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Letno poročilo Fokus društva za sonaraven razvoj za leto 2006 
 
Za nami je naporno leto, v katerem smo kljub za nevladne organizacije vse težji 
situaciji uspešno izvedli kar nekaj projektov, sodelovali v raznih procesih in bili 
prisotni na veliko dogodkih. V pričujočem poročilu za leto 2006 predstavljamo 
kratek povzetek našega delovanja v preteklem letu. Poročilo sledi glavnim 
tematskim sklopom, na katerih delamo: podnebje, energija in promet ter 
presečne in ostale dejavnosti. 

 
 

Podnebje 
 

 
Evropa za podnebje 

 
 
Namen projekta Evropa za podnebje je bil skozi ozaveščanje in informiranje 
spodbujati razpravo o dveh trenutno ključnih vsebinah evropskega boja proti 
spreminjanju podnebja: evropskem sistemu trgovanja z emisijami in t. i. 
obdobju post-2012 (obdobje, ko se izteče prvo obdobje Kjotskega protokola). 
V obdobju poročanja so bile v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti: 

 Oblikovanje spletne strani o trgovanju z emisijami 
 Oblikovanje spletne strani o post 2012 razpravi 
 Oblikovana in na spletni strani objavljena anketa o podnebju za otroke  
 Obveščanje NVO o pripravi 2. državnega načrta razdelitve 
 Sodelovanje pri pripravi 2. državnega načrta razdelitve 
 Promocija in reševanje ankete o podnebju za otroke  
 Postavitev razstave na šolah in izvedba predavanj: v sodelovanju s 

Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji smo navezali stik s petimi 
šolami (Srednja vzgojiteljska šola v Ljubljani, Gimnazija Jesenice, Center 
srednjih šol v Celju, Ekonomska šola Brežice in Center srednjih šol v Slovenj 
Gradcu) in postavili razstavo ter izvedli predavanja za več kot 1000 dijakov. 

 Spodbujanje javne razprave o obdobju post-2012: Fokus je načrtoval v 
okviru tega projekta izvesti razravo o obdobju post 2012, vendar smo zaradi 
različnih dejavnosti, ki so potekale na tem področju, načrt spremenili. 
Namesto, da bi organizirali posebno razpravo, smo sodelovali pri pripravi 
različnih dogodkov, ki so bili bolj ali manj vezani na to temo (Razvoj 
zmogljivosti vlad novih članic EU za podnebje, promocija filma Neprijetna 
resnica, dogodki v okviru projekta Slovenija znižuje CO2). 

 Zbiranje ton 'čistega zraka': akcijo zbiranja ton 'čistega zraka' smo pričeli v 
decembru, saj smo jo uspešno vezali na čas decembrskih praznovanj, ko naj 
bi tudi podjetja 'obdarila' prebivalce in prebivalke Slovenije.   
Pri izvajanju projekta je pomagal Slovenski E Forum, pri postavitvi razstave na 
šolah pa smo sodelovali s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. Za 
proces priprave NAP II smo sodelovali s CAN Europe in Agree.net. 

 
 
 
Podnebni dogovor 
 
Namen kampanje je bil skozi ozaveščanje in informiranje o spreminjanju podnebja prebivalce in prebivalke 
Slovenije spodbuditi k pozivu vlade k 'dogovoru' v katerem bo za ukrepanje vlade posameznik obljubil 
spremeniti tudi svoje obnašanje. Kampanja je del evropske akcije organizacije Friends of the Earth Europe. 
Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 

 Priprava materialov: Za akcijo so bili pripravljeni letak (vsebuje informacije o podnebnih spremembah, o 
kampanji ter nekaj namigov 'podnebnih dogovorov'), materiali za aktiviste (informacije, ki jih mora poznati 
vsak aktivist med akcijo in sicer o tem, kaj so podnebne spremembe, njihovi vzroki in posledice, kaj lahko 
vsak izmed nas naredi, da omili svoj vpliv na podnebje, kaj je Kjotski protokol itn.). Kampanja je 
predstavljena tudi na naši spletni strani: http://www.focus.si/index.php?node=165.  

 Izbor in usposabljanje aktivistov: Preko obvestila na spletni strani in objave poziva k sodelovanju preko 
različnih list in spletnih forumov smo zbrali 12 oseb, zainteresiranih za pomoč pri izvajanju kampanje. Za 
vse zainteresirane je bilo organizirano usposabljanje, na katerem smo jih poučili o podnebnih spremebah, o 
delu na ulici ter jim posredovali nekaj konkretnih informacij in napotkov o letošnji kampanji. Usposabljanje 
je potekalo v obliki delavnice in sicer 16. junija med 9. in 13. uro v Mladinskem hotelu Celica. 

