Skupno delovanje vseh akterjev varstva okolja je
osnovni temelj za uspešno izvajanje 6. akcijskega
načrta EU. Zato so pomembne tako dejavnost
okoljskih nevladnih organizacij (NVO) kot tudi
informiranost in ozaveščenost splošne javnosti.
Namen okoljskega centra je vzpostaviti okvir za
delovanje okoljskih NVO ter hkrati postaviti stično
točko, ki bo povezovala zainteresirane javnosti, širši
javnosti pa omogočila dostop do informacij in
publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju.

fokus
društvo za sonaraven razvoj

vizija in cilji

Okoljski center

Organizirani zmoremo več
Dobro organizirana civilna družba je osnovni pogoj za učinkovito delovanje sodobne demokratične države.
Okoljske nevladne organizacije (NVO), sestavni del takšne civilne družbe, so pomemben dejavnik varstva okolja.
To priznava tudi 6. akcijski načrt EU, ki okoljskim NVO pripisuje "pomembno vlogo pri komuniciranju z javnostjo
in odločevalci, pri sodelovanju v ekspertnih ali tehničnih skupinah in pri nadzorovanju izvajanja predpisov. Kot
take predstavljajo interes širše javnosti v političnih procesih." Tudi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS
podpira delovanje okoljskih NVO, katerih delovanje je ključnega pomena za učinkovito in trajnostno naravnano
politiko varstva okolja.
V Sloveniji delujejo številne okoljske NVO, ki zajemajo praktično vsa področja varstva okolja. Zaradi neugodnih
razmer za delo in zaposlovanje pa se le redke od njih vključujejo v procese odločanja. Delo okoljskih NVO tako
ne dosega želenih rezultatov, saj imajo te organizacije premalo možnosti za povezovanje, previsoke stroške dela
in razpršenost virov financiranja ter nepriznano vlogo v procesih odločanja. Vse to pa vpliva na učinkovitost
njihovega delovanja.
Pri nas še nimamo centra, kjer bi zainteresirana in splošna javnost ter mednarodne institucije ali organizacije
lahko dobile okoljske informacije, neodvisna mnenja, nasvete ali celo pomoč pri iskanju okoljskih pravic. Ker je le
dobro informirana in ozaveščena javnost eden od ključnih elementov varstva okolja, je treba poiskati učinkovito
rešitev.
Z učinkovito rešitvijo spreminjamo svet
Varstvo okolja ima v življenju povprečnega slovenskega državljana le postransko vlogo. Pomembno postane le
takrat, ko je okolje že ogroženo ali celo uničeno. Ozaveščenost javnosti o izzivih okolja je majhna, dostop do
okoljskih informacij pa velikokrat omejen. Kako torej posredovati javnosti bistvene informacije o varstvu okolja?
In kako premagati ovire, ki onemogočajo delo okoljskih NVO?
Skupina okoljskih NVO se je odločila za ustanovitev okoljskega centra. Okoljski center ne bo pomagal le reševati
okoljskih problemov, ko se bodo pojavili, temveč bo z obveščanjem in ozaveščanjem javnosti lahko pomagal
preprečevati njihov nastanek. Dobro delujoč okoljski center bo stična točka za vse prebivalce Slovenije, ki jih
zanima varstvo okolja, in za različne akterje v procesih varstva okolja (raziskovalne institucije, gospodarska
združenja ali lokalne iniciative ipd.).
Dostopajmo do pravih informacij
Okoljski center bo omogočal javnosti boljši dostop do informacij, publikacij ter drugih materialov o varstvu
okolja. Hkrati pa bo skrbel za večjo ozaveščenost javnosti in boljšo prepoznavnost problemov trajnostnega
razvoja. Redno obveščanje bo prispevalo k dvigu okoljske zavesti prebivalstva, boljšemu sodelovanju javnosti v
procesih odločanja in spremembam vrednot, navad in načina življenja.
Aktivnosti okoljskega centra bodo prispevale k večji prepoznavnosti in boljši organiziranosti okoljskih NVO ter h
kakovostnejšemu medsebojnemu sodelovanju, zmanjšanju stroškov, izboljšanju infrastrukture, manjši
razpršenosti informacijskih tokov in lažjemu prenosu znanja med organizacijami. Okoljske NVO bodo tako lahko
delovale bolj racionalno in usklajeno ter učinkoviteje dosegale svoje osnovne cilje. To pa bo imelo pozitivne
posledice za okoljsko politiko države.

