.png
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/02/image-1.png


 

Izjava za javnost: Gradbeno 
dovoljenje za začasni 
kamp »Orehek« 
  Alpe Adria Green, mednarodno društvo 
za varstvo okolja in narave,  je 2.2. 2022 
kot stranski udeleženec v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja za začasni 
nastanitveni kamp »Orehek« pridobil 
Gradbeno dovoljenje št.351-367/2021-
6236-49, s katerim Upravna enota 
Postojna …  
Nadaljujte z branjem→ 
 

 

 

Zmagovalec črne liste AAG 
za leto 2021 

 

AAG že dvajset let vsako leto izvaja 
informativno – ozaveščevalno 
akcijo Okoljska črna lista, na katero 
uvršča najbolj pereče okoljske 
probleme, s katerimi se srečuje v 
okviru svoje redne dejavnosti – 
civilnega nadzora nad 
prekomernimi … 
 
Nadaljujte z branjem→ 
 
 
 

 

EKO-PATRULJA AAG POD NASELJEM LIPCE 
NAD JEZOM HE MOSTE 
Na poziv občanov, ki so se pritoževali med sprehodom nad 
smradom, smo v AAG opravili ekološko patruljo. Vir za 
pritožbe leži pod naseljem Lipce malo od avtokampa Perun 
proti Jesenicam. Gre za kanalizacijo, ki neočiščena teče v jez 
HE Moste, po njej priplavajo tudi iztrebki. Po predpisih je 
neočiščene vode iz kanalizacije prepovedano izpuščati. V 
kolikor iz objektov ne gredo odpadne vode na čistilno 
napravo je potrebno za vsak objekt postaviti malo čistilno 
napravo. … 
 
  Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/12/10/company-wall-podelilo-priznanje-alpe-adria-green/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/12/10/company-wall-podelilo-priznanje-alpe-adria-green/
https://alpeadriagreen.org/2022/02/07/izjava-za-javnost-gradbeno-dovoljenje-za-zacasni-kamp-orehek/
https://alpeadriagreen.org/2022/02/09/zmagovalec-crne-liste-aag-za-leto-2021/
https://alpeadriagreen.org/2022/02/11/eko-patrulja-aag-pod-naseljem-lipce-nad-jezom-he-moste/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/02/image-2.png
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/02/image-4.png
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/02/image-3.png


“Ne v bazenu, kopamo se 
v smradu” 
Civilna iniciativa Vrtojba je okrepila 
prizadevanja, da bi izselili asfaltno 
bazo Kolektorja CPG iz Vrtojbe. Upe 
polaga v inšpekcijo, na katero je 
podala prijavo, s katero dokazuje, da 
za asfaltno bazo ni dovoljenj. 
Inšpekcijo je obvestila…  

Nadaljujte z branjem→ 

 

Prejeli smo: Narava rabi 
našo ljubezen 

 

LJUBLJANA – Na dan zaljubljenih je 
Svetovna organizacija za varstvo narave 
(WWF) sprožila regionalno 
kampanjo »Love It or Lose It« (Imej 
rad/a ali Izgubi)  
https://www.wwfadria.org/sl/love/, s 
katero je leto 2022 razglasila …  
 Nadaljujte z branjem→ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Odgovor AAG na članek 
Sežigalnica na Jesenicah? , 
objavljenim dne 16.2.2022 v 
Gorenjskem glasu 
AAG daje konceptu sežiga ali so-sežiga 
odpadkov zadnje mesto na lestvici 
izkoriščanja odpadkov za alternativne 
oblike energentov. Zavedamo se, da smo 
v Sloveniji kljub trudu pri uvajanju 
sistemskega zmanjšanja odpadkov priča 
vedno večjem …  
 Nadaljujte z branjem→ 
 

https://alpeadriagreen.org/2022/02/12/ne-v-bazenu-kopamo-se-v-smradu%ef%bf%bc/
https://www.wwfadria.org/sl/love/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/10/pripombe-aag-na-postavitev-pve-grize-veliko-polje/
https://alpeadriagreen.org/2022/02/15/prejeli-smo-narava-rabi-naso-ljubezen/
https://alpeadriagreen.org/2022/02/23/odgovor-aag-na-clanek-sezigalnica-na-jesenicah-objavljenim-dne-16-2-2022-v-gorenjskem-glasu/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
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https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/02/image-5.png


Emisije iz cestnega prometa 
in ogrevanja v 
gospodinjstvih so posledica 
kršitev standardov kakovosti 
zraka EU v Evropi 
Kršitve mejnih vrednosti EU za 
kakovost zraka za dušikov dioksid po 
Evropi so bile večinoma posledica 
cestnega prometa, medtem… 

 Nadaljujte z branjem→ 

 

UE Slovenska Bistrica 
odločila glede vetrne 
elektrarne Kalše 
na Pohorju 
Upravna enota Slovenska Bistrica (v 
nadaljevanju UE) je dne 23.2.2022 z 
dopisom: Seznanitev z ugotovitvami – 
objekt MVE Kalše, udeležencem 
postopka napovedala zavrnitev  …   
Nadaljujte z branjem→ 
 
 
 

 

APETITI PO PLINSKEM 
TERMINALU V KOPRU 

 

Slovenija tudi spričo vojne v Ukrajini 
razmišlja o plinskem terminalu na 
svojem ozemlju, potem ko je odločno 
nasprotovala terminalu v Tržaškem 
zalivu, ki ga je nameravala zgraditi 
španska družba Gas Natural. Načrt za 
terminal je povzročal napetosti med 
Rimom in Ljubljano. Za energetsko 
neodvisnost in odpornost je za 
Slovenijo po oceni ministra za 
infrastukturo Jerneja Vrtovca… 
  Nadaljujte z branjem→ 
 
 
 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/01/22/pripombe-aag-na-uredbo-o-spremembah-uredbe-o-ocenjevanju-in-urejanju-hrupa-v-okolju/
https://alpeadriagreen.org/2022/02/24/emisije-iz-cestnega-prometa-in-ogrevanja-v-gospodinjstvih-so-posledica-krsitev-standardov-kakovosti-zraka-eu-v-evropi/
https://145407f5-bce3-44e2-b007-e25fc30f66c0.filesusr.com/ugd/f26af4_63884dc278f845f896c711e3d5e5d5f7.pdf
https://145407f5-bce3-44e2-b007-e25fc30f66c0.filesusr.com/ugd/f26af4_63884dc278f845f896c711e3d5e5d5f7.pdf
https://145407f5-bce3-44e2-b007-e25fc30f66c0.filesusr.com/ugd/f26af4_63884dc278f845f896c711e3d5e5d5f7.pdf
https://alpeadriagreen.org/2022/02/25/ue-slovenska-bistrica-odlocila-glede-vetrne-elektrarne-kalse-na-pohorju/
https://alpeadriagreen.org/2022/02/27/apetiti-po-plinskem-terminalu-v-kopru/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/02/image-9.png
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/02/image-10.png
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/02/image-8.png


e-novice AAG: HRAST 3/2022 
 

 

 

 

E-NOVICE AAG: HRAST MAREC 2022 

NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

Bomo v Kopru dobili nov plinski terminal? 

 
STA 

Ministri EU za energetiko so 

01.03.2020 na izrednem 

zasedanju govorili o razmerah 

na energetskem trgu po ruski 

invaziji na 

Ukrajino.Diverzifikacija 

dobave plina je izjemno 

pomembna in nujno potrebna, 

je po dogodku dejal minister 

Jernej Vrtovec in poudaril 

pomembnost sinhronizacije. … 

 Nadaljujte z branjem→ 

 

V jedrski elektrarni Zaporožje pogasili požar in preprečili ekološko 

jedrsko katastrofo 
 

Ukrajinske oblasti so sporočile, da so poslale 

gasilce v jedrsko elektrarno Zaporožje in tako 

preprečile ekološko katastrofo. V JE je po ruskem 

obstreljevanju izbruhnil požar, češ da je jedrska 

varnost elektrarne zdaj 

zagotovljena.… Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.org/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/01/bomo-v-kopru-dobili-nov-plinski-terminal/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/04/v-jedrski-elektrarni-zaporozje-pogasili-pozar-in-preprecili-ekolosko-jedrsko-katastrofo/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.org/e-novice-aag-hrast/


PRI VSAKI VOJNI SE NAJDEJO TUDI LJUDJE BREZ VESTI, KI SLUŽIJO 

KAPITALU NA RAČUN UNIČEVANJA NARAVE IN OKOLJA IN ČLOVEŠKE 

VARNOSTI TER ZDRAVJA V LASTNI DRŽAVI! 

 

JURI O IDEJI PLINSKEGA TERMINALA V 

KOPRU: “Neverjetno, kako izbruh neke krize 

reže spomine” 

O dogajanju v Ukrajini se je znova oglasil 

Aurelio Juri, nekdanji koprski župan, poslanec 

državnega zbora in evropskega parlamenta, 

sodelavec tehničnega omizja o uplinjevalnikih. 