 Kaj je Fokus? 
Fokus društvo za sonaraven 
razvoj je prostovoljno, 
samostojno, nevladno in 
nepridobitno združenje 
fizičnih oseb. Član Fokusa 
lahko postane vsaka oseba, 
ki sprejema program in statut 
društva. Članstvo v Fokusu je 
prostovoljno. 

 Naša vizija 
Naša vizija je skozi 
ozaveščanje in informiranje 
spremeniti obnašanje ljudi za 
okolju in družbi odgovorno 
življenje. Fokus društvo za 
sonaraven razvoj s svojim 
delovanjem aktivno prispeva 
k izboljšanju človekovega 
naravnega in družbenega 
okolja. 

 Področja dela 
Svoje delo Fokus osredotoča 
na naslednja področja:  
 spreminjanje podnebja 
 energija (obnovljivi viri 

energije, energetska 
učinkovitost) 
 mobilnost 



 Vzpostavitev orodja za virtualno kampanjo: v sklopu strani www.foeeurope.org smo naredili slovensko 
različico orodja za virtualno sklepanje podnebnih dogovorov. 
http://www.foeeurope.org/climate/deal/action/step1.php?lang=si_SI  

 Izvedba 6 akcij: S pomočjo aktivistov smo izvedli akcije na Raggae Lakesplash, Rock Otočcu, Ptuju, v 
Ljubljani, Mariboru in na Študentski areni 2006. V okviru akcij so se delili letaki (zainteresiranim tudi drugi 
materiali Fokus društva – brošure, priročniki itn.) in zbirali 'podnebni dogovori' – mimoidoči so na stripovski 
oblaček napisali kaj so pripravljeni v zameno za ukrepanje vlade spremeniti v svojem vsakodnevnem 
življenju. Avtorji 'dogovorov' so bili fotografirani, fotografije pa smo zbrali in jih objavili v virtualni foto galeriji. 
V teh akcijah smo zbrali okrog 500 dogovorov. 

 Razstava podnebnih dogovorov: podnebne dogovore, ki so jih naredili ljudje tokom kampanje, smo 
razstavili na Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za promet, Ministrstvu za gospodarstvo in 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdove in prehrano. Razstavljeni podnebni dogovori so vzporedno s pogajanji v 
Nairobiju opozarjali odločevalce na nujnost reševanja problema spreminjanja podnebja in jim dokazovali, 
da so številni ljudje pripravljeni narediti spremembe. Z razstavo podnebnih dogovorov smo se pridružili 
svetovni podnebni akciji na 4.november (načrtovali smo koncert za podnebje, vendar le-tega zaradi 
omejenosti sredstev nismo uspeli izvesti). 

 Akcija v Nairobiju: Fotografije smo posredovali organizaciji Friends of the Earth Europe in z njimi so izdelali 
letake, ki so jih delili na podnebnih pogajanjih v Keniji. Za promocijo rezultatov in obveščanje javnosti smo 
izdali sporočilo za javnost, ki pojasnjuje podnebna pogajanja in namen akcije Podnebni dogovor.  

 Predaja dogovorov: konec akcije smo obeležili s predajo podnebnih dogovorov ministru Podobniku. 
Minister je zbirko dogovorov prejel z novoletnim darilom od koncu leta 2006. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Podnebne novice 
 
Fokus redno tedensko pripravlja novice v angleškem jeziku o podnebnih spremebah in z njimi povezanih 
področjih. Novice vsebujejo poglavja o politiki (EU in mednarodni) na področju podnebnih sprememb in 
energije, obvestila o konferencah in drugih dogodkih, novice o novih publikacijah itn. Pripravljenih je bilo 
okvirno 45 izvodov novic, ki so objavljene na spletni strani (http://www.focus.si/index.php?node=107), obvestila 
s povzetkom vsebin pa so vsakokrat poslana evropskim NVO (CAN Europe lista, Agree.net lista in CAN CEE 
lista) ter na info listo Fokusa. 
 
