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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.

Letno poročilo Fokus društva za sonaraven razvoj za leto 2005
Za nami je zanimivo leto, v katerem smo izvedli številne projekte, srečali na
tisoče ljudi, ki jih skrbi ogroženost planeta, sodelovali v raznih procesih, bili
prisotni na veliko dogodkih, posodobili spletno stran ... V pričujočem poročilu za
leto 2005 predstavljamo kratek povzetek našega delovanja v preteklem letu.
V letu 2005 smo začeli, končali ali nadaljevali naslednje projekte:
Spreminjam navade, ne pa podnebja!

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.

Projekt se je osredotočil na problem podnebnih sprememb. Podnebne
spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš
planet. Evropska unija se tega dobro zaveda in tako je že nekaj časa vodilna
sila na področju boja proti spremembam. Trenutno je v EU središčna razprava
o prihodnjem boju proti spreminjanju podnebja, natančneje po letu 2012 (t.i.
post-2012 debata). Slovenija je z vstopom v EU prevzela usmeritve EU tudi na
področju spreminjanja podnebja, vendar Slovenija ne igra proaktivne vloge na
področju klimatskih sprememb. Slovenska javnost, pa tudi politiki, niso dobro
ozaveščeni o nevarnosti spreminjajočega se podnebja in tako ni prave politične
volje, da se Slovenija postavi v proaktivno vlogo na tem področju.
Namen projekta je bil ozavestiti in informirati javnost o podnebnih
spremembah, njihovih vzrokih in rešitvah ter skozi javnost vzpostaviti pritisk na
slovensko vlado za povečano dejavnost Slovenije v boju proti spreminjanju
podnebja. Namen smo dosegali preko naslednjih specifičnih ciljev:
oblikovati razstavo o podnebnih spremembah, letak in peticijo
Področja dela
razstavo predstaviti javnosti v štirih slovenskih mestih in na dveh festivalih
Svoje delo Fokus osredotoča
zbrati podpise peticije za bolj aktiven boj proti spreminjanju podnebja
na naslednjih pet področij:
izvesti usposabljanje za mlade aktiviste za posredovanje informacij o
spreminjanje podnebja
spreminjanju podnebja
energija (obnovljivi viri
izvesti javno razpravo o boju proti spreminjanju podnebja v prihodnje
energije, energetska
biti vključeni v mednarodne dejavnosti
učinkovitost)
V okviru projekta so nastali naslednji izdelki in aktivnosti:
mobilnost
Priročnik o spreminjanju podnebja Publikacija je informativne narave.
okoljska javnofinančna
Obsega teme: podnebna sprememba, njeni vzroki in posledice, rešitve, politični
reforma
napori ter seznam dodatne literature. Namenjena je predvsem mladim
okoljskim aktivistom, vendar je uporabna tudi za širšo javnost.
Delavnica za mlade aktiviste Celodnevna delavnica je mlade seznanila s problematiko podnebnih sprememb
(zakaj se podnebje spreminja, rešitve za podnebje ter mednarodni dogovori in ostale politike). Poleg vsebinskih
znanj je delavnica posredovala tudi del veščin, ki so potrebne za ozaveščevalne in informativne akcije: 'Street
action' ter Komuniciranje z javnostmi.
Razstava Narejena je bila razstava, ki vsebuje naslednje vsebine: vzroki za spreminjanje podnebja, učinki
spreminjanja podnebja, rešitve problema, kako se bojuje EU, stanje v Sloveniji in kaj lahko vsak od nas naredi
za varnejše podnebje. Razstava navedene vsebine predstavlja z besedo in sliko in sicer na 10 plakatih.
Razstavo smo postavili tudi na spletni strani, v virtualni verziji.
