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Letno poročilo Focus društva za sonaraven razvoj za leto 2007 
 

Peto leto delovanja Focus društva za sonaraven razvoj je zaznamovalo kar 
nekaj pomembnih sprememb: sprememba imena in statuta, sprememba 
sedeža, sprememba upravljalskih struktur, selitev v pisarno, zaposlitev 
dveh novih sodelavk ter sprememba strategije delovanja.  
 
V pričujočem poročilu skušamo na kratko predstaviti vse dosežke in 
rezultate iz leta 2007. Poročilo je razdeljeno na programe in presečne 
dejavnosti. Kot ponavadi pokriva programe Podnebje, Energija in Promet, 
dodajamo pa novo področje, ki bo v letu 2008 precej izpostavljeno: 
Podnebje in razvoj. 
 
 

Podnebje 
 

V programu Podnebje smo izvajali nekaj projektov in številne druge dejavnosti. 
Najprej so predstavljeni ključni projekti, nato pa še vse ostalo. 
 

Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja 
 
  
Namen projekta je oblikovati strategijo za post-2012 obdobje za Slovenijo. V 
okviru projekta so bile izvedene naslednje dejavnosti: dogovori z Ministrstvom 
za okolje in prostor o načrtu izvedbe projekta, opredelitev procesa sodelovanja 
javnosti, opredelitev poteka delavnic z moderatorjem, priprava osnutkov za 
delo na delavnicah, izvedba treh tematskih delavnic (energija, promet, 
kmetijstvo in gozdarstvo), priprava zapisnikov delavnic in preoblikovanje 
zapisnikov v ozadje za razpravo, priprava virtualne razprave in objava le-te na 
raznih info-kanalih, priprava osnutka podnebne strategije, ocena procesa, 
priprava in izvedba srečanja za NVO. Čeprav projekt v celoti ni dosegel 
zaželene uspešnosti, je pripeljal do nekaj uporabnih rezultatov. Poglavitni 
rezultat je bilo odpiranje razprave o temi, kaj lahko naredimo po izteku prvega 
kjotskega obdobja. Ostali rezultati so obstoj gradiv in ozadij za nadaljnjo 
razpravo, obstoj virtualne platforme za razpravo in dialog med NVO o 
podnebni viziji za Slovenijo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trening za boljše podnebje 

 
Namen projekta je bil okoljske NVO iz Bosne in Hercegovine, Makedonije 

in Bolgarije vpeljati v temo varovanja podnebja ter jim ponuditi 
argumentacijo za delo na obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije. V 
okviru projekta so bile izvedene naslednje dejavnosti: komunikacija s 

partnerskimi NVO iz treh držav ter priprava osnutka programa za trening, 
priprava predstavitev in delavnic za trening, logistična priprava delavnic v 
sodelovanju s partnerji, priprava sporočila za javnost za najavo treningov, 

izvedba treh seminarjev za NVO. 
 

 
 Sodelovanje v projektu Razvoj zmogljivosti vlad novih članic EU za podnebje 
 
Skupaj z nemško organizacijo Ecologic in ostalimi partnerji je Focus sodeloval pri pripravi in izvedbi serije 
mednarodnih delavnic ter strokovnih osnutkov v projektu za razvoj lastnih zmogljivosti vlad novih članic EU na 
področju podnebja. V 2007 smo pomagali pri pripravi regionalne delavnice v Pragi (v aprilu) in v Budimpešti (v 
oktobru). Delavnic se zaradi preobilice drugega dela nismo utegnili udeležiti, vendar pa smo jih podprli s 
pomočjo pri iskanju govorcev ter podporo pri pripravi ozadij za razpravo na delavnicah. 
Sodelovanje v projektu Climate change: An opportunity for growth 

 Kaj je Focus? 
Focus 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. Focus 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:  
 podnebje 
 energija  
 mobilnost 
 podnebje in razvoj 



 Sodelovanje v projektu Climate change: An opportunity for growth 
 
Focus je z Ministrstvom za okolje in prostor in British Embassy sodeloval 
pri pripravah projekta. Del projekta je bila tudi NVO konferenca Building the 
road from Bali to Copenhagen. V okviru sodelovanja so bile izvedene 
naslednje dejavnosti: udeležba na sestankih, pomoč pri pripravi seznama 
vabljencev, izdelava programa in vabila za NVO konferenco, logistične 
priprave na NVO konferenco, izvedba NVO konference, prisotnost na 
mednarodni konferenci in prispevek zanjo. 
 
