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Od februarja 2018 do septembra 2019 se je na območju Spodnje Savinjske doline izvajal projekt z naslovom 
»Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh« ali na kratko »Okoljsko osveščeni«, katerega namen je bil opozoriti na 
problem onesnaženega zraka (promet, kurjenje na trda goriva in nekateri večji industrijski obrati) kot največje grožnje 
zdravju in na hrup kot enega izmed pomembnih dejavnikov standardov kakovosti okolja. Teh dveh dejavnikov v  
občini Žalec doslej ni bilo možno sistematično spremljati, z rezultati projekta pa je sedaj to omogočeno. 
       V okviru projekta smo izvedli enoletne meritve na 11 lokacijah v Žalcu in v Petrovčah (skupaj 107 tehnoloških 
meritev, od tega 58 meritev imisij hrupa in 49 meritev prašnih delcev PM10, PM2,5 in PM1 v zraku) ter rezultate 
periodično objavljali na spletni strani projekta ter pripravili končno poročilo s katastrom merilnih mest in predlogom 
ukrepov za izboljšanje stanja. Ob zaključku projekta smo nabavili tudi senzorski merilnik, ki omogoča nadaljnje redno 
spremljanje informativnih vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) na izbrani lokaciji (trenutno je nameščen v 
vplivnem območju firme OMCO d.o.o.) in katerega rezultati meritev so sproti dostopni na spletni strani Občine Žalec 
(kakovost zraka) in bodo po zaključku uporabljeni za nadaljnje podrobnejše analize onesnaženosti okolja in ukrepe.  
      Poleg teh aktivnosti so partnerji projekta (Občina Žalec kot prijaviteljica projekta, Zavod Inštitut za sanitarno 
inženirstvo kot izvajalec meritev, Mestna skupnost Žalec, OMCO METALS SLOVENIJA d.o.o., Društvo za promocijo 
in vzgojo za zdravje Slovenije in UPI – ljudska univerza Žalec) v tem obdobju izvedli kar 22 različnih dogodkov, 
delavnic, aktivnosti, ki se jih je udeležilo več kot 200 ljudi z območja celotne Spodnje Savinjske doline. Med njimi 
bi izpostavili javni fotografski natečaj na temo kakovosti zraka, v okviru katerega so marca letos na Polzeli slovesno 
razglasili zmagovalne fotografije. V projektu so izvedli tudi anonimno anketiranje, ki je osvetlilo razumevanje in 
ravnanje prebivalcev doline v zvezi z onesnaženjem zraka in hrupom v dolini. Operacija je ponudila tudi možnost 
mreženja različnih udeležencev in vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva - trajne mreže  med podjetji, 
katerih dejavnosti potencialno prispevajo k onesnaženosti zraka in javnostjo, z vzpostavitvijo okoljskega 
informacijskega sistema na spletni strani občine Žalec, v katerem se zbirajo vsi podatki s področja okolja (meritve 
hrupa, emisij zraka, vode) in ga bo možno v prihodnosti še dopolnjevati in širiti.  
      Aktivnosti so bile namenjene prebivalcem celotne spodnje Savinjske doline, predvsem pa ranljivim skupinam, ki 
so še posebej izpostavljene (otroci, mladostniki, starejši, bolniki, nosečnice).  
      Ob zaključku projekta partnerji ugotavljajo, da je bil skupen cilj dosežen: to je krepitev zavedanja o pomembnosti 
zdravega okolja in čistega zraka ter skrb, za bolj spoštljiv odnos do okolja.  
     Več o projektu: http://www.zalec.si/slo/main.asp?id=2004617F; 
Operacijo v vrednosti 36.301,57 EUR z DDV (upravičeni stroški 33.665,75 EUR) v 80% sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj, kar znaša 26.932,60 EUR. 
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