Slovenija znižuje CO2 
 
Fokus je v okviru projekta, ki ga sicer izvajajo Britansko veleposlaništvo, British Council in Ministrstvo za okolje 
in prostor, pomagal pri pripravi spletne strani www.slovenija-co2.si in organizaciji konference o URE in OVE: 

 www.slovenija-co2.si: Fokus je pripravil besedila za spletno stran in zbral primere dobre prakse. 
 konferenca Trajnostno ravnanje z energijo v občinah in javni upravi: V sodelovanju s Slovenskim E 

forumom je Fokus 31. junija v Bistri organiziral konferenco o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije v 
občinah in javnem sektorju. Pripravljen je bil program konference, določeni govorci, izvedena vsa 
logistika, na koncu pa pripravljeno tudi poročilo. Fokus je sodeloval tudi s vsebinskim prispevkom. 

 www.slovenija-co2.si: Vzdrževanje spletne strani (novice, napovednik) in 
nadgrajevanje primerov dobre prakse ter povezav. Novice in napovednik se 
pripravljajo na tedenski osnovi. 

 razvoj projekta v bodoče: Fokus je sodeloval v pogovorih za zamisli o 
nadaljevanju projekta. 

 
 
Razvoj zmogljivosti vlad novih članic EU za podnebje 
 
Skupaj z nemško organizacijo Ecologic in ostalimi partnerji Fokus pomaga pri pripravi in izvedbi serije 
mednarodnih delavnic ter strokovnih osnutkih v projektu za razvoj lastnih zmogljivosti vlad novih članic EU na 
področju podnebja. 11. in 12. oktobra 2006 je ena od delavnic potekala tudi v Sloveniji in povezala tako različne 
deležnike iz Slovenije, Madžarske, Malte in Cipra (regionalna delavnica) kot tudi iz ostalih novih in pristopnih 
članic (strateška delavnica). Sodelovali smo pri pripravi programa, komunikaciji z MOP in Ecologicom, pripravi 
nekaterih logističnih stvari. Po koncu delavnic smo sodelovali pri pripravi poročila. 



 
Mednarodne dejavnosti za podnebje 

 
CAN Europe: V mreži CAN Europe je Fokus sodeloval skozi prisotnost na skupščini mreže v marcu in oktobru 
2006. Skozi skupščino se izmenjujejo informacije o dogajanju na nacionalnih ravneh in bruseljski ravni. 
Sodovali smo tudi pri pripravi poročila o trgovanju z emisijami in komuniciranju z mediji (prevod dveh sporočil 
za javnost v slovenski jezik in posredovanje kontaktov slovenskih medijev). S CAN Europe smo sodelovali tudi 
pri pripravi novega poročila o NAP II (skupaj z mrežo Agree.net). Razen tega smo skupaj s CAN Europe in 
organizacijo Germanwatch pripravili poročilo za Slovenijo za Climate Change Preformance Index, publikacijo, ki 
je bila predstavljena na podnebnih pogajanjih.  
 
Agree.net: V sklopu mreže Agree.net Fokus koordinira podnebno komponento dejavnosti Agree.neta. 
Sodelovali smo na vseh srečanjih mreže in prispevali k krepitvi le-te (skozi pregled statuta, notranjih pravil ipd.), 
redno informirali člane mreže o aktualnem dogajanju na področju podnebja (skozi podnebne novice) ter 
pripravili program usposabljanja članov o lobiranju na področju podnebja, razpravi o post-2012 in ETS. 
Pripravili smo tudi osnutek programa za delo v letu 2007. Pripravili smo mednarodni seminar za usposabljanje 
članov o lobiranju na področju podnebja, razpravi o post-2012 in ETS. Pripravili smo tudi končni program za 
delo v letu 2007. Prispevali smo zamisli za septembersko srečanje upravnega odbora, oblikovali bazo podatkov 
o ozaveščevalnih orodjih na področju podnebnih sprememb, v okviru seminarja za podnebje pa še pritisnili na 
banko UniCredit, da umakne interes za financiranje nove jedrske elektrarne v Bolgariji. 
 
Friends of the Earth Europe: S FoEE je Fokus sodeloval pri pripravi poletne kampanje (pod točko 1, 
Podnebni dogovor), prav tako pa je tudi aktivno prispeval k ostalim dejavnostim (pomoč pri kampanji Milijon 
Evropejcev proti jedrski energiji http://www.focus.si/index.php?node=76&id=2, prevod in posredovanje sporočil 
za javnost, priprava mednarodne akcije za podnebje 4. novembra 2006). 
 
Pogajanja COP/MOP: Fokus je že drugič aktivno sodeloval v podnebnih pogajanjih, ki so potekala v Nairobiju 
v Keniji. Članica Fokusa je bila del vladne delegacije, razen tega pa je pomagala tudi pri dejavnostih NVO, kot 
so npr. prispevki v ECO ali sodelovanje v delovnih skupinah Climate Action Networka.  
 