 
Ostale pomembnejše dejavnosti 
 
Podnebni komite Focus je v komiteju deloval skozi prisotnost na 14. in 15. seji komiteja. 
Podnebne novice Skozi tedenske novice s področja podnebja in energije v angleškem jeziku je Focus v 
obdobju poročanja povprečno 4 krat mesečno ozaveščal in informiral slovenske in mednarodne NVO ter 
zainteresirano javnost. Novice so dostopne preko www.focus.si 
Spletni potral o podnebju Portal smo posodobili s stranmi o učinkoviti rabi energije v avtomobilskem prometu, 
upravljanju mobilnosti v podjetjih in opisi nekaj projektov Focusa. Portal smo vzdrževali tudi skozi objavo novic, 
pripravo lastnih novic in sporočil za javnost. Dodali smo nove informacije ne področju znanstvenih prispevkov k 
spreminjanju podnebja in sicer o četrtem poročilu panela IPCC.  
 
 

Energija 
 
 
Projekt Energija za Evropo 
 
Namen projekta je bil ob priložnosti 50. obletnice EU 
spodbuditi nacionalno razpravo o razvoju energetike v 
prihodnje ter v razpravo vključiti stališča NVO. V okviru 
projekta smo izvedli naslednje dejavnosti: sodelovanje v akciji 
Evropska energetska zastava, izvedba ulične akcije v Ljubljani 
in podpora ulični akciji v Bruslju, sporočilo za javnost, 
pošiljanje serije stališč Focusa evropskim in slovenskim 
odločevalcem, ki so sodelovali v procesu priprave stališč Sveta 
EU v marcu 2007, organizacija javne razprave Neizkoriščen 
potencial učinkovite rabe energije s Slovenskim E-forumom, 
lobiranje za boljšo novo energetsko politiko v EU, priprava in 
izvedba delavnice o energiji, osnutek energetske strategije. 
 
 
Kampanja Bye, bye, stand-by 
 
Namen akcije je bil ozaveščanje in informiranje slovenske javnosti o varčevanju in učinkoviti rabi energije. 
Akcija je usmerjena predvsem v odpravljanje rabe t.i. stand-by elektrike. Izvedene so bile naslednje dejavnosti: 
obisk in prenos izkušenj iz Walesa, izdelava strategije kampanje (ciljne skupine, ključne vesbine, širjenje 
informacij), nadgraditev spletne strani o učinkoviti rabi energije z vsebinami o stand-by, priprava materialov – 
letak in nagradna igra, predstavitev akcije radijskim postajam in poziv k izvedbi krajšega pogovora o tej temi, 
izvedba štirih uličnih ozaveščevalnih akcij (Ljubljana, Nova Gorica, Trbovlje in Študentska arena), izvedba 
spletne nagradne igre in promocija teme v različnih tiskanih medijih. Zaradi uspešnosti akcije jo nameravamo 
nadaljevati tudi v 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Zelena elektrika  
 
Namen projekta je bil ob odpiranju trga z energijo za gospodinjstva izpostaviti podjetja, ki prodajajo 'zeleno 
elektriko' oz. zeleno energijo nasploh. V okviru projekta smo izvedli naslednje: zbiranje informacij s strani 



distributerjev za leto 2006, priprava ozadja za ocenjevanje, izdelava besedil za spletno stran, izdelava osnutka 
lestvice najbolj in najmanj zelenih prodajalcev, izdelava spletne strani, ki predstavlja razporeditev dobaviteljev 
glede na zelenost, razlage o zeleni elektriki, korake za zamenjavo dobavitelja in nekaj mnenj uporabnikov, 
oblikovanje letaka, promocija teme.   
 
Ostale dejavnosti 
 
Akcijski načrt URE: Focus je pri pripravljalcih dokumenta neuradno izrazil interes za sodelovanje pri pripravi. 
Zaradi zamude pri oblikovanju dokumenta je postopek sprejemanja izključil fazo aktivne javne razprave. Focus 
je k procesu prispeval do sedaj skozi delavnico Neizkoriščen potencial učinkovite rabe energije. 
 
Informa Echo: Sodelovali smo pri oblikovanju kampanje 'Energija si', ki jo izvajajo za HSE o učinkoviti rabi 
energije. 
 