Partnerji:
•
•
•
•
•

Fokus društvo za sonaraven razvoj (podnebne spremembe, energetika, transport, zeleni davki)
Inštitut za trajnostni razvoj (kmetijstvo, turizem, narava, presek urbani/ruralni prostor)
Slovenski E-forum (energetika, naravni viri, ekonomski instrumenti varstva okolja)
Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj (GSO, odpadki, kemikalije)
Zveza BIODAR (kmetijstvo in varstvo narave)

Več o okoljskem centru lahko izveste na:

Cesta na Roglo 17c
3214 Zreče
GSM: 041 291091 ali
040 722149
e-pošta: info@focus-ngo.org
www.focus-ngo.org

www.okoljski-center.org

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 je z boljšim razumevanjem spremeniti
obnašanje ljudi, da bodo postali odgovornejši do
okolja in družbe. Cilj Fokusa je aktivno prispevati k
izboljšanju človekovega naravnega in družbenega
okolja.

področja dela
Fokus je aktiven predvsem na naslednjih področjih:
• podnebne spremembe,
• energetika,
• transport,
• zelena javnofinančna reforma,
• trajnostno potrošništvo.

dejavnosti
Dejavnosti Fokusa obsegajo: organiziranje predavanj
in izobraževanj ter konferenc, okroglih miz in
delavnic, izvajanje praktično orientiranih projektov,
ozaveščanje javnosti, sodelovanje s podobno
usmerjenimi društvi in organizacijami, svetovanje in
sodelovanje z vlado, vladnimi in lokalnimi
ustanovami, svetovanje in sodelovanje s podjetji,
spremljanje in analiziranje dogajanj na področju
varstva okolja, sodelovanje z mediji, vključevanje
javnosti v procese odločanja na državni in
meddržavni ravni in druge aktivnosti, ki bi lahko
prispevale k doseganju namena Fokusa.

sodelovanje
Fokus sodeluje z naslednjimi organizacijami:
Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
Slovenski E – Forum, Regionalni center za okolje
(REC), Climate Action Network Central and Eastern
Europe (CAN CEE), Climate Action Network Europe,
študentsko združenje oikos Ljubljana, European
Environmental Bureau, European Federation for
Transport and Environment (T&E), Citizens United for
Renewable Energy and Sustainability (CURES), World
Wildlife Fund European Policy Office (WWF EPO),
Friends of the Earth Europe (FoEE).

projekti
Učinkovita raba energije in obnovljivi viri
energije v občini Zreče (2003). Projekt je
obsegal dve komponenti: 1. Raba lesne biomase
na Pohorju: izvedba delavnice o uporabi biomase
na Pohorju, strokovna ekskurzija, brošura o rabi
biomase ter priprava materialov za delavnico; 2.
Učinkovita uporaba plina v občini Zreče:
organizacija okrogle mize o uporabi plina, na
kateri je sodelovalo 5 strokovnjakov, ki so
govorili o okoljskih koristih rabe plina namesto
rabe kurilnega olja, finančnem vidiku ter
tehnološkem in političnem vidiku uporabe plina.
Projekt je bil izveden s finančno podporo
Agencije za učinkovito rabo energije, občine
Zreče in Swedish NGO Secretariat on Acid Rain
ter v sodelovanju s Slovenskim E-Forumom.
Zelena javnofinančna reforma (2003).
Projekt je obsegal izdajo brošure o javnofinančni
reformi, oblikovnje mreže za javnofinančno
reformo ter predstavitev teme vladi in
zainteresirani javnosti na okrogli mizi in tiskovni
konferenci. Projekt je bil izveden s finančno
podporo Urada vlade RS za informiranje in
Swedish NGO Secretariat on Acid Rain ter v
sodelovanju z Umanotero, oikos Ljubljana in
European Environmental Bureau.
Okolju in družbi prijazna mobilnost (2004).
Projekt je imel naslednje komponente: okrogla
miza Vstop v EU in trajnosten promet,
publikacija Paket gradiv za učitelje in učence od
1. do 4. razreda osnovne šole, publikacija
Trajnostna mobilnost in okrogla miza Okolju in
družbi prijazna mobilnost. Projekt je bil izveden s
finančno podporo Agencije za učinkovito rabo
energije, Urada vlade RS za informiranje, Mestne
občine Ljubljana in Swedish NGO Secretariat on
Acid Rain.
Fosilni dinozaver (2004). V sklopu evropske
turneje je Fokus v Sloveniji gostil Fosilnega
dinozavra. Dinozaver je podelil Oskarja za
uničevanje podnebja ter ozaveščal politike in
javnost o nevarnosti podnebnih sprememb.
Opozoril je na netrajnostno rabo fosilnih goriv.
Projekt je bil izveden s finančno podporo in v
sodelovanju s Friends of the Earth Europe.
Obnovljivi
viri
energije
za
lokalne
skupnosti (2004, 2005). V okviru projekta bo
izvedenih 5 delavnic na regionalni ravni za
predstavnike lokalnih oblasti in skupnosti. V
sodelovanju s podjetji in vlado bo lokalnim
skupnostim predstavljena strateška in politična
pomembnost obnovljvih virov energije za
prihodnost. V okviru projekta je vzpostavljena
stran o obnovljivih virih energije. Projekt se
izvaja
s
finančno
podporo
Britanskega
veleposlaništva v Sloveniji.