Podnebje in zaposlitev: Fokus je raziskovalcem iz Wuppertal Institute pomagal z odgovori o podnebju in 
zaposlovanju. Pregledali smo tudi končno poročilo za Slovenijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostale dejavnosti na področju podnebja 
 
Revizija OP TGP: Fokus je že pred začetkom ravizije OP TGP neformalno posredoval pripravljalcem svoje 
komentarje iz procesa oblikovanja OP TGP v 2003, razen tega pa je izpostavil najbolj pereče točke, ki se jih 
mora revizija dotakniti. Ko je bil objavljen osnutek OP TGP je Fokus kljub velikemu interesu le stežka sodeloval 
pri komentiranju OP TGP, saj je pri procesu priprave prišlo do zamude. Osnutek OP TGP smo sicer 
komentirali, vendar ni bilo mogoče narediti širše razprave.  
 
Komite za vprašanja sprememb podnebja: Svoje delo v komiteju članica Fokusa nadaljuje skozi udeležbo na 
sejah, posredovanjem informacij skozi spletno stran NVO in prispevki glede vsebine sej komiteja. Predstavnica 
Fokusa je bila prisotna na 13. in 14. seji komiteja v letu 2006. 
 
Sodelovanje s Profos d.o.o.: Profos je nacionalni nosilec podnebne kampanje EU. Pred začetkom kampanje 
je Fokus izvedel izobraževanje za njihove aktiviste o podnebnih spremebah. Skupaj s predstavnikom Profosa 
smo izvedli izobraževanja za dijake na srednjih šolah. Skupaj smo izvedli tudi akciji v tednu mobilnosti. 



 
Energija 

 
 
Obnovljivi viri energije in NVO: enotnost v različnosti 
 
Namen projekta je bil poenotiti stališča slovenskih NVO o rabi obnovljivih virov energije v Sloveniji. Projekt je 
potekal v obliki procesa od konca leta 2005 do konca junija 2006. Prva delavnica o vključujočem upravljanju je 
bila izvedena že v 2005, v 2006 pa so v okviru projekta potekale naslednje aktvinosti: 

 priprava osnutka skupnih stališč NVO: Na podlagi že obstoječih dokumentov (Gold Standard, Eugene 
Standard – oba WWF in Izjava o OVE – SEF) je bil oblikovan osnutek stališč NVO o rabi OVE. 
Osnutek je bil objavljen na spletni strani in obenem poslan vsem NVO v komentiranje. Maloštevilni 
komentarji so bili upoštevani pri pripravi drugega osnutka, ki je bil skupaj z vabilom na drugo delavnico 
zopet poslan vsem NVO. Ker konstruktivnega odziva na predlagan osnutek nismo dobili, se je projekt 
končal neuspešno – brez končnega skupnega stališča slovenskih NVO o rabi OVE. Osnutki stališč so 
na voljo na http://www.focus.si/index.php?node=148.  

 izvedba delavnice Ali je obnovljivo tudi zeleno?: Druga delavnica je bila organizirana 20. februarja v 
Ljubljani. Namen delavnice je bil razpravljati o predlaganem osnutku skupnih stališč ter le-tega 
izboljšati. 

 izvedba delavnice Iskanje rešitev v bodoče: Zadnja delavnica je bila v sodelovanju Ministrstva za okolje 
in prostor organizirana 28. junija v Ljubljani. Namen delavnice je bil poiskati možne rešitve za 
nadaljevanje iskanja skupnih stališč v prihodnje. 

 Skozi projekt je bilo ugotovljeno, da žal NVO niso pripravljene konstruktivno sodelovati v procesu, ki bi 
poenotil njihova stališča do rabe OVE v Sloveniji. Pokazalo se je, da za OVE med njimi ni pravega 
zanimanja ter da jim ni v interesu vnaprej razmišljati o problemih, ki morda lahko ob konkretnih 
projektih nastanejo. Pokazalo se je tudi, da je v Sloveniji pred resno razpravo o rabi OVE potrebno 
najprej delo na področju nacionalne energetske politike. 

Partnerja na projektu sta bila Regionalni center za okolje in 
Slovenski E-forum, zadnja delavnica pa je bila organizirana tudi ob 
sodelovanju Ministrstva za okolje in prostor. 
 