Letak, nalepka, plakat, vrečka in kviz V podporo razstavi smo pripravili še letak, nalepko, plakat, vrečko in
kviz Pokaži, da ti ni vseeno! Naredi svoje pri omejevanju podnebnih sprememb. Letak je ozaveščevalno –
informativne narave in je namenjen širši javnosti. Nalepka poziva ljudi k dejanjem za omejevanje spreminjanja
podnebja. Na njej je tudi naslov spletne strani Fokusa, kjer ljudje lahko najdejo napotke, kaj lahko naredijo oni
za ohranjanje podnebja. Kviz je namenjen testiranju znanja po ogledu razstave. Vrečka služi kot ozaveščevalno
orodje in nagrada za sodelovanje v kvizu o spreminjanju podnebja, ki je potekal ob razstavi. Cilj plakata je
obveščati širšo javnost o prisotnosti razstave o spreminjanju podnebja v določenem mestu.
Turneja razstave Razstava je med majem in oktobrom potovala v osem slovenskih mest (Ljubljano, Maribor,
Celje, Novo mesto, Mursko Soboto, Koper, Ptuj in Mojstrano), poleg tega pa je obiskala tudi dva poletna
glasbena festivala (Rock Otočec in Soča Raggae Riversplash). Razstava je širši javnosti in mladim predstavila
izziv spreminjanja podnebja. Obisk razstave sta spremljala delitev informativnih gradiv in zbiranje podpisov za
peticijo. Tako smo med prebivalstvom poskušali dvigniti raven ozaveščenosti o spremembi podnebja.

Peticija V okviru razstave smo pripravili peticijo, s katero so prebivalci Slovenije lahko pozvali slovensko vlado,
da naj se aktivneje posveti izzivu spreminjanja podnebja. Peticija od vlade zahteva, da naredi neodvisno oceno
potencialov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji, si zastavi za cilj zmanjšati emisije teh plinov za
30 % glede na leto 1986 do leta 2020, se na ravni EU aktivno zavzema za sprejetje cilja – 30 % do 2020 kot
skupnega cilja EU in oceni, kako doseči dolgoročni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80 % do leta
2050 za Slovenijo. Peticijo je podpisalo 2570 ljudi. S peticijo smo pokazali slovenski vladi, da si prebivalci
Slovenije želijo aktiven boj proti spreminjanju podnebja.
Konferenca Kam po Kjotu? Konferenca je bila organizirana 25.
oktobra 2005. Uvodni nagovori so orisali ozadje v okviru katerega
trenutno poteka t. i. post-kjotska debata (politika Slovenije in EU,
znanstveni pogled). V nadaljevanju konference smo ugotovili, da so
od vseh predlaganih korakov najpomembnejši iskanje alternativ
potrošniški družbi, promocija podnebju prijaznega življenja in
zmanjšana raba energije. Konferenca je združila udeležence iz
različnih področij, kar je bilo zelo pomembno.
Izdali smo tudi Slovarček uporabnih izrazov s področja podnebnih sprememb in brošurico Povzetek
znanstvenih ugotovitev in političnih ukrepov. Slovarček vsebuje prevode in razlage najpogosteje
uporabljanih angleških izrazov s področja podnebnih sprememb. Slovarček je bil pripravljen v sodelovanju s
Slovenskim E- Forumom. Cilj brošurice je ponuditi ozadje za razpravo o podnebnih politikah po Kjotskem
obdobju 2012. Brošurica predstavlja znanstveno ozadje, politike EU in Slovenije ter finančen pogled.
Predaja podpisov ministru Podobniku Podpise smo ministru predali na šestih panojih, ki tudi na kratko
predstavijo razstavo. Ministra Podobnika in vlado RS smo pozvali, naj uresniči zahteve iz peticije.
Akcija je bila zelo uspešna, saj so ljudje razstavo sprejemali z zanimanjem. Reakcije so bile pozitivne in
pokazalo se je, da ljudi skrbi spreminjanje podnebja. Ocenjujemo, da je projekt pozitivno vplival na boljšo
ozaveščenost in informiranost ljudi, saj so ljudje z zanimanjem prosili za materiale, poleg tega pa smo na temo
opozorili tudi preko medijev. Projekt so sofinancirali Evropska komisija – DG Izobraževanje in kultura,
Veleposlaništvo kraljevine Nizozemske v Sloveniji, Urad vlade RS za informiranje in Mestna občina Koper ter
konferenco Kam po Kjotu? še Ekološki sklad RS.