Razprava o novem bloku jedrske elektrarne: Focus je skupaj s hrvaško organizacijo Zelena Akcija dal iniciativo, 
da se okoljske NVO začnejo povezovati za organizacijo javne razprave o novem bloku jedrske elektrarne. V 
januarju smo organizirali delavnico za NVO, kjer smo ocenili prioritete in izoblikovali osnovne dejavnosti. Za vse 
zainteresirane smo odprli novo mailing listo, preko katere se posredujejo informacije, ki so povezane z jedrsko 
energijo. Izdelali smo tudi nalepko Jedrska energija? Ne, hvala. 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilnost 
 
 
Kampanja Vsi v enega, eden za vse! 
 
Osnovni namen projekta je bil spodbuditi učinkovito rabo energije v avtomobilskem prometu, ki nastaja zaradi 
prevoza v službo. Dejavnosti, ki so bile izvedene, so: priprava nabora gradiv za izdelavo publikacije, izdelava 
zloženke o učinkoviti rabi energije v avtomobilskem prometu, oblikovanje dopisa za podjetja in kontaktiranje 
podjetij, priprava spletne strani o upravljanju mobilnosti v podjetjih, komunikacija s podjetji in zbiranje prijav 
interesa za promocijo zloženk, priprava sporočila za javnost in komuniciranje z mediji, promocija zloženk v 
tednu mobilnosti ter na raznih parkiriščih in Študentski areni, ocena projekta. 
 

Projekt Javni potniški promet je kul! 
 
Namen projekta je skupaj z mladimi ustvarjalci in njihovimi mentorji ustvariti nekaj osnovnih pripomočkov za 
kampanjo, skozi katero bomo naslednji dve leti srednješolce spodbujali, naj pogosteje uporabljajo javni potniški 
promet. V okviru projekta so bile izvedene naslednje dejavnosti: oblikovanje natečaja in spletne strani, tisk 
letaka, poziv srednjim šolam za sodelovanje, izvedba 5 delavnic o trajnostni mobilnosti na šolah, ocenjevanje 
prispelih izdelkov in delitev nagrad, priprava osnutka strategije za dvoletno kampanjo za srednje šole.  
 
Ostale dejavnosti 
 
Teden mobilnosti: Focus je zopet sodeloval v tednu mobilnosti skozi sporočilo za javnost, izdajo zloženke Vsi v 
enega, eden za vse!, nalepke En avto manj in predavanja o trajnostni mobilnosti po srednjih šolah. 
 
Zakon o cestnini: Focus je pripravil pripombe na osnutek Zakona o cestnini, ki jih je posredoval Ministrstvu za 
promet. Pripombe je posredoval tudi ostalim NVO. V razpravo o cestnini smo skupaj s Cipro Slovenija vložili 
tudi dokument Cena, ki jo je vredno plačati, ki predstavlja novosti v EU zakonodaji o cestninah.  
 
Reakcija na onesnaženost zraka: V reakcijo na ocene iz Bruslja o preseganju mejnih vrednosti trdnih delcev v 
nekaterih slovenskih mestih smo odločevalcem in lokalnim skupnostim posredovali našo vizijo rešitve problema 
z dolgoročnimi ukrepi. Reakcija je imela dobro medijsko pokrivanje. 
 
 
 
 
 



 
Podnebje in razvoj 
 

Projekt Developing while safeguarding climate? Yes, it is possible! 
 
Namen projekta je vključiti podnebno komponento v razvojno pomoč Slovenije. Do sedaj so bile v okviru 
projekta izvedene naslednje aktivnosti: koordinacija s projektom Sloge, ki poteka v času predsedovanja, 
zagotovitev sredstev za izvedbo projekta, izoblikovanje protokola za debate in intervjuje z ljudmi iz držav v 
razvoju, priprava in udeležba na European Development Days, izvedba okrogle mize na European 
Development Days (Exchanging experience in communicating climate change as a development issue), 
priprava osnutkov materialov in priprava delavnic za NVO, izvedba delavnice za NVO, koordinacija z društvom 
Humanitas za nadaljevanje projekta po predsedovanju, zagotavljanje sredstev za delo na projektu do sredine 
leta 2010. Projekt bo aktivno nadaljevan v letu 2008, v 2007 so bile večinoma izvedene pripravljalne faze 
projekta.  
 