 
Energetska dieta  
 
Namen projekta Energetska dieta je bil na aktualen način ljudi informirati o povezavi med rabo energije in 
uničenjem okolja ter jih spodbuditi k izvajanju preprostih in lahko izvedljivih ukrepov za zmanjšanje rabe 
energije in bolj učinkovito rabo energije. Pri izvedbi projekta smo sodelovali z Ekoskladom RS in MOP (AURE). 
Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 

 osnutek letaka Energetska dieta: Na podlagi obstoječih materialov je bil oblikovan tekst letaka 
Energetska dieta. Besedilo vsebuje informacije o preprostih načinih varčevanja z energijo in je 
oblikovan v obliki enotedenske diete. Z letakom smo želeli doseči mlade med 25 in 35 letom starosti. 
Osnutek letaka je bil posredovan sofinancerjem projekta in na podlagi njihovih pripomb izboljšan. 
Osnutek besedila je bil izboljšan tudi s strani Instituta Jožef Štefan. 

 strategija delitve letaka: Strategija delitve letaka predvideva delitev le-teh v energetsko svetovalnih 
pisarnah, na dogodkih Fokusa in večjih trgovinah z gradbenim materialom in gospodinjskimi aparati. 
Vsebine letaka so bile predstavljene tudi na spletni strani in obliki objavljene v različnih revijah. 

 letak Energetska dieta: Na podlagi izdelanega osnutka smo oblikovali dokončno verzijo letaka 
Energetska dieta. Verzija je bila ocenjena s strani potencialnih uporabnikov. Besedilo vsebuje 
informacije o preprostih načinih varčevanja z energijo in je oblikovan v obliki enotedenske diete. Z 
letakom želimo doseči mlade med 25 in 35 letom starosti. Letak je dobil tudi ilustrativno podobo, saj 
smo izdelali 8 sličic, ki nekoliko popestrijo letak in ga naredijo bolj privlačnega. 

 delitev letaka: Še pred izidom je bila vsebina letaka predstavljena v dveh publikacijah, ki sta izšli v 
nakladah 30.000 in 18.000. Letak je bil letak razdeljen energetsko svetovalnim pisarnam, preko 
Študentske organizacije in čez nekaj časa tudi v večjih trgovinah z gradbenim materialom in 
gospodinjskimi aparati. Vsebine letaka so predstavljene tudi na spletni strani. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mobilnost 
 
 
Trajnostna prometna politika 
 
Slovenija je v začetku leta 2006 sprejela novo prometno politiko. Proces je od vsega začetka potekal 
netransparentno, pripravljeni osnutki prometne politike pa so bili usmerjeni v spodbujanje in podpiranje 
avtomobiliziranih vrst mobilnosti, zato se je Fokus skupaj z nekaj drugimi organizacijami (Cipra, LKM, ITR, 
REC, Mountain Wilderness, SEF, Umanotera in MKM) povezal v Koalicijo za trajnostno prometno politiko skozi 
katero je poskušal zagotoviti trajnosten značaj prihodnje slovenske prometne politike. V okviru kampanje so 
bile izvedene naslednje aktivnosti: 

 priprava alternativnega predloga za trajnostno prometno politiko: Ocenjen je bil predlog prometne 
politike, pripravljene Teze trajnostne prometne politike in izdana brošurica Trajnost pelje v prihodnost 
(http://www.focus.si/files/programi/teze_KTPP.pdf, 
http://www.focus.si/files/programi/brosurica_TPP.pdf)  

 predstavitev predloga javnosti: Organizirana je bila tiskovna konferenca, na kateri je bila javnosti 
predstavljena vizija prometne politike Slovenije, kot jo vidi KTPP. 

 delo z mediji: Ves čas kampanje je bil poseben poudarek na delu z mediji. KTPP je pripravila 4 
sporočila za javnost.  

 akcija opozarjanja odločevalske verige (Ministrstvo za promet – vlada – parlament) na netrajnostnost 
prometne politike: Svoje nestrinjanje z besedilom dokumenta in procesom sprejemanja le-tega je KTPP 
izrazila z akcijo – simulacijo odločevalskega procesa v državi: s pohodom od Ministrstva za promet do 
vlade in nazadnje parlamenta in izobešanjem svojih tez o trajnostni prometni politiki na vrata omenjenih 
institucij je predstavnike le teh pozivala, da naj zavrnejo predlagano resolucijo in proces sprejemanja 
prometne politike začnejo znova, z vključevanjem zainteresirane in strokovne javnosti. Več na: 
http://www.focus.si/index.php?node=150 

 sodelovanje v procesu sprejemanja resolucije: KTPP je s pripombami in komentarji ter nastopi v 
parlamentu sodelovala v procesu sprejemanja resolucije.  