Obnovljivi viri energije za lokalne skupnosti
Večina energije, ki jo uporabljamo danes, izvira iz fosilnih goriv, ki jih trošimo veliko hitreje kot le-ta nastajajo.
Zaradi tega so fosilna goriva neobnovljivi viri energije in z uporabo jih bomo iztrošili. Vendar pa to ni edina
slabost neobnovljivih virov energije. Kurjenje fosilnih goriv namreč povzroča onesnaženost in druge negativne
okoljske, ekonomske in socialne učinke. Zaradi naše odvisnosti od energije, potrebujemo vire, ki so obnovljivi,
dostopni in okolju prijaznejši. Obnovljivi viri dobivajo vse več in več podpore tako na državni kot na mednarodni
ravni. Za Slovenijo je raba obnovljivih virov energije eden od načinov doseganja cilja iz Kjotskega protokola.
Kljub številnim sprejetim politikam in ukrepom pa se stanje na področju rabe obnovljvih virov ne spreminja
bistveno. Lokalne skupnosti pogosto ne razumejo priložnosti, ki jih nudijo obnovljvi viri energije, v glavnem
zaradi premalo informacij in komuniciranja.
Cilj projekta Obnovljivi viri energije za lokalne skupnosti je bil ozaveščanje predstavnikov občin in lokalnih
skupnosti o pomenu obnovljivih virov energije in spodbujanje povečanja rabe obnovljivih virov energije v
njihovih skupnostih. Izvedenih je bilo 6 regionalnih delavnic (Sežana, Murska Sobota, Maribor, Celje, Kranj in
Novo mesto). Delavnice so pokrivale problematiko obnovljivih virov energije (pomembnost OVE, pravni okviri,
financiranje OVE, primer dobre prakse). Na delavnicah je bilo udeleženih povprečno 30 udeležencev na
delavnico, udeleženci pa so večinoma prihajali iz občin oz. krajevnih skupnosti in podjetij. Delavnice so bile
izvedene v sodelovanju z regionalnimi razvojnimi agencijami, Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za
kmetijstvo in prehrano in Agencijo RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Na splošno so delavnice
bile ocenjene pozitivno, na kar kaže tudi odziv ljudi, ki še mesece po izvedbi delavnic kontaktirajo Fokus za
pomoč pri iskanju različnih podatkov.
V okviru projekta je bila izdana tudi publikacija Prihodnost je obnovljiva!, ki na kratko povzame argumente za
rabo obnovljivih virov energije, jih opiše ter navede primere dobre prakse in uporabne informacije. Podobne
vsebine pokriva tudi portal www.prihodnostjeobnovljiva.org, ki poleg naštetih vsebin ponuja še novice in
napovednik dogodkov. Pripravili smo še Analizo modelov alternativnih oblik financiranja OVE, da bi z njo
pritegnili k financiranju OVE tudi prebivalstvo oz. privatne vire in tako v promocijo OVE vključili tudi prebivalce
in podjetja v določenih regijah.
Projekt je finančno podprlo Britansko veleposlaništvo v Sloveniji.

Trajnostno mobilni!
Trenutno v Sloveniji emisije toplogrednih
plinov, ki so povzročitelji podnebnih
sprememb, kljub raznim ukrepom še
vedno naraščajo. Predvsem očitna je
rast emisij na področju prometa, kjer
obstaja pomanjkanje dobrih ukrepov.