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 4397 465, 4397 460
GSM: 041 725 991
faks: (01) 4397 105
e-pošta: info@itr.si

vizija in cilji
Inštitut za trajnostni razvoj je zasebni neprofitni
zavod, ustanovljen l. 1996. Naše poslanstvo je
udejanjanje trajnostnega razvoja v kmetijstvu in na
podeželju ter spodbujanje razvoja živih povezav
med urbanim in podeželskim prostorom.
Cilj našega dela je čim širša uveljavitev ekološkega
kmetijstva in trajnostnega razvoja podeželja v
Sloveniji, pa tudi v EU in v svetu.

področja dela
•
•
•
•
•
•
•

Ekološko kmetijstvo – preusmerjanje,
tehnologije, celostni pristop in razmišljanje;
pomoč pri vzpostavljanju tržnih povezav med
ekološkimi pridelovalci ter predelavo, potrošniki,
trgovci in drugimi;
zeleni turizem na podeželju (ekoturistične
kmetije; povezovanje turizma in ekokmetijstva);
trajnostni razvoj podeželja;
varstvo narave in okolja v kmetijstvu in na
podeželju (tudi trajnostna raba in ravnanje z
naravnimi viri, vodo, energijo idr.);
kmetijska politika in politika razvoja podeželja,
prehranska politika;
polnovredna prehrana in celostni vidiki prehrane
ter kakovost bivanja (zdravje – okolje –
ekonomija).

dejavnosti
•
•
•
•
•
•

Raziskovanje in razvojni projekti;
informiranje, animiranje, ozaveščanje,
izobraževanje, izdajanje publikacij;
svetovanje (posebej svetovanje na
ekokmetijah);
organiziranje posvetov, konferenc, javnih
prireditev in dogodkov;
povezovanje;
delo z vsemi ciljnimi skupinami, še posebej s
kmeti, strokovnjaki in otroki.

sodelovanje
Sodelujemo z domačimi in tujimi organizacijami in
raziskovalnimi ustanovami, s šolami in lokalnimi
skupnostmi. Smo redni člani IFOAM – Mednarodne
zveze gibanj za ekološko kmetijstvo, EEB –
Evropskega okoljskega biroja (največje evropske
krovne organizacije okoljskih NVO), ter ECEAT
International (Evropski center za ekoagroturizem).