 Več o dejavnosti koalicije in njenih akcijah je na http://www.focus.si/index.php?node=149  
 
 
Ecotopia Biketour 2006  
 
Mednarodna kolesarska turneja je poleti 2006 povezala kolesarje od Litve do Hrvaške. Glavno sporočilo je bilo, 
da sta tudi drugačna mobilnost in življenjski stil mogoča. Fokus je organiziral slovenski del turneje ter pomagal 
turnejo promovirati v Sloveniji. Izvedene so bile naslednje dejavnosti: 

 načrt poti čez Slovenijo in iskanje nastanitve: Pripravljena je bila trasa kolesarjenja od meje z 
Madžarsko do Hrvaške. Ob poti so bile identificirane nastanitvene zmogljivosti za udeležence. 

 priprava programa: Za udeležence je bil organiziran poseben program aktivnosti.  
 izdelava letaka: izdelali smo majhen letak, ki je pojasnil, kaj je bistvo turneje. Letak smo delili tokom 

kolesarjenja mimoidočim in zainteresiranim ljudem. 
 izvedba turneje: Med 4. in 10. septembrom smo izvedli turnejo, ki je sledila opisani poti. Na poti smo se 

ustavili v Art Centru v Hodošu, kjer smo spoznali problematiko tega centra. Skupaj z društvom Mavrica 
smo organizirali tiskovno konferenco na Muri. V Ljubljani smo organizirali srečanje z novinarji (na 
katerem ni bilo prav veliko novinarjev, žal), razen tega pa smo obiskali Metelkovo in Rog ter spoznali 
problematiko alternativnih kulturnih centrov v Sloveniji.  

 
 
 
 
 
 
 
Teden mobilnosti 
 
Fokus je v sklopu tedna mobilnosti pripravil izobraževanje za novinarje, katerega namen je bil omogočiti bolj 
kakovostno poročanje o trajnostni mobilnosti in izvajanju dogodkov v tednu mobilnosti. Razen tega smo izvedli 
enodnevni ozaveščevalni akciji v Ljubljani in Mariboru. V tednu mobilnosti je bila tudi postavljena Fokusova 
razstava o spreminjanju podnebja v avtobusu LPP. Fokus je sodeloval na sestankih in srečanjih odbora za 
pripravo in izvedbo tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila MOL. Pripravili smo program in ga posredovali 
lokalnemu koordinatorju MOL. 
 



