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Zadeva: Povabilo s prošnjo k skupnemu sodelovanju pri izdaji ozaveščevalne publikacije za širšo 

javnost ''KAKOVOST ZRAKA V SLOVENIJI – KAKŠEN ZRAK DIHAMO''  

 

Spoštovani!  

 

Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja, ki v Sloveniji ni v skladu z evropsko 

zakonodajo, zato smo se odločili, da ob pomoči zainteresiranih in odgovornih deležnikov pripravimo skupaj z 

vami novo publikacijo z naslovom ''KAKOVOST ZRAKA V SLOVENIJI – KAKŠEN ZRAK DIHAMO''. 

Pred nami je torej skupni izziv kako znanje o zraku prenesti v izboljšanje izvedbenih politik in naša konkretna 

dejanja za izboljšanje stanja kakovosti zraka in s tem zmanjšati negativne učinke na ljudi. Zato je potrebna 

dobra informiranost in ozaveščanje čim širše javnosti za učinkovito izvajanje zakonodaje o zraku in sprejetega 

načrta ter ukrepov za čisti zrak v Sloveniji. Lokalne in regionalne oblasti, javna uprava in drugi deležniki in 

institucije se spopadajo z vsakodnevnimi izzivi, ki so posledica slabe kakovosti zraka. Z povezovanjem in 

izmenjavo izkušenj pri spopadanju z izzivi, z novimi idejami ter pozitivnimi rešitvami, ki jih lahko v našem 

projektu predstavite pa smo prepričani, da so naša dejanja kamenček v mozaiku doseganja cilja izboljšanja. 

Strokovna publikacija bo izšla v tiskani obliki formata C5 z obsegom okrog 64 strani ali več v nakladi 2000 

izvodov, strokovno recenzijo gradiva pripravlja MOP in Direktorat za okolje ter ARSO, ki podpira projekt. 

Sodelujoči partnerji bodo lahko izkazali svojo družbeno odgovornost za potrebo po izboljšanju kakovosti 

zraka v Sloveniji in ustrezni informiranosti, prejete tiskane izvode pa koristno podelili svoji ciljni javnosti. 

Projektna cena tiskanega izvoda znaša 6 EUR. Sodelujoči partnerji pri pripravi in izdaji publikacije se lahko 

pridružijo na tri načine: 

 

1. Sodelovanje MO in Občin z območja preseganj mejnih vrednosti, oglaševanje družbeno odgovornih 

organizacij in podjetij po posebni ponudbi, oglasni prostor po posebni ponudbi. 

2. Z naročilom vsaj 50 tiskanih izvodov v vrednosti 300 EUR, za objavo grba/logotipa v publikaciji  

3. Z naročilom najmanj 20 izvodov v vrednosti 120 EUR, sledi vpis partnerja v publikacijo. 

 

Publikacija bo izšla meseca oktobra 2015, uradna predstavitev pa bo na 46 sejmu Narava – Zdravje novembra 

2015 v Ljubljani. Publikacija bo služila za osveščanje javnosti glede pomena kakovosti zraka v Sloveniji in 

vzrokih njegove onesnaženosti, kar je tudi po prepričanju MOP tudi prioritetna naloga vseh odgovornih 

deležnikov. Vaše naročilo lahko potrdite z dopisom ali naročilnico, na podlagi katere bomo izstavili račun. 

Vabimo Vas k sodelovanju, saj je izobraževanje in ozaveščanje slovenske javnosti o kakovosti zunanjega 

zraka ena od vitalnih prioritetnih nalog nas vseh, saj so se sedanje emisije PM škodljivih delcev v zraku 

napram leta 2000 povečale kar za štiri krat in je s tem Slovenija na neslavnem tretjem mestu v evropski 

Uniji po škodljivosti zraka. 

 

V upanju ugodnega sprejema naše ponudbe in Vašega pozitivnega odziva, Vas najlepše pozdravljamo!  

   

Strokovni sodelavec za varstvo okolja Zavoda PEC:     Direktor Zavoda PEC: 

Dejan Puhan inž. vok.                                           Milan Bogataj dipl. ekon. 
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