SLOVENSKI E-FORUM

projekti
Smo med glavnimi "sokrivci" za začetek in
uveljavljanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji – od
standardizacije in organiziranja do uveljavljanja v
praksi in na trgu. Nekaj naših projektov:
Preusmerjanje kmetij na območju Mestne
občine Ljubljana v ekološko kmetijstvo (1998–
2004). Spodbujanje preusmerjanja kmetij z območja
MOL v ekološko kmetijstvo in strokovno-tehnična
pomoč pri ekokmetovanju. Sofinanciranje: Mestna
občina Ljubljana.
Kmečka tržnica z
ekološkimi živili v
Ljubljani. Ustanovitev
in
razvoj
prve
slovenske tržnice z
živili iz nadzorovane
ekološke
pridelave.
Sofinanciranje:
MO
Ljubljana,
(1999–
2004).
Ekološka kmetija kot učna delavnica varstva
okolja. Učni dnevi na ekoloških kmetijah za osnovne
šole: izobraževanje otrok o varstvu okolja in pridelavi
hrane z zanimivim program in neposredno izkušnjo.
2000–2004.
Vstop v EU – priložnost za trajnostno
kmetijstvo, zavarovana območja in podeželje.
5 regionalnih posvetov z delavnicami (kmetje, NVO,
lokalne skupnosti, javne službe …) in nacionalna
konferenca. 2000, Sofinancerji: PHARE SPP, Urad
vlade RS za informiranje, MOP, MKGP.
Izvajanje
živalim
prilagojene
reje
na
slovenskih kmetijah v skladu z zahtevami EU.
Izobraževanje o ekološki živinoreji na 2 ravneh
(strokovnjaki, kmetje). Sofinanciranje: PHARE SPP.
2001.
Odstranimo
ovire
za
trajnostni
razvoj
podeželja.
Regionalne
delavnice,
sklepna
nacionalna konferenca in izdaja publikacije o ovirah
za trajnostni razvoj podeželja z vidika vstopa
Slovenije v EU. Sofinanciranje: PHARE SPP, Urad
vlade RS za informiranje. 2002.
EkoAgroTurizem. Razvoj zelenega turizma na
podeželju in ekokmetijah: 5-dnevno usposabljanje,
informativni seminarji, priročnik. Sofinancerji: PHARE
SPP, Urad vlade RS za informiranje. 2003.
Partner v raziskovalnem projektu Nadaljnji razvoj
politike ekološkega kmetijstva v Evropi, s
posebnim poudarkom na širitvi EU (Further
Development of Organic Farming Policy in Europe,
with Particular Emphasis on EU Enlargement), 5.
okvirni raziskovalni program Evropske unije. 2003–
2005.

Društvo za energetsko
ekonomiko in ekologijo
Dimičeva12, 1000 Ljubljana
tel.: 01 436 41 44
faks: 01 436 41 55
e-pošta: se-f@siol.net
www.ljudmila.org/sef

vizija in cilji
Slovenski E-forum je neprofitno, v javno dobro
delujoče združenje strokovnjakov in aktivistov s
področij energetike, ekologije, ekonomije in drugih
ved. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993. Šteje
približno 80 članov oz. članic in ima sedež v
Ljubljani. Njegov član/ica lahko postane vsak/a, ki s
podpisom pristopne izjave sprejme statut društva,
plača članarino in je pripravljen/a v njem aktivno
delovati.
Slovenski E-forum si prizadeva, da bi bile
kakovostne energetske storitve dosegljive vsem,
vendar ob zmanjšanju negativnih vplivov
proizvodnje in rabe energije na lokalno in globalno
okolje.
Društvo si prizadeva:
• vplivati na okoljsko vrednotenje in smotrno
ravnanje z energijo pri vsakem posamezniku;
• sodeluje pri oblikovanju in uveljavljanju
institucionalnih sprememb, ki spodbujajo
trajnostni razvoj v energetiki in širše;
• za javno dostopnost informacij, preglednost
delovanja institucij in aktivno sodelovanje
javnosti v procesih odločanja;
• vsebinski dialog med vlado, energetskimi
podjetji ter strokovnimi združenji, okoljskimi
državljanskimi organizacijami in neformalnimi
civilnimi iniciativami.

dejavnosti
Slovenski E-forum aktivno in kritično spremlja
dogajanje glede energetskih in okoljskih politik
Slovenije in EU ter si prizadeva za javno dostopnost
relevantnih informacij ter sodelovanje javnosti pri
snovanju, pripravljanju, sprejemanju, izvajanju in
kritični presoji odločitev.

področja dela
Slovenski E-forum je aktiven na naslednjih področjih:
• podnebne spremembe,
• energetika,
• obnovljivi viri energije,
• učinkovita raba energije in
• zelena javnofinančna reforma .