Potem ko je v začetku tega tedna  … Nadaljujte 

z branjem→ 

 

MOP odgovoril na pripombe, zahteve in predloge Alpe Adria Green (AAG) 

na Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe 

ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 
 

V AAG smo prejeli odgovor MOP na naše 

pripombe  na vladno gradivo ”Uredba o načinu, 

predmetu in pogojih izvajanja gospodarske 

javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi 

proizvodi kategorije 1 in 2”. Odgovor na 

pripombe posredujemo javnosti zgolj 

informativno, saj pripravljamo odgovor na 

njihove trditve. …Nadaljujte z branjem→ 

 

 

Poročilo o delu mednarodnega društva Alpe Adria Green za zaščito okolja in 

narave za leto 2021 
 

Na osnovi strateških usmeritev in programa 

dela društvo Alpe Adria Green, ki deluje v 

javnem interesu in temelji na prostovoljstvu,  

smo v letih 2019 in  2020  delovali na 

naslednjih: …  Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.org/2022/03/05/pri-vsaki-vojni-se-najdejo-tudi-ljudje-brez-vesti-ki-sluzijo-kapitalu-na-racun-unicevanja-narave-in-okolja-in-cloveske-varnosti-ter-zdravja-v-lastni-drzavi/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/05/pri-vsaki-vojni-se-najdejo-tudi-ljudje-brez-vesti-ki-sluzijo-kapitalu-na-racun-unicevanja-narave-in-okolja-in-cloveske-varnosti-ter-zdravja-v-lastni-drzavi/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/28/pripombe-zahteve-in-predlogi-na-aag-na-uredbo-o-nacinu-predmetu-in-pogojih-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-ravnanja-z-zivalskimi-stranskimi-proizvodi-kategorije-1-in-2/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/28/pripombe-zahteve-in-predlogi-na-aag-na-uredbo-o-nacinu-predmetu-in-pogojih-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-ravnanja-z-zivalskimi-stranskimi-proizvodi-kategorije-1-in-2/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/28/pripombe-zahteve-in-predlogi-na-aag-na-uredbo-o-nacinu-predmetu-in-pogojih-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-ravnanja-z-zivalskimi-stranskimi-proizvodi-kategorije-1-in-2/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/28/pripombe-zahteve-in-predlogi-na-aag-na-uredbo-o-nacinu-predmetu-in-pogojih-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-ravnanja-z-zivalskimi-stranskimi-proizvodi-kategorije-1-in-2/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/28/pripombe-zahteve-in-predlogi-na-aag-na-uredbo-o-nacinu-predmetu-in-pogojih-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-ravnanja-z-zivalskimi-stranskimi-proizvodi-kategorije-1-in-2/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/10/mop-odgovoril-na-pripombe-zahteve-in-predloge-alpe-adria-green-aag-na-uredbo-o-nacinu-predmetu-in-pogojih-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-ravnanja-z-zivalskimi-stranskimi-proizvodi-kategorije-1/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/11/porocilo-o-delu-mednarodnega-drustva-alpe-adria-green-za-zascito-okolja-in-narave-za-leto-2021/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/


Kako izbruh neke krize reže spomine 
 

AURELIO JURI , sodelavec Tehničnega omizja o uplinjevalnikih 

Zavržna in šokantna Putinova agresija na Ukrajino, ki se žal še noče 

ustaviti in je pregnala od doma že dva milijona ljudi, predvsem ženske, 

otroke in starce, ter pokončala na stotine, če že ne tisoče življenj, 

porušila še in še zgradb, infrastrukture ter spomenikov, pušča za seboj 

še mnoge druge posledice… 

 Nadaljujte z branjem→  

 

 

Združenje krajanov Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog zahteva od MO Ljubljana 

ureditev kanalizacije 

Civilna iniciativa, organizirana kot Združenje krajanov Sp. 

Kašelj – Podgrad – Zalog – pridruženi člani AAG, se je vse 

od leta 2009 nadejala, da se bo končno rešil problem 

kanalizacije v Sp. Kašlju, ko je bil v Uradnem …  Nadaljujte 

z branjem→ 

 

 

 

 

EKO PATRULJA AAG v Sodincih v Občini Ormož 

 

V AAG smo dobili prošnjo prebivalcev iz Sodincov v 

Občini Ormož, da naj AAG ukrepa, v zvezi s sporno 

čistilno napravo, zaradi katere imajo bližje živeči 

stanovalci (50-100 m od ČN) nenehne težave z emisijami 

smradu, izlivanjem odpadnih vod v okolico, 

poplavljanjem … Nadaljujte z branjem→ 

 

https://www.primorske.si/mnenja/pisma-bralcev
https://alpeadriagreen.org/2022/03/12/kako-izbruh-neke-krize-reze-spomine/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/10/pripombe-aag-na-postavitev-pve-grize-veliko-polje/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/15/zdruzenje-krajanov-sp-kaselj-podgrad-zalog-zahteva-od-mo-ljubljana-ureditev-kanalizacije/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/15/zdruzenje-krajanov-sp-kaselj-podgrad-zalog-zahteva-od-mo-ljubljana-ureditev-kanalizacije/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/16/eko-patrulja-aag-v-sodincih-v-obcini-ormoz/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/


O dovoljenju za Lesonit še brez krajanov 
 

Primorske Novice – Lesonit si obeta povečavo 

proizvodnje za tretjino, s tem naj bi tudi posodobil 

stare naprave. Okoljevarstvene organizacije pa so 

prepričane, da bi to lahko že storil in da za to ne 

potrebuje okoljevarstvenega dovoljenja. Postopki za 

njegovo pridobitev so stekli in mnenji sta na prvi ustni 

obravnavi z Lesonitom soočili stranski udeleženki v 

postopku – okoljski organizaciji Alpe Adria Green in 

Eko krog…  Nadaljujte z branjem→ 

 

 

PRIPOMBE NA EU ZAKON: Zdravje tal – zaščita, trajnostno upravljanje in 

obnova tal v EU 

 
Alpe Adria Green je poslal v zakonskem 

roku pripombe in priporočila na zakon o 

varstvu tal na EU komisijo. Skupaj z 

mednarodno koalicijo NVO smo 

poudarili, da so tla omejena, 

nezamenljiva in neobnovljiva okoljska 

dediščina, katere vsaka degradacija 

predstavlja izgubo za sedanje in 

… Nadaljujte z branjem→ 

 

 

JAVNO PISMO EVROPSKI KOMISIJI IN EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 

Nevladne organizacije, ki delujemo na področju 

zaščite velikih zveri in smo sodelovale v delovni 

skupini za spremljanje politik upravljanja z velikimi 

zvermi v Sloveniji, smo se zaradi dovoljenja za kvotni 

poboj 222 medvedov obrnile na predstavništvo 

Evropske Komisije in Evropskega Parlamenta v 

Sloveniji…   Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.org/2022/01/22/pripombe-aag-na-uredbo-o-spremembah-uredbe-o-ocenjevanju-in-urejanju-hrupa-v-okolju/
https://alpeadriagreen.org/2022/02/24/emisije-iz-cestnega-prometa-in-ogrevanja-v-gospodinjstvih-so-posledica-krsitev-standardov-kakovosti-zraka-eu-v-evropi/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/17/o-dovoljenju-za-lesonit-se-brez-krajanov/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Soil-health-protecting-sustainably-managing-and-restoring-EU-soils_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Soil-health-protecting-sustainably-managing-and-restoring-EU-soils_en
https://alpeadriagreen.org/2022/03/17/pripombe-na-eu-zakon-zdravje-tal-zascita-trajnostno-upravljanje-in-obnova-tal-v-eu/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/19/javno-pismo-evropski-komisiji-in-evropskemu-parlamentu-2/


 

22.03.2022 – Svetovni dan voda – podzemne vode 

Letos praznujemo svetovni dan voda, z poudarkom na 

podzemne vode: 

narediti nevidno vidno 

PODZEMNA VODA, KI PREDSTAVLJA PRIBLIŽNO 99 

% VSE TEKOČE SLADKE VODE NA ZEMLJI, IMA 

POTENCIAL, DA DRUŽBI ZAGOTOVI OGROMNE 

DRUŽBENE, GOSPODARSKE IN OKOLJSKE KORISTI 

IN PRILOŽNOSTI. Nadaljujte z branjem→ 

 

 

URA ZA ZEMLJO 2022 

Ura za zemljo se je pričela 2007 leta z 

namenom spodbujati ljudi po vsem svetu, 

naj ugasnejo luči, da bi opozorili na 

podnebne spremembe. Več kot desetletje 

pozneje ostaja podnebna kriza, ki jo je 

poslabšala še ena nujna grožnja: 

… Nadaljujte z branjem→ 

 

Mikroplastika prvič najdena v človeški krvi 
 

V človeški krvi so prvič odkrili 

onesnaženje z mikroplastiko, pri čemer so 

znanstveniki odkrili drobne delce pri skoraj 

80 % testiranih ljudi. 

