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Napovednik
Focus na Festivalu LENT – Art Kamp
2. in 3. julija bo Focus s svojo interaktivno stojnico na Art Kapmu, prizorišču LENT-a, predstavil projekt Etični
potrošnik v supermarketu – SupplyCha!nge – za pravične trgovske verige ter foto natečaj VIZIHRANIJA.

Foto natečaj VIZIHRANIJA
Pridruži se natečaju VIZIHRANIJA, izrazi svoj pogled na hrano in zahtevaj pravično in trajnostno prehrano na
trgovinskih policah. Naredi dober posnetek in si pribori nagrado – bon za pravično trgovino 3 MUHE ali izlet
na EXPO v Milano! Tekmovanje bo trajalo do 31. julija 2015, glasovanje preko spleta pa do 15. avgusta.

Evropska peticija za solidarnost z Grčijo
Varčevalne politike, neuspešna politična strategija in lažna rešitev za problem naraščajočih javnih dolgov,
katerih velik del je posledica reševanja bank, uničujejo ljudi po celi Evropi. Ti ljudje se pridružujejo milijonom
v državah v razvoju, na katere še vedno vplivajo negativne posledice ponavljajočih se dolžniških kriz in
desetletja kaznovalnih varčevalnih politik. Podpišite peticijo.

Operacija PODNEBJE: 47 držav, 1 film!
Ali poznaš kakšen prav poseben kraj, ki ti veliko pomeni in se nahaja na območju neokrnjene narave?
Posnemi ga in sodeluj v operaciji PODNEBJE. Lahko posnameš tudi sebe, svoje prijatelje, družino... Posnetki
iz 47 držav bodo pripomogli k nastanku dokumentarca za Podnebno konferenco. Ta se bo odvijala v Parizu,
decembra letos. Natečaj organizira francosko-nemška javna televizija ARTE.

Podpišite peticijo za zaustavitev sporzumov TTIP in CETA
Umanotera se pridružuje več kot 250 organizacijam, ki zbirajo podpise samoorganizirane Evropske
državljanske pobude zoper sporazuma TTIP in CETA.

Aktualno
Jubilejni zbornik in nova direktorica Umanotere
V Evropskem tednu trajnostnega razvoja je Umanitera izdala zbornik z naslovom Ideje za ravnovesje, 20 let
Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Hkrati obveščajo, da je direktorstvo Umanotere
prevzela dosedanja namestnica Gaja Brecelj. Ustanoviteljica in dolgoletna direktorica Vida Ogorelec prehaja
v upravo fundacije.

3. Dresnikove igre za nami
Tretje in letos zadnje Dresnikove ige so za nami. Bile so v znamenju dresnikovih palačink, barvanja majic in
biodinamičnega pripravka.

Ponovno so na 1. nacionalni konferenci o industrijski konoplji
prepričani govorili prepričanim
1. junija 2015 je Slovenski E-forum v sodelovanju z Gibanjem za trajnostni razvoj Slovenije in Inštitutom za
trajnostni razvoj organiziral prvo nacionalno konferenco na temo industrijske konoplje. Potekala je v dvorani
Državnega sveta RS.

Okoljske nevladne organizacije se borijo za obstanek
Delovanje okoljskih nevladnih organizacij je zaradi neustreznih pogojev financiranja resno ogroženo. Kljub
pomembni vlogi v družbi, veliki podpori in zaupanju javnosti, Slovenija ne skrbi za svoje okoljske
organizacije. Zato so se organizacije, združene v mrežo Plan B za Slovenijo odločile, da o svojem položaju
spregovorijo na glas in so ob svetovnem dnevu okolja zatemnile spletne strani in druge komunikacijske
kanale ter ugasnile telefone.

Poziv proti načrtovani netrajnostni preureditvi Dolenjske ceste
Koalicija za trajnostno prometno politiko odločno nasprotuje načrtovani preureditvi Dolenjske ceste na
račun zmanjšanja ali celo prestavitve površin za pešce in kolesarje.

Posvet ''Vloga železnice v oblikovanju trajnostnega prometnega
sistema v Sloveniji''
Železnice so v Sloveniji potencialni vir trajnostne mobilnosti, ki ga je vredno izkoriščati tako v potniškem kot
v tovornem prometu. 19.6. se je na to temo odvil posvet, kjer smo z zanimivimi govorci in udeleženci
prireditve pridobili nove poglede, zaobjeli stališča, predstavili analize ter argumentirali v praksah iz vsakdana
trajnostne mobilnosti.

Uspešen šesti Dan Alpske konvencije z bogatim programom
Osrednji namen dogodkov Dneva Alpske konvencije, ki so potekali od 29. do 31. maja 2015, je bil opozoriti
na občutljivost Alp in izzive v alpskem prostoru, predstaviti pomen Alpske konvencije in posebnosti alpskih
dolin, pomen ohranjanja narave in kulturne dediščine ter spodbuditi obiskovalce, da alpske doline
obiskujejo na okolju prijazen način.

Ne izgubljaj časa v avtu
Na svetovni dan okolja sta društvu Focus in Ljubljanska kolesarska mreža v okviru projekta Ne izgubljaj časa

v avtu organizirali kolesarsko akcijo. Njen namen je bil opozoriti na prednosti, ki jih na nas in celotno mesto
prinaša izbor kolesa za transport po mestu.

Standardi učinkovitosti porabe goriva lahko državam EU pomagajo
izpolniti polovico podnebnih ciljev za promet
Nova študija organizacije Transport & Energy potrjuje, da bomo podnebne cilje, za katere so se za sektorje
izven sistema trgovanja z emisijami (ETS) dogovorili voditelji držav, dosegli zgolj z določitvijo standardov
učinkovitosti porabe goriva novih avtomobilov, dostavnih vozil in tovornjakov do leta 2025.

Priznanja za dijake, ki gospodinjstvom svetujejo o varčni rabi
energije
Društvo Focus je v Trbovljah podelilo priznanja dijakom, ki so gospodinjstvom svetovali o varčni rabi energije
v okviru evropskega projekta REACH. Namen projekta je zmanjšanje rabe energije v energetsko revnih
gospodinjstvih, pri čemer so dijaki odigrali ključno vlogo – vlogo energetskih svetovalcev.

Obenem vas vabimo, da preberete tudi novice Mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj – Plan B za
Slovenijo.

Povabilo za uporabo Inkubatorja in Infotočke
Okoljskega centra
Kdor še ne ve, je v Okoljskem centru možna uporaba inkubatorja. Namen le-tega je zagotavljanje prostora
za tiste okoljske NVO oziroma civilne iniciative (lokalne, regionalne ali nacionalne), ki nimajo lastnih
prostorov in tehničnih zmogljivosti za delovanje. Zainteresirane organizacije in civilne iniciative naj se
pogumno javijo.
Možna je tudi uporaba Infotočke za zunanje organizacije ali civilne iniciative, ki delujejo na okoljskem
področju. Če potrebujete prostor za sestanke ali dogodke (do 20-25 ljudi), je prostor na Trubarjevi 50 ravno
pravšnji.
Na voljo smo tudi, če imate kakšno vprašanje, povezano z okoljskimi tematikami in okoljskimi
organizacijami, ali pa če potrebujete kakšen nasvet ali tehnično, strokovno in vsebinsko podporo.
Več informacij na info@okoljski-center.si.
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