projekti
Slovenski E-forum organizira:
• javna strokovna srečanja, delavnice,
razprave in okrogle mize o energetskih in
okoljskih politikah, dokumentih in ukrepih
Slovenije in EU, o posameznih spornih
odločitvah ter o inovativnih institucionalnih in
tehnoloških rešitvah;
• ozaveščevalne,
informacijske
in
promocijske
kampanje
o
vzrokih
in
posledicah podnebnih sprememb, učinkoviti
proizvodnji in rabi energije, obnovljivih virih
energije, novih modelih, metodah in orodjih
motiviranja za učinkovito rabo in rabo
obnovljivih virov energije;
• naravoslovne in tehnične dneve ter
strokovno vodene ekskurzije s temo:
podnebne spremembe, smotrno ravnanje in
učinkovita rabe energije (v šoli) ter obnovljivi
viri energije;
• (mednarodne) mladinske tabore, na
katerih se mladi ob seznanjanju z
energetskimi viri, tehnologijami pretvorbe in
rabe energije ter njihovimi posledicami za
okolje učijo sodelovati ob spoštovanju in
produktivni izrabi
razlike v (nacionalnih)
kulturah. Ob tem se usposabljajo s
praktičnim delom z orodji za učinkovito rabo
in rabo obnovljivih virov
energije ter
promocijo trajnostnih energetskih rešitev.
Slovenski
E-forum
izdaja
publikacije,
ozaveščevalna in informacijska gradiva o
energetski politiki Slovenije in EU, o vzrokih
in posledicah podnebnih sprememb, lokalni
energetiki, smotrnem ravnanju z energijo v
šolah in drugih javnih institucijah.
Slovenski E-forum podpira in promovira
»zeleno reformo javnih financ« oz. povečanje
davkov na rabo energije in surovin ter druge
obremenitve okolja ob hkratnem zmanjšanju
davkov na delo in povečanju aktivne podpore
države učinkoviti proizvodnji in rabi energije
ter ozaveščanju državljanov in potrošnikov o
možnostih izbire ter posledicah njihovih
odločitev in izbir.
Slovenski E-forum se aktivno povezuje s
sorodnimi nevladnimi organizacijami doma in
v tujini ter sodeluje pri snovanju in uveljavitvi
alternativnih institucionalnih in tehnoloških
rešitev.
Več o dejavnosti SE-F lahko izveste na spletni
strani: www.ljudmila.org/sef

projekti

okoljski center
Fokus društvo za sonaraven razvoj Cesta na Roglo 17c, 3214 Zreče, GSM:
041 291091 / 040 722149, info@focus-ngo.org, www.focus-ngo.org
Inštitut za trajnostni razvoj

Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel: 01 4397 465,
4397 460, GSM: 041 725 991, Faks: (01) 4397 105, info@itr.si

Slovenski E-forum Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Dimičeva12,
1000 Ljubljana, tel: 01 436 41 44, fax: 01 436 41 55, se-f@siol.net, www.ljudmila.org/sef
Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj p.p. 4440,
Resljeva 20, 1000 Ljubljana, tel: 01 4397100, faks: 01 4397105, info@umanotera.org,
www.umanotera.org
Zveza Biodar Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel: 01 2301201,
zveza.ekokmet@zveza-ekokmet.si

www.okoljski-center.org

p.p. 4440, Resljeva 20, 1000 Ljubljana
tel: + 386 1 4397100, faks: + 386 1 4397105
e-pošta: info@umanotera.org, www.umanotera.org

vizija in cilji
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
je bila ustanovljena oktobra 1994 v Ljubljani, z
namenom uveljaviti izvajanje načel trajnostnega
razvoja v nacionalni politiki in si prizadevati za
vzpostavljanje ravnotežja med človekom in okoljem,
ohranjanje naravnih virov in biotske raznovrstnosti
ter etičnega odnosa do okolja, narave in soljudi.
Cilj našega dela je zagotoviti razvoj, v katerem ima
okoljska dimenzija enakovredno mesto, kot ga imata
socialna in ekonomska. Od vseh treh komponent
trajnostnega razvoja je prav okoljska tista, ki nam
ponuja temelj za doseganje cilja – povečanje
blaginje vseh članov družbe – in nas hkrati, s
končnimi količinami naravnih virov, ki so nam na
voljo, pri tem tudi omejuje.