Odkritje kaže, da lahko delci potujejo po 

telesu in se lahko zadržujejo v 

organih. Vpliv na zdravje še ni znan. Toda 

raziskovalci so zaskrbljeni,…Nadaljujte z 

branjem→ 

 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/12/24/spletna-platforma-za-okoljsko-evropsko-pravo/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/22/22-03-2022-svetovni-dan-voda-podzemne-vode/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/24/ura-za-zemljo-2022/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/28/mikroplastika-prvic-najdena-v-cloveski-krvi%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/28/mikroplastika-prvic-najdena-v-cloveski-krvi%ef%bf%bc/


IZJAVA ZA JAVNOST: SO-SEŽIG ODPADKOV NI REŠITEV 
 

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za 

varstvo okolja in narave (AAG) nasprotuje 

postavitvam  novih sežigalnic odpadkov v 

Sloveniji - (So)sežig ni rešitev! 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 30. 

redni seji z dne 14.3.2022 pod točko št. 6 sprejel 

sklep o prodaji nepremičnin v lasti MOL ter 

tako...Nadaljujte z branjem→ 

 

 
 

• Upravno sodišče do končne odločitve zadržalo dovoljenje za odstrel 

222 medvedov 

       STA – Upravno sodišče je z začasno odredbo 
do končne odločitve zadržalo dovoljenje okoljskega 
ministrstva za odstrel 222 rjavih medvedov v 
Sloveniji, so sporočili iz Društva za dobrobit živali 
AniMa.. ..Nadaljujte z branjem→                     

 

NOVO NA SPLETNI PLATFORMI ZA 

OKOLJSKO EVROPSKO PRAVO 

 

V MESECU MARCU JE PRIČELA 

DELOVATI TUDI SPLETNA 

PLATFORMA ZA EBROPSKO 

PRAVO TUDI V 

MAKEDONSKEM JEZIKU 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/03/29/izjava-za-javnost-so-sezig-odpadkov-ni-resitev/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/30/upravno-sodisce-do-koncne-odlocitve-zadrzalo-dovoljenje-za-odstrel-222-medvedov/
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/
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/


e-novice AAG: HRAST 4/2022 

 

 

E-NOVICE AAG: HRAST APRIL 2022 

NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

SPROSTITE SLOVENSKE REKE –   

Odprto pismo slovenski oblasti, političnim 

strankam in javnosti - Odprto pismo slovenski 

oblasti, političnim strankam in javnosti: 

SPROSTITE SLOVENSKE REKE 

 Spoštovani, naši naravni ekosistemi so v krizi, eden 

glavnih dejavnikov negativnih vplivov na naravo je 

človek. …  Nadaljujte z branjem→ 

 

MOL menda soglaša s sežigalnico v Mostah 

Polona Malovrh – Delo – V Alpe 

Adria Green trdijo, da sklep z 

zadnje seje mestnega sveta omogoča 

začetek postopka umeščanja 

sežigalnice odpadkov v prostor. 

.… Nadaljujte z branjem→ 

 

https://alpeadriagreen.org/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/01/sprostite-slovenske-reke-odprto-pismo-slovenski-oblasti-politicnim-strankam-in-javnosti/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/02/mol-menda-soglasa-s-sezigalnico-v-mostah/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/


Nedokončan projekt – izgradnja protihrupne ograje ob ranžirni postaji Moste 

Krajani Zaloga in Spodnjega Kašlja, med 

njimi tudi člani AAG so zgroženi, kako poteka 

projekt izgradnje protihrupne ograje v 

Četrtni skupnosti Polje Mestne občine 

Ljubljana oziroma ob ranžirni postaji, zato so 

poslali ogorčeno pismo z zahtevami g. Jerneju 

Vrtovec, ministeru za infrastrukturo 

RS... Nadaljujte z branjem→ 

 

Na koroških njivah onesnažena sadra, ki tudi do 33-krat presega dovoljene 

vrednosti svinca, pod lupo inšpekcije že 21 kmetij 

Nekatera polja in travnike v okolici Slovenj 

Gradca so kmetje zadnje tedne prekrili z 

nenavadno belo snovjo. Analize so pokazale, da 

gre za industrijsko sadro, ki je stranski proizvod 

iz Steklarne Rogaška in ki tudi do 33-krat 

presega dovoljene vrednosti svinca. Inšpekcijski 

postopek poteka pri 21 kmetijah. 

.…Nadaljujte z branjem→ 

 

Pesticidi v hrani: objavljeno zadnje poročilo EFSA 

Novo poročilo EFSA, ki združuje analize pesticidov 

iz 30 držav, prikazuje svetlo in temno sliko o tem, 

kaj prihaja na našo mizo. Če 40,3 % analiziranih 

vzorcev vsebuje ostanke vsaj enega pesticida, je le 

4,1 % preseglo zakonske omejitve. Seznam analiz, 

opravljenih v Italiji, uvršča hruške, fižol in 

pomaranče na vrh seznama…  Nadaljujte z 

branjem→ 

https://alpeadriagreen.org/2022/04/04/nedokoncan-projekt-izgradnja-protihrupne-ograje-ob-ranzirni-postaji-moste/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/06/na-koroskih-njivah-onesnazena-sadra-ki-tudi-do-33-krat-presega-dovoljene-vrednosti-svinca-pod-lupo-inspekcije-ze-21-kmetij/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/06/pesticidi-v-hrani-objavljeno-zadnje-porocilo-efsa/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/06/pesticidi-v-hrani-objavljeno-zadnje-porocilo-efsa/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/


Letališče Bovec: povzročitelj neznosnega hrupa ali strateško pomembna 

turistična točka? 

BORUT HOČEVAR – FINANCE – V civilni 

iniciativi Varujmo Bovško želijo omejiti hrup 

na letališču Bovec, župan Bovca odgovarja, da 

za omejitev ni pravne podlage 

…  Nadaljujte z branjem→ 

 

Metan v Zemljinem ozračju se je lani povečal za rekordno količino, kažejo 

najnovejše raziskave 

Podnebni znanstveniki pravijo, da sta izpusti 

metana v ozračje in postopno opuščanje fosilnih 

goriv nujni, da bi preprečili katastrofalno 

globalno segrevanje. 

Raven metana, močnega toplogrednega plina v 

ozračju, se je po podatkih leta 2021 drugo leto 

zapored povečala za rekordno 

količino. …  Nadaljujte z branjem→ 

 

Prejeli smo: PREPROSTA PREVARA 

Mednarodne konvencije, ki jih je Srbija 

podpisala, se ne spoštujejo. 

Ljudje iz Apatina ne bodo dovolili gradnje 

sežgalnice plastike, ker menijo, da je to presto 

prevara 

Občina Apatin se nahaja na snemnem zahodu 

…Nadaljujte z branjem→ 

https://oe.finance.si/author?id=BH
https://alpeadriagreen.org/2022/03/12/kako-izbruh-neke-krize-reze-spomine/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/07/letalisce-bovec-povzrocitelj-neznosnega-hrupa-ali-stratesko-pomembna-turisticna-tocka%ef%bf%bc%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/01/10/pripombe-aag-na-postavitev-pve-grize-veliko-polje/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/09/metan-v-zemljinem-ozracju-se-je-lani-povecal-za-rekordno-kolicino-kazejo-najnovejse-raziskave/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/12/prejeli-smo-preprosta-prevara/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/05/25/v-kranju-postavili-najhitrejo-javno-e-polnilnico-slovenske-izdelave/


VOŠČILO ZA VELIKONOČNE PRAZNIKE 

 

… Nadaljujte z branjem→ 

 

EKO Patrulja AAG raziskala onesnaženje Rižane zaradi graditve 

drugega tira 

V petek 15.04 popoldan smo bili obveščeni, da je prišlo med vrtanjem 

dekanskega predora železniške proge do ekološko nesprejemljivega 

dogodka, zato smo na kraj dogodka poslali EKO PATRULJO ta je 

ugotovila, da so delavci naleteli na vodno žilo. Vodo pomešano s snovjo 

za hlajenje svedrov, cementom in laporjem so preusmerili iz predora v 

sistem vodnih kanalov in mlinščic, ki so neposredno povezani z reko 

Rižano.…    Nadaljujte z branjem→ 

 

Neslavni dan ekološkega dolga za Slovenijo je bil letos 18.04.2022 

 

Slovenci smo do 18.04.2022 porabili že vse 

vire in ekosistemske storitve našega 

planeta, ki jih lahko Zemlja obnovi v letu 

dni. Do konca leta bomo tako živeli v 

ekološkem dolgu…. Nadaljujte z 

branjem→ 

 

 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/04/16/voscilo-za-velikonocne-praznike/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/19/javno-pismo-evropski-komisiji-in-evropskemu-parlamentu-2/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/18/eko-patrulja-aag-raziskala-onesnazenje-rizane-zaradi-graditve-drugega-tira/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/12/24/spletna-platforma-za-okoljsko-evropsko-pravo/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/22/22-03-2022-svetovni-dan-voda-podzemne-vode/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/22/22-03-2022-svetovni-dan-voda-podzemne-vode/


 

 

Novinarska konferenca AAG – Študija proti podaljšanju obratovanja Neka 

Študija strokovnjakov neotektonike in 

uporabne seizmologije, ki je bila narejena za 

italijanski parlament, kaže na nezadostno 

protipotresno varnost jedra objekta 

Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Avtorji 

študije so zato dali negativno mnenje 

podaljšanju obratovanja krške nuklearke, so 

ugotovitve študije danes predstavili v AAG. 

… Nadaljujte z branjem→ 

 

LETAKI POLITIČNIH STRANK – NE HVALA! 

POLITIČNE STRANKE NAPROŠAMO, NAJ NE ODLAGAJO 

SVOJ PROPAGANDNI MATERIAL V NAŠ POŠTNI 

NABIRALNIK. UPOŠTEVAJO NAJ DOBRO VIDNO 

NALEPKO, S KATERO PREPOVEDUJEMO ODLAGANJE 

POLITIČNIH REKLAM V NABIRALNIK... .Nadaljujte z 

branjem→ 

 

DAN ZEMLJE 2022 

Dan Zemlje bodo milijoni po 

vsem svetu praznovali v petek, 

22. aprila 2022 – ob 52. obletnici 

prvega dneva Zemlje, ki so ga 

praznovali leta 1970. 