Medtem ko se v EU gradijo osnove za trajnostno mobilnost, ima Slovenija razvite predvsem načrte gradnje
avtocest, nima pa oblikovanih alternativnih načinov mobilnosti. Razlog za takšno stanje je v tem, da državljani in
državljanke Slovenije kot najbolj priljubljeno prevozno sredstvo vidijo osebni avtomobil in z njim povezano
gradnjo avtocest. Ker je potrebno takšno prepričanje spremeniti, želimo skozi projekt Trajnostno mobilni!
narediti enega od prvih korakov za spremembo dojemanja mobilnosti.
Namen projekta je bil vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja
avtomobila kot najboljše oblike mobilnosti k sprejemanju drugih, bolj trajnostnih oblik mobilnosti (javni prevoz,
kolesarjenje itd.).Skozi kampanjo smo želeli ozaveščati ljudi o učinkih prometa na okolje in jih informirati o
oblikah trajnostne mobilnosti. Izvedba projekta se je pričela z oblikovanjem vsebinskega ozadja. Pripravljen je
bil kratek dokument, ki je povzemal poglavitne točke problema prekomerne vožnje z avtomobilom. Ta dokument
je bil pripravljen na osnovi že obstoječih materialov, služil pa je kot osnova za delo strokovnjaka za
komuniciranje ter za pripravo spletnih strani. Naslednji korak je bil izdelava komunikacijske strategije in
posvetovanje z drugimi akterji. Na osnovi prvih dveh korakov smo pripravili letak, ki je opozarjal predvsem
voznike avtomobilov o nezaželenih učinkih prometa in jim ponujal alternativne rešitve. Letak je bil narejen v
dveh različicah in sicer je bila ena različica samo za Ljubljano, ena pa za vse ostale kraje in mesta. Ker je akcija
potekala v šestih mestih, smo ta mesta izbrali s pomočjo seznama sodelujočih mest v tednu mobilnosti. O izbiri
smo se posvetovali tudi z AMZS, ki nam je tudi svetoval na katerih mestih deliti letake. Ponekod so pri izvedbi
akcije pomagale tudi občine. Letaki so se delili v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Novi Gorici in Novem Mestu.
V treh dneh (19., 20. in 21. septembra) smo uspeli vsaj 60 000 voznikov, ki se pripeljejo v slovenska mesta v
šolo ali službo, obvestiti o tednu mobilnosti, škodljivosti rabe avtomobila in možnostih rabe ostalih prevoznih
sredstev. O izvedbi akcije smo obvestili tudi medije. V sklopu projekta je bil oblikovan spletni portal
(www.izstopi-iz-kolone.net), na katerem so zbrane informacije o trajnostni mobilnosti. Portal tako predstavlja
osnovne pojme trajnostne mobilnosti, razloge in motivacijo za kolesarjenje in uporabo javnega prevoza,
povezave na ostale pomembne spletne strani itd. Za portal smo naredili tudi e-kartico.
Celotna akcija je bila relativno odmevna, vendar pa je ocena akcije pokazala, da je bil vpliv letaka na ljudi precej
majhen. Letak so prebrali predvsem mlajši, zato je potrebno v bodoče akcijo oblikovati nekoliko drugače, da bi
enakomerno dosegla vse voznike. Akcijo je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.
Preprečevanje nastajanja odpadkov (Slovenija-Madžarska)
Zakonodaja na področju odpadkov je del zakonodaje EU, vendar obstaja velik razkorak med zapisanimi načeli
in dejanskim izvajanjem v praksi, tudi v novih državah članicah kot sta Slovenija in Madžarska. Osnovni namen
projekta je spodbujanje implementacije prve prioritete politik EU na področju ravnanja z odpadki, to je
preventivi. V okviru projekta so bila pripravljena izhodišča za večje vključevanje preventive na področju
ravnanja z odpadki za proces načrtovanja strategij in programov na nacionalnem in regionalnem nivoju za
obdobje 2007 – 2013. Za uspešno varstvo okolja in prekinitev povezave med gospodarsko rastjo in
naraščanjem količin odpadkov je namreč potrebno načelo preventive in s tem povezane politike EU prenesti
tudi v prakso na nacionalnem in regionalnem nivoju. Osnovni cilj projekta je večje vključevanje EU načela
preventive na področju ravnanja z odpadki v prakso na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju ter
njegovo vključevanje v strategije in politike na Madžarskem in v Sloveniji, še posebej v bodoče programe in
projekte na področju ravnanja z odpadki.