področja dela
Programi Umanotere: trajnostno ravnanje z odpadki;
gensko spremenjeni organizmi; varstvo narave in
biotske raznovrstnosti; demokratizacija družbe;
kemikalije; pravična trgovina.

dejavnosti
Načini našega dela so: organizacija in vodenje
kampanj; informiranje, animiranje, ozaveščanje,
izobraževanje, izdajanje publikacij; organiziranje
posvetov, konferenc, javnih prireditev in dogodkov;
povezovanje z nevladnimi organizacijami na lokalni in
nacionalni ravni ter v mednarodnem prostoru.

sodelovanje

Informativna zgibanka Okoljski center je nastala s
pomočjo finančne podpore Ministrstva za okolje,
prostor in energijo.
oktober 2004

Umanotera je članica: Koalicije NVO za Slovenijo brez
GSO, ki jo od leta 2000 tudi koordinira; Koalicije za
trajnostno ravnanje z odpadki; Koalicije za Volovjo
reber ter članica CNVOS. V mednarodnem prostoru pa
je članica:
• EEB (Evropski okoljski biro), mreže nevladnih
organizacij s sedežem v Bruslju, katere namen je
sodelovanje z institucijami EU pri večjem vključevanju
okoljskih tem v različne politike na evropski ravni,
• GENET, evropske mreže nevladnih organizacij, ki se
zavzemajo za omejevanje sproščanja GSO v okolje,
• GAIA, svetovne mreže nevladnih organizacij, ki se
zavzemajo za trajnostno ravnanje z odpadki.
Redno sodelujemo tudi z večjimi mednarodnimi
organizacijami, kot so Greenpeace, Friends of the
Earth in WWF.

E-novice UMANOTERA: od leta 2001 tedensko
izdajamo elektronske novice s področja varstva okolja in
narave ter trajnostnega razvoja. Povzemamo aktualno
dogajanje v evropskem in mednarodnem prostoru ter
dogajanje v Sloveniji, ki mu dodamo tudi napovednik
različnih dogodkov, konferenc, srečanj.
Ogledalo vladi 2000–2002: skupaj s predstavniki iz
drugih okoljskih nevladnih organizacij smo spremljali in
merili učinkovitost dela vlade in njenih teles z vidika
trajnostnega razvoja in varstva narave ter okolja. Delo
vlade smo analizirali na petnajstih področjih, v prvi
polovici njenega mandata. Sofinanciranje: Delegacija
Evropske komisije v RS, Veleposlaništvo Kraljevine
Nizozemske, Urad vlade za informiranje.
Gensko spremenjeni organizmi: na tem področju
delujemo že od leta 2001. V tem času smo sodelovali pri
pripravi zakonodaje, ki ureja to področje, ter smo izvedli
kar nekaj akcij, z namenom ozaveščati laično in strokovno
javnost ter predstavnike industrije o potencialnih
tveganjih uporabe gensko spremenjenih organizmov.
Sofinanciranje: podpora različnih fundacij iz tujine, med
njimi tudi CS Fund, JAF, Grassroots.
Promocija trajnostnega načina ravnanja z odpadki
v lokalnih skupnostih: projekt je bil zasnovan kot
prenos znanja in izkušenj na področju ozaveščanja in
informiranja o načinih ravnanja z odpadki na turistična
društva. Ob 9 regionalnih delavnicah smo izdali tudi več
publikacij in s slovenskimi podnapisi opremili videokaseto,
ki kaže primere dobre prakse iz tujine, natančneje iz
Kanade. Sofinanciranje: Veleposlaništvo Kraljevine Velike
Britanije in Severne Irske.
Trije vidiki delovanja NVO na treh področjih
okoljske zakonodaje: namen projekta je bil okrepiti tri
vloge nevladnih organizacij: sposobnost za izvajanje
zakonodaje, spremljanje in poročanje o izvajanju (watch
dogs), ozaveščanje javnosti in sodelovanje pri oblikovanju
zakonodaje. Vsako od teh vlog smo umestili v eno
vsebinsko področje: sodelovanje javnosti v postopkih
presoje vplivov na okolje, spremljanje izvajanja direktive
o odpadkih in direktive o odlagališčih, poročilo o izvajanju
Strategije RS za ravnanje z odpadki in zakonodaje na
področju ravnanja z odpadki, sodelovanje pri pripravi
GSO zakonodaje, zasnovane na direktivi o omejeni
uporabi in preudarnem prenosu gensko spremenjenih
organizmov. Delegacija Evropske Komisije v RS,
Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, Urad vlade za
informiranje, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
Organizacija torkovih javnih pogovorov v Centru
Evropa: v letu 2000 smo organizirali 15 srečanj v Centru
Evropa, na katerih so govorci in udeleženci izmenjavali
poglede na izzive, ki jih je širitev prinesla na področju
varstva okolja in narave. Delegacija Evropske komisije v
RS, Veleposlaništvo Kraljevine Velike Britanije in Severne
Irske, Urad vlade za informiranje, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo.
Pravična trgovina: v letu 2004 smo okrepili sodelovanje
z društvom Humanitas, ki deluje na področju razvojne
pomoči. Skupaj bomo konec leta v Ljubljani odprli prvo
trgovino z izdelki pravične trgovine v Sloveniji.
Začeli smo tudi z izvajanjem programa Prijatelji
narave. Naš namen je v Sloveniji vzpodbuditi aktivno
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

