
 
 

 

  

 

 

Žalec, 12. 3. 2019 

Sporočilo za javnost 

 

 

 

Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh  
 

 

V torek, 12. marca 2019, so partnerji projekta z naslovom »Kakovost okolja vpliva na zdravje 
vseh« (ali na kratko »Okoljsko osveščeni«), ki poteka v okviru javnega poziva za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Spodnje Savinjske doline, na 
Gradu Komenda na Polzeli pripravili sklop zanimivih predavanj.  

Predstavili so primer izgradnje omrežja za spremljanje parametrov okolja - onesnaženost zraka, 
ki ga je uvedla občina Škofja Loka (Esoft, Škofja Loka), izpostavili vpliv neustreznega kurjenja z 
domačimi kurilnimi napravami na lesno biomaso na okolje (Projekt BB-CLEAN, KSSENA 
Velenje) ter predstavili vsebino energetskega svetovanja za občane, ki poteka na Občini Žalec za 
vse prebivalce Savinjske doline že od leta 2004 (projekt EN SVET).  

Projekt, katerega cilj je krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka ter 
skrbi za bolj spoštljiv odnos do okolja, se s koncem marca 2019 zaključuje, zato so ob tej 
priložnosti tudi razstavili in nagradili zmagovalne fotografije fotografskega natečaja, ki je potekal 
pod okriljem UPI- ljudske univerze Žalec. Vsi rezultati projekta in aktivnosti bodo predstavljeni 
na posebnem dogodku, predvidoma v jeseni 2019. 
 
Prisotni so se strinjali, da je varstvo okolja ena bistvenih naložb v prihodnost, zato si želijo  
aktivnejšega in odgovornejšega ravnanja za boljše okolje s strani vseh deležnikov. 

Projekt izvajajo prijavitelj projekta Občina Žalec in parterji: Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo, 
Mestna skupnost Žalec, OMCO METALS SLOVENIJA d.o.o., Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje 
Slovenije  in UPI – ljudska univerza Žalec. V obdobju od februarja 2018 do marca 2019 so izvedli številne 
aktivnosti s področja promocije, obveščanja javnosti, meritev onesnaženosti zraka in hrupa, animacije 
lokalnega okolja ter spremljanja rezultatov in razvoja trajnih mrež. Dejavnosti so bile namenjene 
prebivalcem celotne Spodnje Savinjske doline, predvsem so se posvečali ranljivim skupinam, ki so še 
posebej izpostavljene: otroci, mladostniki, starejši, bolniki, nosečnice. Operacijo je v 80 % sofinancirala 
Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)  in Evropski sklad za regionalni 
razvoj.  

 

 

 

 

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj« 