Ostale dejavnosti 
 
Evropski razvojni dnevi: Focus je skupaj z nekaj drugimi razvojnimi NVO iz Slovenije sodeloval na Evropskih 
razvojnih dnevih. Poleg podnebne razstave na slovenski stojnici smo sodelovali pri pripravi slovenskega 
vzporednega dogodka (Exchanging experience in communicating climate change as a development issue). 
Sodelovali smo tudi na nekaj srečanjih mrežnih NVO (CAN, Concorde) in bilateralnih srečanjih.  
 
 
 
 
 
 
Presečna področja in ostale dejavnosti 
 
Okoljski center: V okviru Okoljskega centra smo v obdobju poročanja končali 
registracijo kluba Okoljski center, pripravili prijavo na razpis ter uspešno dokončali 
vselitev v okoljski center. 
 
Sodelovanje v razpravah EU: v obdobju poročanja smo sodelovali v treh 
posvetovanjih, ki jih je izvajala EU: Capturing and storing CO2 underground - Should 
we be concerned?, The Green Paper on Urban Transport, EU consultation on 
European Strategic Energy Technology Plan. 
 
Priprave na predsedovanje: Focus je v obdobju poročanja v okviru priprav na 
predsedovanje izvedel številne formalne in neformalne sestanke. Povezali smo se 
predvsem z evropskimi mrežami, pa tudi s predstavniki NVO iz Portugalske in 
Francije. Priprave smo nadgradili s pregledom prioritet Slovenije ter pripravo 
nekaterih dejavnosti. Focus je imel sestanek z Ministrstvom za okolje in prostor ter 
Ministrstvom za promet, kjer smo izvedeli prioritete za predsedovanje. Bili smo 
prisotni tudi na predstavitvi prioritet trojke, razen tega pa smo pridobljene informacije 
posredovali ostalim NVO. V okviru Okoljskega centra smo začeli načrtovati morebitne 
dejavnosti za čas predsedovanja. Sodelovali smo tudi pri pripravi delavnice za 
okoljske NVO v času predsedovanja. 
 
Delo z mediji: Focus je v obdobju poročanja o svojih dejavnostih redno obveščal 
javnost. Izdali smo okvirno 20 sporočil za javnost. Medijsko so bili naši dogodki pokriti 
z okvirno 50 objavami. 
 
Študentska arena 2007: Na areni smo sodelovali z dvema dejavnostima, razen 
splošnega informiranja in ozaveščanja: akcijo Bye bye, stand-by! in peticijo za EIB.  
 
Plan B: Focus je prispeval projekt Zelene javnofinančne reforme, smo pa sodelovali 
tudi na nekaj pripravljalnih sestankih in prispevali zamisli k Planu B.  
 
 
 



 
Tiskana gradiva in elektronski mediji v letu 2007 

 
•  letak Javni prevoz je kul! 
•  zloženka Vsi v enega, eden za vse! 
•  nalepka En avto manj. 
•  nalepka Jedrska energija? Ne, hvala. 
•  Euro-bankovci za akcijo EIB 
•  brošura Cena, ki jo je vredno plačati 
•  letak in plakat Bye, bye, stand-by! 
•  letak o Zeleni elektriki 
  
Elektronski mediji: 
•  spletna stran www.focus.si: Spletna stran je redno nadgrajevana z informacijami o društvu, z aktualnimi 
novicami, ki jih objavljajo Focus in drugi mediji, napovedmi dogodkov in akcij, izboljšane so vsebine o 
podnebnih spremembah, prometu in učinkoviti energiji. Namenjena je informiranju in ozaveščanju širše in 
zainteresirane javnosti.  
•  spletna stran www.prihodnostjeobnovljiva.org: Spletna stran podaja informacije o obnovljivih virih energije ter 
aktualnih dogodkih na to temo. Spletno stran nadgrajujemo z aktualnimi novicami. 
•  tedenske novice o spreminjanju podnebja: Novice se pripravljajo v angleškem jeziku in posredujejo 
evropskim NVO. Enkrat tedensko se zberejo zanimive novice s področja podnebnih sprememb, energije in 
emisij, aktualnih dogodkov in publikacij ter se objavijo na spletni strani. NVO so o novi izdaji obveščene preko 
e-pošte. http://www.focus.si/index.php?node=107  
•  spletna stran o projektu Javni prevoz je kul! 
•  spletna stran o akciji Vsi v enega, eden za vse! 
•  spletna stran o zeleni elektriki 
•  poglavje za Slovenijo v publikaciji EU cash in climate clash 
(http://www.foeeurope.org/publications/2007/EU_cash_climate_clash.pdf) 
• spletna stran o akciji Energija za Evropo 
•  spletna stran o akciji Bye, bye, stand-by! 
 