 
Presečna področja in ostale dejavnosti 
 
 
Dan Zemlje 2006: Za proslavo dneva Zemlje 2006 smo izvedli promocijo spletnih strani s 
praktičnimi nasveti za trajnostno potrošnjo. V okviru akcije smo posodobili in nadgradili spletno 
stran o trajnostni potrošnji: http://www.focus.si/index.php?node=19, oblikovali elektronsko kartico: 
kartica je bila poslana na približno 1000 elektronskih naslovov ter pripravili sporočilo za javnost: 
http://www.focus.si/index.php?node=27&id=147&s=arhiv  
Delo z mediji: Fokus je o svojih dejavnostih redno obveščal javnost skozi delo z mediji. Pripravili 
smo 17 sporočil za javnost ter sodelovali v radijskih ali televizijskih oddajah. Sodelovali smo s 
časopisom Finance, Dnevnikom, Primorskimi novicami, revijo Svetovalec za energijo, revijo 
Ekolist in Revijo -26! 
Nadgradnja in vzdrževanje spletne strani www.focus.si: Skozi redno objavo novic, tako iz 
Fokusa kot tudi iz medijev ali ostalih organizacij, smo tudi v 2006 nadgrajevali in vzdrževali 
spletne strani, ki služijo za informiranje in ozaveščanje javnosti. Najbolj nadgrajena so bila 
področja podnebja in učinkovite rabe energije ter potrošnje. Preselili smo svoje elektronske 
koordinate in sicer na uporabniku prijaznejši naslov www.focus.si.  
Redna komunikacija z raznimi deležniki: Fokus pri svojem delu redno komunicira in izmenjuje 
informacije z različnimi deležniki iz Slovenije in tujine. Obsega komunikacije je razviden iz 
seznama sestankov, dogodkov in srečanj, ki se jih je Fokus udeležil v letu 2006. 
Okoljski center: Fokus se je tudi v letu 2006 trudil za vzpostavitev okoljskega centra. Skozi 
srečanja s pomembnimi akterji (MOP, MOL) smo skušali pospešiti nastanek centra. Uspeli smo 
definirati lokacijo centra ter prispevali nekaj zamisli o tem, kako realizirati center. V teh 
dejavnostih smo sodelovali z drugimi NVO. 
Državni razvojni program: Fokus je aktivno deloval v procesu sprejemanja DRP in sicer skozi 
prisotnost na srečanjih med vlado in NVO ter s strokovnimi prispevki na temo energije in prometa. 
Pregledali smo tudi Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Komentirali 
smo tudi presojo podjetja Oikos, ki je presojal DRP na trajnostni razvoj. 
Priprava projekta za predsedovanje Slovenije: Skupaj s Slogo, platformo razvojnih organizacij, 
razvijamo projekt, ki bi ga razvojne organizacije izvedle v času predsedovanja Slovenije. Fokus 
poskuša v projekt vnesti okoljsko komponento in jo povezati z razvojnim sodelovanjem. 
Obnova zapuščene vasi v Grčiji: Fokus je pozval zainteresirane, da se prijavijo za sodelovanje 
v projektu, opravil izbor 4 predstavnikov iz Slovenije, jim ponudil platformo za razvoj idej in debato 
o tem, kako izvesti projekt in rezultate projekta predstavili članom društva. Sodelujoči so v Grčiji 
predstavili projekt za samooskrbo z vodo – od zajemanja deževnice do biološke čistilne naprave), 
sodelovali v debatah z udeleženci iz Češke, Francije, Grčije in Španije ter posneli kratek filmček. 
Študijski izlet v London: Fokus se je udeležil študijskega izleta v London, katerega namen je bil 
spoznati razmere v angleškem NVO sektorju.  
Sodelovanje v razpravah EU: v obdobju poročanja smo sodelovali v dveh konzultacijah, ki jih je 
izvajala EU: Acceptance of CCS (avgust 2006) in Energy green paper (september 2006). 
 
 

Tiskana gradiva in elektronski mediji v letu 2006 
 
Tiskana gradiva Fokusa 

 Letak Kolesarska turneja Ecotopia 2006: http://www.focus.si/files/Publikacije/letak_oblikovanje.pdf 
 Knjižica Kolesarska turneja Ecotopia 2006: http://www.focus.si/files/Publikacije/Slovenia_booklet.pdf 
 Zloženka Energetska dieta: http://www.focus.si/files/Publikacije/dieta_final.pdf 
 Trajnost pelje v prihodnost: http://www.focus.si/files/programi/brosurica_TPP.pdf  
 Letak Podnebni dogovor: http://www.focus.si/files/Publikacije/letak_FoECC_final.pdf  

Tiskana gradiva pri katerih je Fokus sodeloval 
 Poročilo o trgovanju z emisijami (CAN Europe): www.climnet.org/EUenergy/ET/0506_NAP_report.pdf  
 Poročilo o oblikovanju NAP II (CAN, WWF, Agree.net): www.climnet.org/EUenergy/ET/WWF-CAN-CEE.pdf 

Elektronski mediji 
 spletna stran www.focus.si  
 spletna stran www.prihodnostjeobnovljiva.org 
 tedenske novice o spreminjanju podnebja: http://www.focus.si/index.php?node=107  
 spletna stran o trgovanju z emisijami: http://www.focus.si/index.php?node=156  
 spletna stran o podnebnih pogajanjih v Nairobiju: http://www.focus.si/index.php?node=184  
 spletna stran o učinkoviti rabi energije: http://www.focus.si/index.php?node=61. 

 
 