Nosilec projekta je bila Madžarska organizacija Humusz, v Sloveniji pa
sta izvedbo podprla Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni
razvoj in Fokus. V okviru projekta so potekale naslednje dejavnosti:
ogled primerov dobre prakse ravnanja z odpadki v Sloveniji in
na Madžarskem: Ogled primerov dobre prakse je potekal konec maja
2005. Ogleda se je udeležilo 20 udeležencev, od tega 11 iz Slovenije
in 9 iz Madžarske. Cilj ogleda je bil predstaviti primere dobre prakse na
področju ravnanja z odpadki in preprečevanja nastajanja odpadkov v
Sloveniji in na Madžarskem, ter izmenjati izkušnje udeležencev ogleda.
Izkazalo se je, da je primere preprečevanja nastajanja odpadkov težko
najti tako v Sloveniji kot na Madžarskem, zato je večina predstavljenih
primerov ponazarjala v bistvu ravnanje z nastalimi odpadki. Kljub temu
so bili ogledi zelo poučni in udeleženci so bili zelo zadovoljni.
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delavnica Politika in dejavnosti preprečevanja odpadkov: Delavnica je bila izvedena 25. maja. Namen
delavnice je bil dobiti nabor ovir in potreb na področju preprečevanja odpadkov v Sloveniji. Delavnice se je
udeležilo 11 udeležencev. Čeprav so bili udeleženci zelo zainteresirani, je vojda delavnice nezadovoljen z
rezultati delavnice. Kljub temu je bil izdelan nabor ovir in potreb (SWOT analiza).
mednarodna konferenca: Konferenca je potekala v juniju 2005 v Budimpešti. Konferenca je pritegnila
številne strokovnjake in celo politike iz mednarodnega kroga.
javna razprava o odpadkih – No waste is good waste: Ker smo želeli v javno razpravo pritegniti
strokovnjake, predstavnike vlade in zainteresirano javnost, smo se odločili za soorganizacijo razprave skupaj z
Državnim zborom. Razprava je bila uspešna, čeprav se je na trenutke prelevila v razpravo o sežigalnicah.
publikacija Preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov v Sloveniji: Publikacija vsebuje analizo
slovenske politike preventive na področju nastajanja odpadkov ter politike EU in primere dobre prakse.
Publikacija je bila pripravljena v sodelovanju z Umanotero in neodvisnim strokovnjakom Albinom Keucem.
Projekt je finančno podprla Evropska unija v sklopu programa Phare Access Program 2002.
Obnovljivi viri energije in NVO – enotnost v različnosti?
V Sloveniji se širi interes za izrabo obnovljivih virov energije, pri čemer pa prihaja do vse številčnejših in
ostrejših reakcij naravovarstvenikov in lokalnih iniciativ. »Obnovljivost« oz »klimatska nevtralnost« nekega vira
ne bi smela vnaprej odtehtati morebitnih drugih okolje- in naravovarstvenih slabosti določenega projekta, kar pa
se pogosto dogaja. Vseeno pa to še ne bi smelo biti razlog, da zapademo v »sveto vojno« proti rabi energije
vetra ali rabi za proizvodnjo energije primerne biomase. Zato dajemo s projektom Obnovljivi viri energije in
NVO – enotnost v različnosti? pobudo, da se o vprašanjih rabe obnovljivih virov v Sloveniji začnemo v čim
večjem številu strukturirano pogovarjati tako okoljevarstvene kot naravovarstvene organizacije ter civilne
iniciative, ki nasprotujejo posamenim projektom OVE. S skupnimi močmi želimo oblikovati skupne pogoje, pod
katerimi so projekti rabe obnovljivih virov v Sloveniji lahko sprejemljivi, tako z vidika varstva okolja kot tudi z
vidikov oskrbe s trajnostnimi energetskimi storitvami, zaposlovanja ter regionalnega in tehnološkega razvoja.