Dan Zemlje 2022Tema dneva 

Zemlje 2022 je “INVESTIRAJ V 

NAŠ PLANET”, 

ki …Nadaljujte z branjem→ 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/03/24/ura-za-zemljo-2022/
https://alpeadriagreen.org/2022/03/29/izjava-za-javnost-so-sezig-odpadkov-ni-resitev/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/20/letaki-politicnih-strank-ne-hvala/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/20/letaki-politicnih-strank-ne-hvala/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/21/dan-zemlje-2022/


 

Soča onesnažena zaradi izlitja iz TKK v Srpenici 

STA – Uprava za zaščito in reševanje je davi 

ob 6.43 dobila obvestilo o onesnaženju Soče 

med Srpenico in Kobaridom. V podjetju TKK 

v Srpenici so potrdili, da je do izlitja prišlo pri 

njih med prečrpavanjem snovi, potrebne za 

proizvodnjo cementa. Po navedbah uprave za 

zaščito in reševanje sicer snov ni nevarna. V 

reko je steklo najmanj dve toni, ribiška 

družina pa za zdaj ni zaznala pogina 

rib...Nadaljujte z branjem→ 

 

Alpe Adria Green uspel zaustaviti gradnjo male vetrne elektrarne “Kalše” 

Upravna enota Slovenska Bistrica je 20.04.2022 izdala odloločbo s 

katero je zavrnila zahtevo investitorja za izdajo gradbenega dovoljenja za 

izgradnjo male veterne elekrarne “KALŠE”… Nadaljujte z branjem→ 

 

CI KAMNOLOM GRIŽA PRI RIŽANI 2TDK PRIJAVILO KPK: Javno 

naročilo dobili na osnovi uporabnega dovoljenja iz 1986, ki ga je imelo 

še Primorje? 

Civilna iniciativa (CI) kamnolom Griža pri Rižani 

je protikorupcijski komisiji prijavila družbo 2TDK, 

zaradi suma kršitve integritete in protikorupcijske 

klavzule. 2TDK je podjetju Kolektor CPG in VOC 

Ekologija iz Šentjurja, ki sta se skupaj prijavila na 

javni razpis in bila tudi edina ter izbrana 

ponudnika, oddala naročilo za zagotovitev 

odlagalnega prostora in predelave viškov 

materialov pri gradnji drugega tira med Divačo in 

Koprom… …  Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.org/2022/03/30/upravno-sodisce-do-koncne-odlocitve-zadrzalo-dovoljenje-za-odstrel-222-medvedov/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/22/soca-onesnazena-zaradi-izlitja-iz-tkk-v-srpenici%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/22/alpe-adria-green-uspel-zaustaviti-gradnjo-male-vetrne-elektrarne-kalse/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/23/ci-kamnolom-griza-pri-rizani-2tdk-prijavilo-kpk-javno-narocilo-dobili-na-osnovi-uporabnega-dovoljenja-iz-1986-ki-ga-je-imelo-se-primorje/


 

𝗨𝗦𝗧𝗔𝗩𝗡𝗢 𝗦𝗢𝗗𝗜𝗦 ̌�̌�𝗘 𝗝𝗘 Z 𝗥𝗔𝗭𝗦𝗢𝗗BO GLEDE PLINOVDA M8 

ZAVAROVALO NARAVO 

Ustavno sodišče je na zahtevo Vlade presojalo 

ustavnost in zakonitost 8. točke 11. člena Odloka o 

Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (v 

nadaljevanju Odlok), ki na območju tega krajinskega 

parka prepoveduje gradnjo novih tranzitnih energetskih, 

telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih 

ureditev…Nadaljujte z branjem→ 

 

Ukrepajte! Ustavite deregulacijo biotehnološke industrije za nove GSO 

•  

Varnostna pravila EU o GSO so ogrožena. Velike kemične 

in semenske korporacije silijo v EU, naj dovoli nove gensko 

spremenjene organizme (GSO) na trg brez varnostnih 

testov, spremljanja ali označevanja potrošnikov… 

Nadaljujte z branjem→  

 

TRAJNOSTNO EU KMETIJSTVO PRINAŠA TRAJNO UVEDBO GSO 

Anton Komat član UO AAG – Kadarkoli slišim besedo 

»trajnostno«, ko jo izrečejo politiki, se ponovno 

prepričam, da jo raztegujejo kot žvečilni gumi v vse 

smeri. Cilj politikov je, da »nevedno« ljudstvo končno le 

prepozna »trajnostno« usmeritev kot edino možnost 

svojega preživetja, ne vedoč, da politiki s to prežvečeno 

in prežvrkljano besedo servisirajo zgolj bankirsko in 

korporativno svojat, ki … Nadaljujte z branjem→ 

https://alpeadriagreen.org/2022/04/24/%f0%9d%97%a8%f0%9d%97%a6%f0%9d%97%a7%f0%9d%97%94%f0%9d%97%a9%f0%9d%97%a1%f0%9d%97%a2-%f0%9d%97%a6%f0%9d%97%a2%f0%9d%97%97%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%a6%f0%9d%97%96%f0%9d%97%98-%f0%9d%97%9d/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/26/ukrepajte-ustavite-deregulacijo-biotehnoloske-industrije-za-nove-gso%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/04/26/trajnostno-eu-kmetijstvo-prinasa-trajno-uvedbo-gso/


e-novice AAG: HRAST 5/2022 
E-NOVICE AAG: HRAST MAJ 2022 

 

 

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/


e-novice AAG: HRAST 6/2022 
E-NOVICE AAG: HRAST JUNIJ 2022 

 

 

NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

Negativno mnenje za 
podaljšanje dovoljenja 
krški nuklearki 

Nataša Čepar – DELO> Italijanska komisija za 

presojo čezmejnih vplivov na okolje proti 

podaljšanju življenjskega cikla Nuklearne 

elektrarne Krško do 2043. Italija nasprotuje […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

ZAKLJUČENA JE VI. 
MEDNARODNA KONFERENCA 
PARKOV DINARIDOV 

Zavarovana območja ne smejo biti mrtva črka na 

papirju Sarajevo –Medtem ko v Evropi poteka 

Evropski zeleni teden (Green Week), kjer je Zelena 

agenda osrednja tema , se udeleženci Mednarodne 

konference Parki Dinaridov, ki se danes končuje v 

Sarajevu, strinjajo, da Zelena agenda ponuja velike 

priložnosti, vendar poudarjajo , da trajnostno […] Nadaljujte z branjem 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/06/02/negativno-mnenje-za-podaljsanje-dovoljenja-krski-nuklearki/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/03/zakljucena-je-vi-mednarodna-konferenca-parkov-dinaridov/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/03/zakljucena-je-vi-mednarodna-konferenca-parkov-dinaridov/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/03/zakljucena-je-vi-mednarodna-konferenca-parkov-dinaridov/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrast-aag-1.jpg


SVETOVNI DAN OKOLJA 2022: ZEMLJA JE LE ENA 

Svetovni dan okolja nas poziva k bolj 

trajnostnemu življenju v sožitju z naravo. 

Planet je v nenavadnem trenutku 

in narava nam pošilja zelo jasno sporočilo: 

nujno moramo premakniti od škode našemu 

planetu k skrbi zanj, saj obstaja […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Globalno segrevanje spreminja bele Alpe v zelene 

Območja z vegetacijo nad drevesnimi mejami 

so se od leta 1984 povečala za 77 %, kažejo 

satelitski podatki Vpliv globalnega segrevanja 

na Alpe je viden iz vesolja, snežno bele gore 

pa vse bolj kolonizirajo zelene rastline, kaže 

študija satelitskih podatkov visoke […]       

Nadaljujte z branjem 

 

JE VETRNA ELEKTRARNA NA GOLIČU SMISELNA? 
“Izkoristek vetrnic na Razdrtem in v Dolenji vasi je 15 do 21 
odstotkov, torej nič” 

REGIONAL T.K.–Uredništvo-07.06.2022> Načrti o 
postavitvi polja vetrnih elektrarn Golič nad 
Kraškim robom povzroča veliko vznemirjenja 
predvsem med okoliškimi prebivalci. Projekt je za 
okolje škodljiv, opozarjajo v mednarodni 
organizaciji za varstvo okolja Alpe Adria Green 
(AAG). Minuli četrtek so prvič javno predstavili 
projekt domačinom v Rakitovcu in Zazidu. Večina 
se zaveda, da je potrebno iskati nove […] 
Nadaljujte z branjem 

 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/06/05/svetovni-dan-okolja-2022-zemlja-je-le-ena/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/06/globalno-segrevanje-spreminja-bele-alpe-v-zelene/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/08/je-vetrna-elektrarna-na-golicu-smiselna-izkoristek-vetrnic-na-razdrtem-in-v-dolenji-vasi-je-15-do-21-odstotkov-torej-nic/


Kaj se dogaja na podnebnih pogovorih ZN v Bonnu in 
zakaj je za EU to pomembno 

Več kot 6 mesecev po COP26 v Glasgowu 

se vlade sestajajo v naslednjih dveh tednih 

za podnebne pogovore ZN v Bonnu v 

Nemčiji, mestu gostiteljici sekretariata 

UNFCCC (ZN za podnebne 

spremembe) . Ta »medsesionska« 

pogajanja običajno potekajo vsako sredino 

leta v pripravah na velike podnebne […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

AAG sodeloval na 4. mednarodni konferenci KRAS – VODA 
– ČLOVEK v Postojni 3-4.6.2022 

Zbornik konference “Kras. Voda. Človek.” 2022 ZA PRIHODNOST 

NAŠIH OTROK!!!  