Sodelovanje 
 
Trajnostni razvoj je mogoče zagotoviti le skozi sodelovanje z različnimi deležniki. V letu 2006 smo za 
uresničitev naših ciljev skozi skoraj 200 sestankov, srečanj in dogodkov sodelovali z naslednjimi 
organizacijami, institucijami in posamezniki: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Slovenski E-
Forum; Inštitut za trajnostni razvoj; društvo Mavrica; Vitra Cerknica; Inštitut za ekologijo; Cipra Slovenija; 
Mountain Wilderness Slovenija; Zveza skavtov; Regionalni center za okolje; Sloga; CNVOS; Institut Jožef 
Štefan; Ecologic; Ministrstvo za okolje in prostor; Ekološki sklad Republike Slovenije; Tehniški muzej Slovenije; 
British Council; Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji; Ministrstvo za okolje in prostor; Ministrstvo za 
promet; Ministrstvo za gospodarstvo; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Britansko 
veleposlaništvo v Ljubljani; Wuppertal Institute; Climate Action Network Europe; Agree.net; WWF European 
Policy Office; World Carfree Network; EYFA; Friends of the Earth Europe; Zelena akcija; Energy club; Centre 
for Transport and Energy; Terra Millenium III; Za Zemiata; Profos d.o.o.; Albin Keuc; Neja Penca; Igor Hotko; 
Maja Miklič; Jure Vetršek; Andrej Verlič; Katja Žnidaršič; Igor Sikošek; organizatorji Soča Raggae Riversplash 
festivala; organizatorji festivala Rock Otočec; Varčevanje z energijo – revija; 26! – revija za mlade; Robert 
Križanič/Loesje; Mateja Medvešek; Renato Rjavec; Alenka Juvan; Ekart Jožica.  
  
 
 
 
 
 
 

Komuniciranje z javnostmi 
  
Fokus redno pošilja obvestila in sporočila za javnost v medije, poleg tega pa na željo medijev posreduje 
informacije in komentarje. Cilj te dejavnosti je širšo javnost obveščati in ozaveščati o raznih problematikah 
varstva okolja. V letu 2006 smo izdali ali sooblikovali 19 sporočil za javnost (za nacionalne, regionalne in 
lokalne medije), gostovali v nekaj radijskih in TV oddajah, pomagali pri pripravi diplomskih, magistrskih ali 
doktorskih nalog, dopolnili bazo regionalnih/lokalih medijev in redno vzdrževali dve spletni strani. Rezultat teh 
aktivnosti je številno pojavljanje v različnih medijih; zasledili smo preko petdeset pojavljanj informacij o naših 
dejavnostih v časopisih, na radiu, TV, spletnih straneh, elektronskih novicah ipd. 
 
 
Razvoj društva 
 
Člani in njihove dejavnosti Fokus je v letu 2006 podvojil svoje članstvo. Da bi člane motivirali za delo smo z 
njimi imeli nekaj sestankov, jih redno obveščali o dejavnostih in dogodkih, jih vključili v izvedbo nekaterih 
dejavnosti in jih obveščali o dogajanju v tujini. Vzpostavili smo interno e-listo, kamor se pošiljajo obvestila o 
različnih dogodkih, možnostih sodelovanja, pobude za razprave ter redne tedenske novice in druge zanimive 
informacije. Člani so aktivno sodelovali pri izvajanju projektov Podnebni dogovor, Energetska dieta, Oživljanje 
zapuščene vasi. Nekateri od njih so se kot predstavniki Fokusa udeležili različnih dogodkov doma in v tujini 
(npr. energetske konference v Pragi, projekta HBS v Litvi). 
Spremembe v društvu: Zaradi spremembe zakona smo se v Fokusu začeli pripravljati na spremembe v 
društvu. Začeli smo pripravljati nov statut, obenem pa smo pripravili tudi osnutek dela v prihodnosti. 
Transparentnost delovanja Ker se zavzemamo za transparetno delovanje vlade in vseh ostalih institucij, se 
trudimo, da je tudi naše delovanje transparentno. To smo zagotavljali z rednim vzdrževanjem spletnih strani, 
posredovanjem informacij o društvu na željo in sporočili za javnost. Tudi priprava letnega poročila je namenjena 
izboljšanju transparentnosti delovanja društva.  
 

Financiranje delovanja 
 
Fokusu so v letu 2006 s svojimi prispevki omogočale delovanje naslednje institucije: Veleposlaništvo Velike 
Britanije, Ministrstvo za okolje in prostor, Agree.net, European Commission, Climate Action Network Europe, 
Veleposlaništvo ZDA, CEE Trust, Urad vlade RS za informiranje, Ekološki sklad RS, Predstavništvo evropske 
komisije v Sloveniji, Regionalni center za okolje in Friends of the Earth International.  

Fokus društvo za sonaraven razvoj Cesta na Roglo 17c, 3214 Zreče, www.focus.si, info@focus.si, 041 291091 ali 040 722149 

Članstvo Fokus je član: Koalicije za trajnostno ravnanje z odpadki, Koalicije za boljši NEP, Koalicije za 
Volovjo reber, Okoljskega centra, Koalicije za trajnostno prometno politiko, Climate Action Network Central 
and Eastern Europe, Climate Action Network Europe, Agree.net, CURES. 


