
 

 

 
 
 
 
 
 

1. OSNOVNE INFORMACIJE O KAMPANJI POZOR(!)NI ZA OKOLJE  
 Ustanovitelj kampanje Pozor(!)ni za okolje  Kampanjo Pozor(!)ni za okolje je zasnovala družba Goodyear Dunlop Sava Tires, del korporacije Goodyear. Družba je zavezana k ohranjanju okolja, varstvu in zdravju sodelavcev, kupcev in skupnosti že vse od začetka svojega poslovanja in je danes zagotovo ena izmed okoljsko najbolj osveščenih družb v Sloveniji.  Kampanja Pozor(!)ni za okolje je zastavljena v skladu s prizadevanji in uspehi družbe na področju varovanja okolja ter varstva in zdravja pri delu.   
 Namen kampanje  S kampanjo bo Goodyear Dunlop Sava Tires tako zaposlene v družbi kot širšo lokalno skupnost povabila, da postane pozorna, kako ravna z okoljem (tako z naravnim kot tudi z delovnim okoljem). Cilji družbe so zastavljeni celovito – opozarjati na nepravilnosti pri našem 

vsakdanjem odnosu do okolja, posameznike osveščati o pravilnem ravnanju do okolja ter 
jih v zadnjem koraku spodbuditi k razmisleku, kaj lahko za okolje ter lastno varnost 
naredijo sami.  
2. PARTNERSTVO POZOR(!)NI ZA OKOLJE  Partnerstvo v kampanji Pozor(!)ni za okolje bo na pobudo Goodyear Dunlop Save Tires zaživelo z namenom osveščanja srednješolcev o odgovornem ravnanju z okoljem. Partnerji se bodo z aktivnostmi, ki bodo potekale v okviru partnerstva, osredotočili na pravilno ločevanje odpadkov.  
 Pismo o nameri o partnerstvu je 30. avgusta 2011 podpisalo 21 partnerskih organizacij: 

o družba Goodyear Dunlop Sava Tires,  
o Mestna občina Kranj,  
o Občina Škofja Loka,  
o Občina Radovljica,  
o Občina Jesenice,  
o Dinos,  
o Društvo Ekologi brez meja,  
o Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru,  
o Komunala Kranj,  
o Komunala Jesenice,  
o Komunala Radovljica,  
o Loška komunala,  
o Zavod za zdravstveno varstvo Kranj 
o Gimnazija Kranj,  
o Gimnazija Škofja Loka,  
o Šolski center Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola za strojništvo), 
o Tehniški šolski center Kranj,  
o Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,  
o Srednja gostinska in turistična šola Radovljica,  
o Gimnazija Jesenice,  
o Srednja šola Jesenice. 