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG 

#заедносмеAAG #zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Pripombe Alpe Adria Green na pobudo Državnega 
prostorskega načrta za vetrno elektrarno GOLIČ 

Alpe Adria Green na pobudo Državnega 

prostorskega načrta za vetrno elektrarno GOLIČ v 

zakonskem roku poslal na Ministerstvo za okolje 

in prostor vprašanja in pripombe. V vednost smo 

vprašanja in pripombe poslali tudi na mestno 

občino Koper Pripombe AAG: Pripravljavec 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 

prostor, […]                                             

Nadaljujte z branjem 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/06/09/kaj-se-dogaja-na-podnebnih-pogovorih-zn-v-bonnu-in-zakaj-je-za-eu-to-pomembno/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/09/aag-sodeloval-na-4-mednarodni-konferenci-kras-voda-clovek-v-postojni-3-4-6-2022/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/10/pripombe-alpe-adria-green-na-pobudo-drzavnega-prostorskega-nacrta-za-vetrno-elektrarno-golic/


EU načrtuje uvoz vodika iz Severne Afrike 

Nova študijska komisija 

generalnega direktorja in 

Transnacionalnega inštituta kaže, 

da načrt EU […]          

Nadaljujte z branjem 

 

Skupni odbor EU parlamenta za ekonomske zadeve in 
okolje  zavrnil fosilni plin in jedrsko energijo kot 
zeleno energijo 

Skupni odbor Evropskega parlamenta za 

ekonomske zadeve in okolje (ECON/ENVI) je 

14. junija zavrnil predlog Komisije za 

dopolnilni delegirani akt (CDA) o taksonomiji, 

ki fosilni plin in jedrsko energijo uvršča med 

„zelene“ dejavnosti. Zakonodajalcem je uspelo 

mobilizirati udobno večino (76/62/4) proti temu 

klasifikacijskemu sistemu za zasebne […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Sežigalnice odpadkov tudi v neprevetreni Ljubljani?, 2. 

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.: Ko so svojčas 

ogorčeni opozicijski poslanci v nemškem parlamentu 

javno očitali tedanjemu nemškemu kanclerju Adenauerju 

neizpolnjevanje njegovih danih predvolilnih obljub, jim je 

le-ta mirno odvrnil: »Nič me ne briga moje včerajšnje 

blebetanje!« Podobne odgovore pričakujem v bodoče tudi 

na »pozabljene« obljube naših neodgovornih komunalnih 

politikov, uradnikov in na izjave […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/06/14/eu-nacrtuje-uvoz-vodika-iz-severne-afrike%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/15/skupni-odbor-eu-parlamenta-za-ekonomske-zadeve-in-okolje-zavrnil-fosilni-plin-in-jedrsko-energijo-kot-zeleno-energijo/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/16/sezigalnice-odpadkov-tudi-v-neprevetreni-ljubljani-2/


Drugo mnenje: Ogljikov dioksid in politika 

mag. Tomaž Ogrin – član strokovne komisije 

AAG: Dihamo zrak, porabljamo kisik iz njega, 

izdihamo ogljikov dioksid in vodne hlape. Tako 

človeštvo in živali. Rastline vdihavajo ogljikov 

dioksid in vodne hlape ter izdihavajo kisik. 

Poenostavljeno povedano. Te procese 

spremljajo tudi spremembe energije. Rastline so 

ustvarile večino kisika v ozračju. Pred štirimi 

milijardami let je bilo […]                  

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 […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Pismo predsedniku vlade RS: PRELEPA MOJA KOROŠKA 

V mednarodnega društva za varstvo okolja in 

narave Alpe Adria Green, smo prejeli pismo 

naše članice,namenjeno predsedniku vlade RS. 

Pismo smo 17.06.2022 posredovali na naslov 

predsednika vlade RS. Obvajamo celotno 

pismo, brez popravkov: Pišem v […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/06/17/drugo-mnenje-ogljikov-dioksid-in-politika/
https://alpeadriagreen.org/2022/05/22/prejeli-smo-srbska-vlada-vidi-zascito-narave-kot-zaviranje-razvoja/
https://alpeadriagreen.org/2022/06/21/pismo-predsedniku-vlade-rs-prelepa-moja-koroska/


e-novice AAG: HRAST 7/2022 
E-NOVICE AAG: HRAST JULIJ 2022 

 

 

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 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/07/01/prejeli-smo-rusenje-regeneracije-v-acroniju/
https://alpeadriagreen.org/2022/07/01/prejeli-smo-rusenje-regeneracije-v-acroniju/
https://alpeadriagreen.org/2022/07/02/konferenca-zn-o-oceanih-2022/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrast-aag-1.jpg


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/
https://alpeadriagreen.org/2022/07/07/prestavitev-sezigalnice-odpadkov-v-ljubljani/
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 

https://alpeadriagreen.org/2022/07/14/volk-v-stevilkah-rezultati-monitoringa-volkov-v-4-drzavah-eu-2020-2021/
https://alpeadriagreen.org/2022/07/15/aag-prijavil-sum-nezakonitih-del-na-podrocju-drugega-tira-divaca-koper-na-obmocju-tunela-t2-na-platoju-crni-kal/
https://alpeadriagreen.org/2022/07/22/pozar-ki-je-zajel-slovenijo-je-nevaren-tudi-za-naravo-oziroma-podnebne-spremembe-in-gozdni-pozari-eden-drugega-krepijo/


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/
https://alpeadriagreen.org/2022/07/23/svojo-podtalnico-posiljamo-po-hitri-poti-na-hrvasko/
https://alpeadriagreen.org/2022/07/26/ekoloska-katastrofa-mnozicen-pogin-rib-v-malem-grabnu/


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/
https://alpeadriagreen.org/2022/07/29/pozar-v-straziscu-v-kranju-spremljala-eko-patruja-aag/


e-novice AAG: HRAST 8/2022 
E-NOVICE AAG: HRAST AVGUST 2022 

 

 

NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

 

V Glinščici prišlo do pogina rib 

Gasilci so ugotovili, da v potok iz smeri gradbišča okoli 

100 metrov višje priteka voda belkaste barve …  V 

potoku Glinščica v Ljubljani je 1.8.2022 nekaj pred 14. 

uro prišlo do pogina rib. Gasilci so ugotovili, da v potok 

iz smeri gradbišča okoli 100 metrov višje priteka voda 

belkaste barve, voda v potoku nad tem mestom 

[…]Nadaljujte z branjem 

 

 

V Lazah, ekološki bombi gorenjske prestolnice, je 

požar v livarni aluminija še dodatno ogrozil 

prebivalce, ki že sicer pospešeno zbolevajo za rakom, 

boleznimi dihal in parkinsonovo boleznijo. Bodo 

odgovorni končno ukrepali? 

Diana Zajec – zdravstveni portal.si V industrijski coni Laze, 

ekološki bombi v Stražišču pri Kranju, je v teh […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/08/03/v-glinscici-prislo-do-pogina-rib%ef%bf%bc%ef%bf%bc/
https://alpeadriagreen.org/2022/08/03/v-lazah-ekoloski-bombi-gorenjske-prestolnice-je-pozar-v-livarni-aluminija-se-dodatno-ogrozil-prebivalce-ki-ze-sicer-pospeseno-zbolevajo-za-rakom-boleznimi-dihal-in-parkinsonovo-boleznijo-bodo-odg/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrast-aag-1.jpg


 

Ekološka patrulja AAG odkrila veliko gradbišče 

pred kulturnim spomenikom 

Ekološka patrulja Mednarodne okoljevarstvene 

organizacije Alpe Adria Green, ki je opravila svoj redni 

obhod po Spodnji savinjski dolini je v ponedeljek, 1. 8. 

2022, odkrila veliko gradbišče pred kulturnim 

spomenikom (cerkvijo), kjer so odstranjevali protiturški 

zid in izkopavali večjo površino pred cerkvijo, brez […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Prva odstranitev jezu v Sloveniji -Sprostitev 

potoka Sevnična 

Po uspešnem prvem odstranjevanju jezu v Črni gori, je 

WWF (Svetovna organizacija za varstvo narave) ob 

podpori European Open Rivers Programme (Evropska 

organizacija, ki zagotavlja finančna sredstva za obnovo 

rek) pričela izvajati projekte odstranjevanja ovir na 

rekah v Sloveniji. V Sloveniji bo kot prvi odstranjen jez 

[…] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Arso na Bledu potrdil onesnaženje vode s fekalijami 

 Agencija RS za okolje (Arso) je potrdila fekalno 

onesnaženje vode v blejskem potoku Jezernica in v Savi 

Bohinjki, na katerega so v teh dneh opozorili […] 

Nadaljujte z branjem 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/08/04/ekoloska-patrulja-aag-odkrila-veliko-gradbisce-pred-kulturnim-spomenikom/
https://alpeadriagreen.org/2022/08/04/prva-odstranitev-jezu-v-sloveniji-sprostitev-potoka-sevnicna/
https://alpeadriagreen.org/2022/08/06/arso-na-bledu-potrdil-onesnazenje-vode-s-fekalijami/


LOVCI BODO Z BLAGOSLOVOM UPRAVNEGA 

SODIŠČA LEGALNO POBILI 222 MEDVEDOV 

IZJAVA ZA JAVNOST: Upravno sodišče Republike 

Slovenije je 16.6.2022 sprejelo odločitev v kateri je 

zavrnilo tožbo nevladne organizacije Alpe Adria Green 

(AAG) zoper dovoljenje za kvotni odstrel 222 osebkov 

rjavega medveda, ki ga je februarja 2022 izdalo […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Kdaj bo Slovenija industriji končno pristrigla 

onesnaževalske peruti in dala prednost zdravju? 