 
 
Sodelovanje 
 
CAN Europe: V mreži CAN Europe je Focus deloval skozi prisotnost na srečanjih, kjer smo izmenjali 
informacije o dogajanju na nacionalnih ravneh in bruseljski ravni. Sodelovali smo na obeh letnih srečanjih 
mreže ter na dveh srečanjih upravnega odbora CAN E. S predstavniki CAN E smo bili v rednih neformalnih 
stikih, ker smo se skupaj pripravljali na predsedovanje Slovenije. Predstavnik CAN E je sodeloval na delavnici 
slovenskih okoljskih NVO za predsedovanje, ki jo je pripravil ITR. Razen tega smo s CAN E sodelovali pri 
pripravi komunikacije o jesenskih sklepih okoljskega sveta EU.  
 
Agree.net: V sklopu mreže Agree.net smo bili aktivni skozi koordinacijo podnebne komponente dela mreže. V 
obdobju poročanja smo izvedli naslednje dejavnosti: sodelovali smo na srečanjih upravnega odbora mreže, 
izvedli smo projekt podnebnega izobraževanja za Makedonijo, Bosno in Bolgarijo, sodelovali smo pri pripravi 
velikega projekta mreže za Oak Fundation, pripravili smo oceno potreb mreže za dejavnosti v prihajajočih letih, 
izdali smo dve sporočili za javnost na temo četrtega poročila IPCC, s pripravo novic vezanih na podnebne 
spremembe smo člane mreže spodbujali k delovanju na politikah, vzpostavili smo novo 'climate' mailing lista, 
oblikovali smo prispevke za Agreenet e-newsletter, naredili smo analizo rezultatov raziskave o potrebah za 
gradnjo zmogljivosti v mreži, organizirali smo letno skupščino mreže in letni seminar mreže v Ljubljani, pripravili 
smo poglavje za Slovenijo za poročilo o primerih dobre prakse pri rabi obnovljivih virov energije, izvedli smo 
študijski obisk v Sloveniji za spoznavanje dela energetskih svetovalnic ter pripravili poglavje za Slovenijo za 
poročilo o liberalizaciji in privatizaciji energetskega sektorja v Evropi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Friends of the Earth Europe: S FoE Europe smo v obdobju poročanja sodelovali v akciji lobiranja 
evroposlancev, da glasujejo za bolj ambiciozne cilje vključevanja letalstva v evropski sistem trgovanja z 
emisijami ter za glasovanje o ambicioznem standardu izpustov iz avtomobilov. Spletno stran akcije smo 
prevedli v slovenščino in akcijo promovirali preko spleta. Razen tega smo jim pomagali tudi pri pripravi poročila 
EU cash in climate clash in sodelovali pri prenovi kampanje EU Funds in Central and Eastern Europe: 
Cohesion or Collision? Sodelovali smo tudi v akciji Evropska energetska zastava, ki je potekala po vsej Evropi 
(opis zgoraj). Focus je sodeloval na srečanju energetskih in podnebnih aktivistov mreže, kjer so bile 
dogovorjene podrobnosti akcij za preostanek leta 2007. 
 
European Federation for Transport and Environment - T&E: V letu 2007 smo postali član te evropske mreže, s 
katero smo sodelovali že v preteklosti. Focus je bil prisoten na skupščini mreže. Skupaj s T&E smo pripravili 
publikacijo Cena, ki jo je vredno plačati, ki smo jo skupaj s T&E promovirali. Razen tega smo za predstavnico 
T&E organizirali srečanja z nekaj predstavniki ministrstev, ki bodo delali v času predsedovanja na področju 
prometa, ter podprli logistiko in komunikacijo za sestanek upravnega odbora T&E, ki je bil v decembru 2007 v 
Ljubljani.  
 
CEE Bankwatch: S CEE Bankwatch smo sodelovali v okviru ad-hoc akcije of forumu Evropske investicijske 
banke v Ljubljani. Skupaj smo pripravili ulično akcijo, kjer so ljudje zapisovali svoja sporočila EIB in jih oddajali 
v 'finančno tehtnico'. Sporočila smo prenesli EIB v okviru krajšega sestanka EIB z nevladnimi organizacijami. 
Akcija je bila medijsko dokaj odmevna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redna komunikacija z raznimi deležniki: Focus pri svojem delu redno komunicira in izmenjuje informacije z 
različnimi deležniki iz Slovenije in tujine. Seznam sestankov, dogodkov in srečanj, ki se jih je Focus udeležil v 
letu 2007, obsega več kot 180 vnosov. 
 