Skupaj želimo tudi ugotoviti, kakšni naj bi bili bolj ustrezni postopki oz. prakse umeščanja projektov rabe
obnovljivih virov v prostor ter kako zagotoviti potrebno udeležbo javnosti tako v pripravo omenjenih projektov
kot tudi v pripravo energetskih ter okolje- in naravovarstvenih politik.
Opisane rezultate želimo doseči skozi izvedbo procesa, ki bo obsegal pripravo treh delavnic, na katerih bomo
lahko soočili svoja stališča, poskušali razumeli razlike in poiskali stične točke ter na teh osnovah oblikovati
aktiven odnos do vprašanja razvoja rabe OVE v Sloveniji oz. standarde in postopke, ki bodo jasen smerokaz
bodisi investitorjem, bodisi potrošnikom pri njihovih odločitvah za »zeleno energijo«. Do sedaj smo oblikovali
izhodišča projekta, se s partnerji (Slovenski E Forum in REC) dogovorili o nadaljnjem postopku ter izpeljali prvo
delavnico v procesu. Ostanek procesa bo potekal v prvi polovici leta 2006. Projekt sofinancirajo Britansko
veleposlaništvo v Sloveniji, Velposlaništvo ZDA v Sloveniji in REC.
Ostale dejavnosti
Poleg projektnih dejavnosti smo izvajali še številne druge dejavnosti, ki jih tukaj predstavljamo na kratko:
Okoljski center V letu 2004 se je 6 slovenskih okoljskih NVO povezalo v t. i. okoljski center z namenom, da se
poveča učinkovitost njihovega sodelovanja ter uredi njihova prostorska stiska. Projekt se je nadaljeval v letu
2005 in sicer smo napore vložili predvsem v iskanje ustreznih skupnih prostorov. Razen tega smo izdelali
dogovor organizacij in program dela za leto 2006 in pripravili skupen projekt z delovnim naslovom Democracy.
Ker se tudi proti koncu leta ni nič premaknilo, smo napisali dopis ministru za okolje in prostor.
Post-2012 debata Po naročilu Evropske komisije je nemška organizacija Ecologic začela izvajati mednarodni
projekt za krepitev zmogljivosti vlad novih članic EU za delo na področju podnebnih sprememb. Fokus je k
projektu prispeval s komentarji na program delavnic, vsebino delovnih podlag in posamezna poglavja delovnih
podlag, oblikovanjem seznamov vabljencev za dogodke in komentiranjem osnutkov publikacije, ki bo služila kot
vsebinsko ozadje otvoritvene konference v Varšavi v januarju 2006.
Študentska arena 2005 Fokus je v l. 2005 koordiniral prisotnost štirih
NVO na Študentski areni 2005. Na areni smo poleg predstavitve naših
publikacij počeli še naslednje dejavnosti: podpisovanje peticije za
varnejše podnebje, nagradni kviz, informiranje o delovanju NVO v
Sloveniji, svetovanje o možnostih zaposlitve ali prostovoljnega dela v
NVO, posredovanje želenih informacij, predvajanje slik iz Fokusove
turneje Spreminjam navade, ne pa podnebja! in filma iz turneje z
dinozavrom (Friends of the Earth Europe).
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Sodelovanje pri projektu NCSA Fokus je v procesu sodeloval tako, da se je redno udeleževal srečanj za
področji Podnebje in Presečna področja, in da je podajal komentarje na predložene osnutke Tematskih profilov.
Prenova spletne strani Da bi spletno stran Fokusa (www.focus-ngo.org) naredili učinkovitejšo in prijaznejšo
za uporabnike, smo jo posodobili in zagotavljali redno vzdrževanje. Predvsem smo stran nadgradili s t.i.
tematskimi področji Podnebje, Energija, Promet, Zelena javnofinančna reforma in Trajnostna potrošnja, ki
podajajo precej podrobne informacije o vsakem od teh področij. Dodali smo aktualne informacije in akcije.