Kdaj bo konec pretvarjanja? 

Vzorčni primer industrijske cone Laze: (občinska) politika versus 

civilna družba Avtor: Diana Zajec – Zdravstveni portal Na objavo 

problemskega članka o dogajanju v industrijski coni Laze, neagilnosti 

odgovornih ter nemoči domačinov in okoljevarstvenikov – vse našteto 

je ob zadnjem požaru, ki je izbruhnil v sklopu livarne aluminija, dobilo 

še dodatno potrditev –, so se odzvali v […]                                   

Nadaljujte z branjem 

 

 

Sodišče zavrnilo tožbo nevladnikov, potrdilo 

legitimnost odstrela 222 medvedov 

Sodišče odločilo, da je brez odstrela velika verjetnost za 

resno škodo za varnost ljudi, živine in premoženja. Alpe 

Adria Green gre na evropsko sodišče. Maja Prijatelj 

Videmšek – DELO Upravno sodišče je zavrnilo tožbo 

nevladne organizacije Alpe Adria Green zoper […]                                       

Nadaljujte z branjem 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/08/12/lovci-bodo-z-blagoslovom-upravnega-sodisca-legalno-pobili-222-medvedov/
https://alpeadriagreen.org/2022/08/17/kdaj-bo-slovenija-industriji-koncno-pristrigla-onesnazevalske-peruti-in-dala-prednost-zdravju-kdaj-bo-konec-pretvarjanja/
https://alpeadriagreen.org/2022/08/18/sodisce-zavrnilo-tozbo-nevladnikov-potrdilo-legitimnost-odstrela-222-medvedov/


Kako izgleda energijsko neodvisna hiša? “Stroški 

padejo do 60 odstotkov” 

Okoljevarstvenik iz Eko Kvarnerja in član UO AAG 

INT. ORG. Vjeran Piršić je pokazal, kako je videti 

njegova energijsko neodvisna hiša na otoku Krku, na 

katero je namestil toliko sončnih kolektorjev, da 

proizvede toliko energije za potrebe celotnega […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

AAG vložila kazensko ovadbo zaradi onesnaževanja 

reke Rižane, ki ga je odkrila EKO PATRULJA AAG 

Ekološka patrulja AAG je ob 19. uri, 20. avgusta 2022 

na Mostičju, KS Črni Kal ugotovila je da  iz  izliva 

pritoka Žaneštra (k.o. 2614, parc št.3881, naravno vodno 

javno dobro) v reko Rižano priteka onesnažena voda. 

Ker potok priteka iz kamnoloma Griža ki ga […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/08/27/kako-izgleda-energijsko-neodvisna-hisa-stroski-padejo-do-60-odstotkov/
https://alpeadriagreen.org/2022/08/29/aag-vlozila-kazensko-ovadbo-zaradi-onesnazevanja-reke-rizane-ki-ga-je-odkrila-eko-patrulja-aag/


e-novice AAG: HRAST 9/2022 
E-NOVICE AAG: HRAST SEPTEMBER 2022 

 

 

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/


e-novice AAG: HRAST 10/2022 
E-NOVICE AAG: HRAST OKTOBER 2022 

 

NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

 

ODGOVOR INŠPECIJE ZA OKOLJE NA : Komu 

manjka soli v Kopru? 

 AAG je 21.08.2019 opravil na tej lokaciji EKO 

PATRULJO ter ugotovil, da je območje 

spremenjeno v servisno delavnico in deponijo 

pnevmatik za tovornjake. Dobršen del uravnave 

obsega »hrib«, nekaj tisoč ton kuhinjske soli. Ni 

položen na neprepustno podlago, še manj je 

zaščiteno spiranje slane vode v enega od 

razbremenilnikov reke Rižane, uporabljenim […] 

Nadaljujte z branjem 

 

V AAG prejeli odgovor inšpekcije za okolje in 

prostor glede onesnaženja Rižane zaradi graditve 

drugega tira 

V petek 15.04 2022 smo bili obveščeni, da je prišlo 

med vrtanjem dekanskega predora železniške proge 

do ekološko nesprejemljivega dogodka, zato smo 

na kraj dogodka poslali EKO PATRULJO […]  

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/10/01/odgovor-inspecije-za-okolje-na-komu-manjka-soli-v-kopru/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/03/v-aag-prejeli-odgovor-inspekcije-za-okolje-in-prostor-glede-onesnazenja-rizane-zaradi-graditve-drugega-tira/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrast-aag-1.jpg


Odziv Društva za Naravo – Jalovec na članek Kaj se 

dogaja z Zelenci? 

Društvo za Naravo – Jalovec (član AAG) se je 

odzvalo na članek Mance Turk: Kaj se dogaja z 

Zelenci? Namesto smaragdnega jezera blato, 

pena in smrad, objavljen na portalu N1. Tako se 

očitno kaže rezultat upravljanja Zelencev s 

strani Ministrstva za okolje in prostor ter 

Občine Kranjska Gora… V našem Društvu za 

Naravo – Jalovec, […] Nadaljujte z branjem 

 

ZEG organiziral 25. strokovni okoljski posvet v 

Moravskih Toplicah 

Predsednik AAG Vojko Bernard, se je kot 

predstvavnik ASOCIACIJE NEVLADNIH 

OKOLJEVARSTVENIH ORGANIZACIJ 

SLOVENIJE ZA ZELENO PRIHODNOST 

udeležil 25. strokovnega okoljskega posveta v 

Moravskih Toplicah v organizaciji Zveze 

Ekoloških Gibanj Alovenije. Stanje okolja v 

Sloveniji se izboljšuje, vendar je še vedno […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Začetek akcijskega načrta mreže za podnebno 

dediščino 2022–24 

Mreža za  podnebno dediščino  uvaja nov načrt, 

ki opisuje strategije za predstavljanje in 

uresničevanje podnebno odporne prihodnosti 

skozi kulturo – od umetnosti do 

dediščine. Mreža za podnebno dediščino / 

Réseau Patrimoine Climatique (CHN) je 

globalna mreža več kot 250 organizacij članic, 

ki se zavzemajo za podporo skupnostim pri […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/10/04/odziv-drustvo-za-naravo-jalovec-na-clanek-kaj-se-dogaja-z-zelenci/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/08/zeg-organiziral-25-strokovno-okoljskem-posvetu-v-moravskih-toplicah/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/09/zacetek-akcijskega-nacrta-mreze-za-podnebno-dediscino-2022-24/


Prejeli smo: SRBIJA – NOVI SAD BREZ 

ZELENIH POVRŠIN 

Urbanisti težko pojasnijo, zakaj je zelenje v 

mestu pomembno Novi Sad – Mesto po meri 

investitora Bodoči stanovalci bodo urbani 

ujetniki!? Potrebujemo več zelenih površin v 

Novem Sadu? Odgovor na to vprašanje so 

podali občani, okoljevarstveniki in nevladne 

organizacije, ki so nasprotovali sprejetju 

obstoječega GUP-a in leta in leta skušali 

urbanistu in županu razložiti, zakaj so […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Nova čistilna naprava naj bi preprečila ponovno 

onesnaženje Rižane? 