Koalicija za trajnostno prometno politiko: Koalicija je imela sestanek v začetku leta, kjer je določila področja, na 
katerih bo delovala v letu 2007. Focus je na mailing listo poslal nekaj pomembnih točk za razpravo (npr. Zakon 
o cestnini, ureditev obvoznice za Izolo...).  
 
CNVOS: S CNVOS sodelujemo pri pripravi portala NVO za čas predsedovanja Slovenije. Na portalu smo začeli 
dodajati vsebine, sicer pa smo sodelovali na nekaj srečanjih za pripravo portala, izgleda ipd. 
(www.predsedovanje.si). Sodelovali smo tudi v okviru konference, ki jo CNVOS za ozaveščanje o delu 
Evropskega parlamenta, in sicer s prispevkom z vidika okoljskih NVO.  
 
Sloga: Skupaj z ostalimi članicami Sloge smo v obdobju poročanja nadaljevali priprave za projekt o razvojnem 
izobraževanju, ki ga bomo izvajali v času predsedovanja Slovenije. Sodelovali smo tudi na Evropskih razvojnih 
dnevih, katerih poglavitna tema so bile letos podnebne spremembe.  
 
Trajnostni razvoj je mogoče zagotoviti le skozi sodelovanje z različnimi deležniki. V letu 2007 smo za 
uresničitev naših ciljev skozi okoli 180 sestankov, srečanj in dogodkov sodelovali z naslednjimi partnerji: 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Slovenski E-Forum; Inštitut za trajnostni razvoj; Cipra 
Slovenija; Regionalni center za okolje; Sloga; CNVOS; Institut Jožef Štefan; Ecologic; Ministrstvo za okolje in 
prostor; Ekološki sklad Republike Slovenije; Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji; Ministrstvo za 
promet; Ministrstvo za gospodarstvo; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Britansko 
veleposlaništvo v Ljubljani; Climate Action Network Europe; Agree.net; WWF European Policy Office; T&E; 
Friends of the Earth Europe; Zelena akcija; Energy club; Centre for Transport and Energy; Za Zemiata... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Članstvo Focus je član: Koalicije za trajnostno ravnanje z odpadki, Koalicije za boljši NEP, Koalicije za 
Volovjo reber, Kluba Okoljski center, Koalicije za trajnostno prometno politiko, Climate Action Network 
Central and Eastern Europe, Climate Action Network Europe, Agree.net, European Federation for Transport 
and Environment, Sloge, CURES. 



 
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 
 
Spremembe v društvu: V obdobju poročanja smo se v društvu odločili za zaposlitev 
dodatne osebe. Razen tega smo se preselili v nove prostore, kjer bo delovanje 
društva bistveno bolj učinkovito kot v preteklosti. Focus od septembra sodeluje tudi 
v projektu za spodbujanje kakovosti v NVO, v okviru katerega skozi delavnice 
gradimo poslovnik društva, ki bo pomagal k bolj učinkovitemu delovanju ter boljši 
komunikaciji z javnostmi. 
 
Delo s prostovoljci in člani: Svoje člane in prostovoljce smo v obdobju poročanja 
informirali skozi posredovanje informacij in novic na liste Focusa, razen tega pa so 
bili vključeni v pripravo in izvedbo številnih dejavnosti (Eco-footprint, Bye, bye, 
stand-by, Vsi v enega, eden za vse...). Nekateri člani so se udeležili različnih 
dogodkov v tujini.  
 
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 
 
Focusu so v letu 2007 s svojimi prispevki omogočale delovanje naslednje institucije: Veleposlaništvo Velike 
Britanije, Presidency fund, Ministrstvo za okolje in prostor, Agree.net, Evropska komisija, Swedish NGO 
Secretariat for Acid Rain, Veleposlaništvo ZDA, Veleposlaništvo kraljevine Nizozemske, Urad vlade RS za 
komuniciranje, Ekološki sklad RS in Friends of the Earth Europe.  
 

Focus društvo za sonaraven razvoj
sedež: Maurerjeva 7, pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, www.focus.si, info@focus.si, 01 515 40 80 