Priprava e-novic za področje spreminjanja podnebja v angleškem jeziku Cilj dejavnosti je posredovati
zbrane in urejene informacije s področja podnebnih sprememb nevladnim organizacijam po vsej Evropi in tako
podpirati kakovostno informiranost NVO po vsej Evropi. Novice prejema več kot 120 NVO po vsej Evropi.
Izdanih je bilo 48 izdaj novic (enkrat tedensko, ponavadi v ponedeljek; 4 – 5 izdaj mesečno).
Koalicija za trajnostno prometno politiko Fokus je bil eden od pobudnikov Koalicije za trajnostno prometno
politiko, s katero nevladne organizacije in ostali zainteresirani skušajo zagotoviti bolj trajnostno usmerjeno
prometno politiko Slovenije. Do sedaj smo oblikovali ozadje o rezultatih neprimernih prometnih politik doslej ter
kritiko predložene resolucije o prometni politiki, v začetku leta 2006 pa bomo oblikovali alternativni predlog.
Spremljanje politik in ukrepov Fokus je aktivno sledil nastajanju politik in ukrepov. Kot NVO je podal svoj
prispevek k 7 konzultacijam preko spletne strani Evropske unije (biomasa, letalstvo, energija, okolje v mestih,
post-2012, trgovanje z emisijami), napisal štiri pozive ministru za okolje za podporo določenih zahtev na
spomladanskem in jesenskem zasedanju sveta okoljskih ministrov EU, izdal sporočilo za javnost o zahtevah za
pomladansko in jesensko zasedanje sveta okoljskih ministrov EU, sodeloval na treh sejah klimatskega komiteja
Slovenije, se udeležil javne razprave o OVE v Državnem zboru ter se v več kot 60 sestankih in dogodkih
srečeval z različnimi akterji varstva okolja in vzpostavljal dialog z njimi. Članica Fokus je bila izvoljena za
predstavnico NVO v Slovenski komite za vprašanja spremembe podnebja in zato je vzpostavila spletno stran
za sodelovanje NVO v delu komiteja (http://www.focus-ngo.org/index.php?node=138)
Publikacije, ki jih je v letu 2005 izdal ali pomagal pripraviti Fokus
priročnika Prihodnost je obnovljiva in Spreminjam navade, ne pa podnebja!
letaka Pokaži, da ti ni vseeno!, Izstopi iz kolone!
publikacija Preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov v Sloveniji
nalepka in plakat Pokaži, da ti ni vseeno!
brošurica Povzetek znanstvenih ugotovitev in političnih ukrepov
Slovarček uporabnih izrazov s področja podnebnih sprememb
Ocena prvih državnih razdelitvenih načrtov v ETS (za CAN Europe)
Sodelovanje
Trajnostni razvoj je mogoče zagotoviti le skozi sodelovanje z različnimi deležniki. Zato smo si v letu 2005
prizadevali za sodelovanje z vsemi pomembnimi akterji in organizacijami. V Sloveniji smo za uresničitev naših
ciljev sodelovali z naslednjimi organizacijami, institucijami in posamezniki:
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Slovenski E-Forum; Inštitut za trajnostni razvoj; Zveza
Biodar; Botanično društvo Slovenije; oikos Ljubljana; Regionalni center za okolje (REC Slovenija); Ministrstvo
za okolje in prostor; Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije; Regionalne razvojne agencije
Divača, Sežana, Mura, Maribor, Celje, Kranj in Novo mesto; Ministrstvo za gospodarstvo; Ministrstvo za
kmetijstvo in prehrano; Ekološki sklad Republike Slovenije; Britansko veleposlaništvo v Ljubljani; Albin Keuc;
Igor Medjugorac; Zoran Smiljanič; Neja Penca; Igor Hotko; Maja Miklič; Jure Vetršek; Matej Delakorda;
organizatorji Soča Raggae Riversplash festivala; organizatorji festivala Rock Otočec; Robert Križanič/Loesje;
Mateja Medvešek; Renato Rjavec; Matej Rutar; Dolores Šebat; Ozren Skodrič; Stanka Lamut.