V AAG smo prejeli odgovor inšpekcije za 

okolje in prostor glede 

onesnaženja Rižane zaradi graditve 

drugega tira, zaradi naše prijave je morala 

družba 2TDK namestiti novo, zmogljivejšo 

čistilno napravo, ki naj bi preprečila ponovno 

onesnaževanje reke Rižane. Poročali smo že, da 

je Inšpektorat za okolje in prostor potrdil […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Smrtonosna podnebna igra 

“Umazana energija” stavi na nedokazano ‘odstranjevanje ogljika’ 

za ohranjanje pretoka fosilnih goriv Cilj EU je doseči podnebno 

nevtralnost – ali „neto ničlo“ – do leta 2050, kar v resnici pomeni, 

da govorjenje o zmanjševanju emisij ostaja samo to … 

govorjenje. “Neto nič” temelji na konceptu, da je mogoče nadaljnje 

emisije “uravnotežiti” z odstranitvijo ogljika iz ozračja […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/10/10/prejeli-smo-srbija-novi-sad-brez-zelenih-povrsin/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/11/nova-cistilna-naprava-naj-bi-preprecila-ponovno-onesnazenje-rizane/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/13/smrtonosna-podnebna-igra/


Srnjak je v Črni Gori umrl zaradi napada psov 

 Poškodovani srnjak, ki so ga našli v vasi Bliškova, je poginil 

zaradi zaradi napada psov in ni bil ustreljen s strelnim orožjem, 

je pokazala obdukcija, ki jo je opravil dr.  Darko Cvijović  v 

veterinarski ambulanti ” Bijelo Polje”. Kot je za povedal  Rade 

Radović , upravnik bjelopoljskega lovišča, so v bjelopoljski 

lovski organizaciji na ta način razrešili dileme, da je […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

 

Prejeli smo: WWF POROČILO O 

STANJU PLANETA 

Populacije prostoživečih živali so se v manj kot 

enem človeškem življenju zmanjšale v 

povprečju za 69 % Opazovane populacije 

prostoživečih vrst – sesalcev, dvoživk, plazilcev 

in rib – so v povprečju za 69 % manjše kot leta 

1970, poudarja novo poročilo WWF Living 

Planet Report (LPR 2022). Poročilo kaže, da je 

stanje narave resno ogroženo, […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Italijanska agencija za okolje je potrdila trditve CI 

Vrtojba in AAG da smrad v Štandrež prihaja iz 

asfaltne baze v Vrtojbi 

Agencija Arpa iz dežele – furlanija julijska 

krajina v Italiji zbrala opažanja prebivalcev 

Štandreža in podatke o smeri vetrov ter 

ugotovila da smrad prihaja iz asfaltne baze v 

Vrtojbi in da smrad posledica čezmejnega […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/10/14/srnjak-je-v-crni-gori-umrl-zaradi-napada-psov/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/15/prejeli-smo-wwf-porocilo-o-stanju-planeta/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/17/italijanska-agencija-za-okolje-je-potrdila-trditve-ci-vrtojba-in-aag-da-smrad-v-standrez-prihaja-iz-asfaltne-baze-v-vrtojbi/


EKO patrulja AAG – “v Ratečah uničejejo najboljša 

kmetijska zemljišča za gradnjo parkirnih prostorov” 

Od torka, 11. 10. 2022 smo prejeli v naši 

mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria 

Green več pritožb krajanov Rateč o 

uničevanju kmetijskih zemljišč na območju 

Rateč, zato smo v petek 14.10.2022 opravili 

EKO PATRULJO AAG. EKO PATRULJO 

AAG je ugotovila da se da se na najboljših 

kmetijskih zemljiščih, kar je razvidno  iz 

katastra parcel, in […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Slovenija skupaj z EU v boju proti 

podnebnim spremembam 

Konferenca o ukrepih za učinkovito rabo 

energije in trajnostno mobilnost ter Evropski 

podnebni pakt V luči nacionalnega Načrta za 

okrevanje in odpornost (NOO) Evropska 

komisija in Urad Republike Slovenije za 

okrevanje in odpornost vabita na dogodek Na 

poti zelenega prehoda, ki bo v petek, 21.[…] 

Nadaljujte z branjem 

 

Pripombe AAG na “Predlog Zakona o umeščanju 

naprav za proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije” 

AAG je v zakonskem roku podav pripombe na 

“Predlog Zakona o umeščanju naprav za 

proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 

virov energije” Priipombe AAG: 1.   Pripombe 

na Razloge za sprejem zakona in na besedilo 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/10/19/eko-patrulja-aag-v-ratecah-unicejejo-najboljsa-kmetijska-zemljisca-za-gradnjo-parkirnih-prostorov/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/19/slovenija-skupaj-z-eu-v-boju-proti-podnebnim-spremembam/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/20/pripombe-aag-na-predlog-zakona-o-umescanju-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-iz-obnovljivih-virov-energije/


Suhorca ne bo vodni vir za primorsko 

AAG pozdravlja sklep delovne skupine za 

oskrbo Istre z vodo, ki je sprejela predlog, da se 

prekine postopek priprave državnega 

prostorskega načrta Padež/Suhorca. Dolgoročno 

naj bi poiskali drug prostor za akumulacijo, prej 

pa obljubljajo druge ukrepe. Do prihodnjega 

poletja načrtujejo uresničitev treh projektov. V 

Klaričih nameravajo zgraditi četrto vrtino. […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Prejeli smo: okoljevarstveniki branijo zaščiteno 

naravno bogastvo Šodroš – Dunavac 

SPOROČILO ZA JAVNOST Od pristojnih 

institucij Republike Srbije zahtevamo nujno 

deeskalacijo nepotrebnih napetosti, ki jih je 

povzročil včerajšnji policijski blitzkrieg, da ne 

bodo več sramotile mesta Novi Sad, Policijske 

uprave Novi Sad, državljanov ali podjetja 

CRBC. Zadeva je preprosta. Pomembno je, da 

[…] Nadaljujte z branjem 

 

 

Nasprotujejo gradnji začasnih parkirišč 

Suzana P. Kovačič – Gorenjski Glas »Ker bo 

dogodek organiziran trajnostno, smo se 

seveda zavezali, da vsa parkirišča takoj po 

koncu zimske sezone povrnemo v prvotno 

stanje. Gre za pristop trajnosti v dolini pod 

Poncami, kjer bo dostop z vozili skrajno 

omejen na tekmovalne in medijske ekipe, vsi 

drugi pa se bodo od Rateč v […] 

Nadaljujte z branjem 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/10/21/suhorca-ne-bo-vodni-vir-za-primorsko/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/22/prejeli-smo-okoljevarstveniki-branijo-zasciteno-naravno-bogastvo-sodros-dunavac/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/25/nasprotujejo-gradnji-zacasnih-parkirisc/


Evropska Komisija predlaga pravila za čistejši zrak 

in vodo 

Evropska komisija je 26.10.2022 predstavila 

predloge za strožja pravila o onesnaževalih 

zunanjega zraka ter površinskih in podzemnih 

voda ter o čiščenju komunalne odpadne vode. 

Čist zrak in voda sta bistvena za zdravje ljudi in 

ekosistemov. Samo zaradi onesnaženosti zraka 

vsako leto prezgodaj umre skoraj 300 000 […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Že tretji baterijski hranilnik električne energije, ki 

ga je postavilo podjetje Ngen 

V četrtek, 27. 10. 2022, se je odvila slavnostna 

otvoritev že tretjega baterijskega hranilnika 

električne energije, ki ga je postavilo podjetje 

Ngen z investitorji in je drugi znotraj poslovne 

cone podjetja Talum na Kidričevem. Na 

novinarski konferenci pred slavnostno otvoritvijo 

z g. Romanom Bernardom, direktorjem Ngen in 

investitorjem, ter drugima […]                    

Nadaljujte z branjem 

 

Prižgimo svečo manj 

V tem času dneva mrtvih je problematika 

odpadka odpadnih nagrobnih sveč še toliko bolj 

aktualna. Zakaj? Slovenci smo eden od vodilnih 

narodov po porabi nagrobnih sveč. Odpadne 

nagrobne sveče niso nevaren odpadek, škodljiv 

vpliv na okolje pa je njihovo odstranjevanje. 

Teh negativnih učinkov pa se ljudje sploh ne 

zavedamo. Več kot […]                              

Nadaljujte z branjem 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/10/27/evropska-komisija-predlaga-pravila-za-cistejsi-zrak-in-vodo/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/28/ze-tretji-baterijski-hranilnik-elektricne-energije-ki-ga-je-postavilo-podjetje-ngen/
https://alpeadriagreen.org/2022/10/29/prizgimo-sveco-manj/


e-novice AAG: HRAST 11/2022 
E-NOVICE AAG: HRAST NOVEMBER 2022 

 

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/


e-novice AAG: HRAST 12/2022 
E-NOVICE AAG: HRAST DECEMBER 2022 

 

NOVO NA SPLETNI STRANI AAG 

 

Apel proti onesnaževanju, ki ubija – in proti politiki, 

ki ji ni mar ne za zdravje ne za okolje 

 

 Avtor: Diana Zajec – Zdravstveni portal si. 

Kako verodostojna zna biti politika v svojih 

obljubah, s katerimi v predvolilnem času ne 

skopari, po volitvah pa jih hitro zakoplje v 

pozabo ali pa jih prekroji in predrugači, včasih 

do neprepoznavnosti, vemo vsi. A kljub […] 

Nadaljujte z branjem 

V RATEČAH bodo pričeti z gradnjo še enega 

parkirišča za potrebe Nordijskega 

centra vPlanici 

Te dni nameravajo v RATEČAH pričeti 

z gradnjo parkirišča za potrebe 

Nordijskega centra v Planici, kot izhaja 

iz objave na portalu JN Uradni list RS – 

Portal javnih naročil (enarocanje.si). Po 

informacijah AAG za predmetno […]            

Nadaljujte z branjem 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/12/02/apel-proti-onesnazevanju-ki-ubija-in-proti-politiki-ki-ji-ni-mar-ne-za-zdravje-ne-za-okolje/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/03/v-ratecah-bodo-priceti-z-gradnjo-se-enega-parkirisca-za-potrebe-nordijskega-centra-vplanici/
https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2022/01/hrast-aag-1.jpg