ZVEZA BIODAR
Metelkova 6
1000 Ljubljana
tel.: (01) 230.12.01
e-pošta:
zveza.ekokmet@zvezaekokmet.si

vizija in cilji
Zvezo BIODAR (Zveza združenj ekoloških kmetov
Slovenije) so l. 1999 ustanovila štiri združenja
ekoloških kmetov. Njeni cilji so:
• spodbujanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji,
• podpora članom Zveze pri preskrbi prebivalstva z
ekološko pridelanimi in predelanimi živili,
• zagotavljanje trajnega varovanja okolja.
To pomeni, da je namen zveze:
• krepiti razvoj ekološkega kmetijstva z
združevanjem moči posameznih članov,
usklajevanjem skupnih dejavnosti, enotnim
predstavljanjem in nastopanjem idr.;
• skrbeti za varovanje okolja – predvsem v
kmetijstvu in s kmetijstvom, z ozaveščanjem,
obveščanjem in izobraževanjem javnosti.

področja dela
Dejavnosti večinoma potekajo v okviru projektov, ki
so namenjeni posameznim tematskim področjem:
• ekološka pridelava in predelava,
• razvoj ekološkega semenarstva in ohranjanje
biotske raznovrstnosti v kmetijstvu,
• varovanje voda, narave, okolja … v kmetijstvu,
• promocija ekološkega kmetijstva in ekoživil,
sodelovanje pri razvoju tržnih poti za ekoživila.

dejavnosti
Cilje in namene zveza dosega z
različnimi dejavnostmi in oblikami dela.
Trenutno povezuje osem združenj
ekoloških kmetov. Zveza je sprejela
svoje standarde – Standarde BIODAR za
ekološko pridelavo in predelavo, ki
zavezujejo vse kmete člane združenj, da
jih izpolnjujejo na celotni kmetiji.
Izpolnjevanje preverja neodvisna
nadzorna organizacija.

okoljski center
učinkovita rešitev za varovanje okolja

Izpolnjevanje
standardov je pogoj
za uporabo
kolektivne znamke
za ekološka živila –
znaka BIODAR.
Znak BIODAR na
ekoživilih je pomoč
in jamstvo za
ekološko poreklo
vsem v verigi
pridelave, predelave
in prodaje živil – od
kmeta, predelovalca
in trgovca, do
potrošnika.
Delo z javnostjo in ciljnimi skupinami
obsega izdajanje revije BIODAR – revije
za varstvo okolja in kmetijstvo;
organizacijo prireditev, predavanj,
posvetov, izobraževanj, ogledov, tisk
različnih publikacij …
Zveza poleg tega oblikuje in posreduje
mnenje glede nacionalnih politik in
programov na
področjih,
ki
so
pomembna za cilje in namene njenega
delovanja.

sodelovanje
Zveza BIODAR je včlanjena v IFOAM – Mednarodno
zvezo gibanj za ekološko kmetijstvo.

www.okoljski-center.org