Na mednarodni ravni smo bili aktivni predvsem v mreži Climate Action Network Europe. Poleg tega smo
sodelovali še z naslednjimi organizacijami: Agree.net, Climate Action Network Central and Eastern Europe,
European Environmental Bureau, Friends of the Earth, WWF European Policy Office, Zelena akcija, Energy
club, Centre for Transport and Energy, World Carfree Network, Ecologic, Humusz, Hnuti Duha in CURES.
Članstvo Fokus je član naslednjih koalicij, organizacij in mrež: Koalicija za trajnostno ravnanje z odpadki,
Koalicija za boljši NEP, Koalicija za Volovjo reber, Okoljski center, Climate Action Network Central and
Eastern Europe, Climate Action Network Europe, Agree.net., Citizens United for Renewable Energy and
Sustainability.

Prisotnost na srečanjih

Prav tako kot sodelovanje, je pomemben tudi dialog. Zato se je Fokus tudi v letu
2005 udeleževal številnih srečanj, razprav, okroglih miz, posvetov in ostalih
dogodkov. V okviru skoraj stotih dogodkov, na katerih smo bili prisotni člani

Fokusa, smo se srečevali z različnimi deležniškimi skupinami, partnerji ali posamezniki. Med najpomembnejšimi
dogodki v letu 2005 so bili: srečanja z Ministrstvom za okolje in prostor na temo okoljski center, sodelovanje v
procesu NCSA, prisotnost na sejah Slovenskega komiteja za vprašanja podnebne spremembe, letni srečanji
mreže Climate Action Network Europe, srečanje EEB delovne skupine za odpadke, sodelovanje na Young
Leaders Congress, prisotnost na Študentski areni 2005, prisotnost na 9. pogovoru o prihodnosti Slovenije, 1.
javna obravnava državnega razvojnega programa in srečanje COP11/MOP1.
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 2005 smo izdali deset sporočil za javnost in več kot deset obvestil za javnost (za
regionalne medije), organizirali tri tiskovne konference, pripravili scenarij za TV oddajo za otroke o spreminjanju
podnebja in besedilo za radijsko oddajo o spreminjanju podnebja, gostovali v nekaj radijskih in TV oddajah,
pomagali pri pripravi diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog več kot desetim študentom/kam), obnovili
bazo medijev, 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 2005 zopet razširil 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. Ob koncu leta smo člane nagradili s prednovoletno zabavo.
Vidnost Fokusa V letu 2005 smo poskušali vidnost Fokusa povečati tako, da smo obnovili spletno stran ter
pripravili aktualno power point predstavitev organizacije. Vpeljali smo tudi v letu 2004 razvito celostno podobo,
ki je značilna za naše materiale in publikacije. Bili smo prisotni na Študentski areni 2005, kar nas je približalo
študentski populaciji. Akcija Spreminjam navade, ne pa podnebja! nas je približala splošni javnosti in tako
zagotovila boljšo prepoznavnost Fokusa. Pričeli smo tudi s pripravami na izdelavo kratkega filma o delovanju
društva, ki bo ob enem pomagal promovirati delo v okoljski nevladni organizaciji.
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 2005 s svojimi prispevki omogočale delovanje naslednje institucije: Veleposlaništvo Velike
Britanije, European Commission – DG Education and Culture, Umanotera, Veleposlaništvo Kraljevine
Nizozemske, Ministrstvo za okolje in prostor, Climate Action Network Europe, Veleposlaništvo ZDA, Urad vlade
RS za informiranje, Ekološki sklad RS in Mestna občina Koper.
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