Svetovni dan tal 2022 – Tla, kjer se hrana začne 

Svetovni dan tal (WSD), 5. december, je 

praznik Združenih narodov, ki praznuje zdrava 

tla za prihodnost, ki bo varna za hrano.  Tla s 

svojo izjemno sposobnostjo oblikovanja, 

shranjevanja, preoblikovanja in recikliranja 

hranilnih snovi, pridelajo 95 odstotkov […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Svetovni voditelji imajo 2 tedna časa, da se 

dogovorijo o načrtu za reševanje narave 

Na COP15 v Montrealu bodo udeleženci 

poskušali doseči dogovor o zaščiti živali in 

ekosistemov. Ne bo lahko. Začel se je eden 

najpomembnejših dogodkov za življenje na 

Zemlji po COP27. Ta in naslednji teden se bodo 

delegati iz več kot 190 držav zbrali v Montrealu 

v Kanadi na konferenci, imenovani COP15[…] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Uspešno izpeljani tehniški dnevi na osnovnih šolah 

V letošnjem letu je Borzen v sklopu svoje 

blagovne znamke Trajnostna energija, ki deluje 

na področju ozaveščanja in informiranja o 

obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi 

energije, organiziral tehniške dneve za učence 

tretje triade osnovnih šol, s […]         

Nadaljujte z branjem 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/12/05/svetovni-dan-tal-2022-tla-kjer-se-hrana-zacne/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/07/svetovni-voditelji-imajo-2-tedna-casa-da-se-dogovorijo-o-nacrtu-za-resevanje-narave/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/08/uspesno-izpeljani-tehniski-dnevi-na-osnovnih-solah/


Odgovor ministrstva za kmetijstvo na prijavo AAG 

uničevanja najboljših kmetijskih zemljič v Ratečah 

 Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano smo v AAG 07.12.2022 dobili 

odgovor na našo , prijavo uničevanja najbolših 

kmetijskih zemljišč za gradnjo parkirnih 

prostorov na parcelah 1243/2 in 1244/2 ter 

339/5, 340/1 in 342, vse v k. 0. Ratete (2167) z 

dne dne 18. 10. 2022 Ministerstvo je pritrdilo 

ugotovitvam EKO PATRULJE AAG, saj […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Kanal C0 ali s policijo nad lastnike, 3. 

 Zahvaljujem se predstavnikoma vodstva 

ljubljanske policije za odgovor (Dnevnik, 2. 12. 

2022) na moje pismo (Dnevnik, 29. 11. 2022) 

in ju hkrati naprošam za nujen sestanek s 

predstavniki civilne družbe 

(info@alpeadriagreen.com), ki branimo 

ljubljansko pitno vodo pred agresivnim […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Ima Janković poleg onesnaževanja pitne vode v 

načrtu tudi gradnjo “mesta na Savi”? 

Sara Bertoncelj – NOVA 24 Župan Ljubljane 

Zoran Janković izvaja nasilje nad okoljem, pitno 

vodo in lastniki zemljišč. (Foto: STA) “Pravna 

država nam razpada pred očmi,” je poudarila zdaj 

že nekdanja mestna svetnica Mojca Škrinjar. S 

temi besedami ponovila izjave lastnikov zemljišč, 

ki so prepričani, da so prav oni še zadnji branik pri 

zaščiti pitne vode. […] Nadaljujte z branjem 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/12/08/odgovor-ministrstva-za-kmetijstvo-na-prijavo-aag-unicevanja-najboljsih-kmetijskih-zemljic-v-ratecah/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/09/kanal-c0-ali-s-policijo-nad-lastnike-3/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/13/ima-jankovic-poleg-onesnazevanja-pitne-vode-v-nacrtu-tudi-gradnjo-mesta-na-savi/


Vabilo na “Otvoritev umetniškega lightboxa” 

Vabilo na dogodek Otvoritev umetniškega 

lightboxa –  »Slovenija in mladi skupaj z EU v 

boju proti podnebnim spremembam« pod 

okriljem Evropskega podnebnega pakta v 

Sloveniji Spoštovani, V okviru vseevropskega 

gibanja Evropski podnebni pakt in v 

sodelovanju s Centrom interesnih […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA 

PRIHODNOST NAŠIH OTROK 

 NAMENITE DEL DOHODNINE, NAMESTO 

DRŽAVI, “ZA PRIHODNOST OTROK” – 

NIČ VAS NE STANE! SPOŠTOVANI: Alpe 

Adria Green je okoljevarstvena organizacija, ki 

se brez redno zaposlenih, bori se za ohranitev 

narave, okolja ter zdravega in človeku vrednega 

življenja za prihodnje generacije. 

http://www.prostovoljstvo.org/index.php?t=ite

mOrganization&uid=36801 Svoje […] 

Nadaljujte z branjem 

 

Policija zopet s silo nad lastnike zemljišč na 

območju C0!  

V sredo 23.11.2022 smo iz AAG na policijsko postajo Bežigrad in 

v vednost Državnemu Zboru RS poslali, da bi zaščitili vodne vire 

oz. barje ter postavili v bran lastnikom kmetijskih zemljišč prijavo 

o NASILNI vgrajevati cevi za fekalne vode preko pitne vode – 

kanal C0. Na našo prijavo se ni odzval nihče, še več 14.12. […] 

Nadaljujte z branjem 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/12/13/vabilo-na-otvoritev-umetniskega-lightboxa/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/14/namenite-10-dohodnine-za-prihodnost-nasih-otrok/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/15/policija-zopet-s-silo-nad-lastnike-zemljisc-na-obmocju-c0/


DEKANČANI USTANOVILI CIVILNO 

INICIATIVO: “Treba se bo dogovoriti glede 

odškodnin” 

REGIONAL- UREDNIŠTVO – T.K. Sredi 

novembra letos so v Dekanih ustanovili Civilno 

iniciativo (CI) Dekani – izgradnja 2. tira. Kot 

poudarjajo, so se nakopičile težave, ki jih 

pristojni rešujejo prepočasi. Ker že samo 

gradbišče ni ustrezno urejeno, pogosto stoji na 

magistralni cesti tudi po 10 poltovornjakov 

naenkrat, ki čakajo na vstop na gradbišče, s […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Ptuj: Otvoritev umetniških lightboxov 

 »Slovenija in mladi skupaj z EU v boju proti 

podnebnim spremembam« pod okriljem 

Evropskega podnebnega pakta v Sloveniji Ptuj, 

18. december 2022 – V Centru interesnih 

dejavnosti za mlade Ptuj je potekala otvoritev 

umetniških lightboxov v okviru Evropskega 

podnebnega pakta, na kateri so sodelovali […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

Države so se na COP15 dogovorile o mejnem 

dogovoru za biotsko raznovrstnost: kaj to pomeni 

za naravo? 

 Ob koncu dvotedenskega vrha ZN o biotski 

raznovrstnosti v Montrealu v Kanadi je bil 

pravkar sklenjen zgodovinski dogovor.    Kot je 

bilo dogovorjeno v ponedeljek zgodaj, je  […] 

Nadaljujte z branjem 

https://alpeadriagreen.org/2022/12/16/dekancani-ustanovili-civilno-iniciativo-treba-se-bo-dogovoriti-glede-odskodnin/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/19/ptuj-otvoritev-umetniskih-lightboxov/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/20/drzave-so-se-na-cop15-dogovorile-o-mejnem-dogovoru-za-biotsko-raznovrstnost-kaj-to-pomeni-za-naravo/


Poziv AGG Službi vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko k izvedbi preverjanja operacije 

na kraju samem v zvezi z kanalom C0 

V AAG smo 21.12.2022 poslali poziv organu 

upravljanja k izvedbi preverjanja operacije na 

kraju samem (člen 12(5)(b) Uredbe 

1303/2013/EU) pri izvajanju velikega projekta 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 

območju vodonosnika Ljubljanskega polja« ter 

pritožba pri organu upravljanja v zvezi […] 

Nadaljujte z branjem 

 

EKO PATRULJA AAG ODKRILA 

ONESNAŽEVANJE HUDOURNIKA PODRAVJA 

Eko patrulja AAG mednarodne okoljevarstvene 

organizacije Alpe Adria Green je že v začetku meseca 

november najprej opazila belo vodo v hudournikih 

Podravja. Eko patrulja AAG je ugotovila da se je v času 

najmanj od 1. novembra 2022 pa do danes, to je do 

22.12.2022 nekontrolirano spuščalo v prostor neznano 

snov (v nadaljevanju emisije[1]), iz gradbišča […] 

Nadaljujte z branjem 

 

 

 

https://alpeadriagreen.org/2022/12/22/poziv-agg-sluzbi-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko-k-izvedbi-preverjanja-operacije-na-kraju-samem-v-zvezi-z-kanalom-c0/
https://alpeadriagreen.org/2022/12/23/eko-patrulja-aag-odkrila-onesnazevanje-hudournika-podravja/


ZBORNIK E-NOVICE HRAST 2022 IZDAJA: 

  

ALPE ADRIA GREEN  MEDNARODNA NEVLADNA 

ORGANIZACIJA, KI DELUJE V SLOVENIJI V JAVNEM 

INTERESU NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE 

  
NASLOV ZA POŠTO: CESTA FRANCETA PREŠERNA 26,                        

4270 JESENICE, SLOVENIJA, EU; 

 

PISARNA: CESTA BORISA KIDRIČA 37C, 4270 JESENICE, 

SLOVENIJA, EU  

 

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 

  

DECEMBER   2022 

 

POSREDUJ ZBORNIK E-NOVICE HRAST 2022 

PRIJATELJEM IN ZNANCEN 
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