ekoLIST, Revija o okolju
PROGRAMSKA ZASNOVA
Dejavnost revije ekoLIST temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove
osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja,
prepričanja in za raznolike vsebine.
Revija skozi različne načine znanstvenega in strokovnega sporočanja (poročila, komentarji,
razprave ipd.) obvešča, izobražuje, problematizira in podaja mnenja avtorjev o problematiki
varstva okolja. S tem podjetje Institut za ekološki inženiring d.o.o. predstavlja svoje delo ter nudi
možnost širše debate z vsemi tistimi, ki želijo aktivneje sodelovati pri razvoju okoljskih znanosti in
tehnologije.
Osrednji namen revije je celovito, a strnjeno predstavljanje znanstvenih izsledkov in strokovnih
dosežkov na področju varstva okolja.
Revija spodbuja javni dialog in je odprta za različna mnenja, odzive, pritožbe, komentarje,
prepričanja bralk in bralcev. V njem zato lahko prispevke, pod pogojem skladnosti s kodeksom
novinarske etike ter skladnosti s programsko zasnovo glasila, objavljajo tudi predstavniki drugih
podjetij, društev, interesnih združenj, javnih zavodov in podobno, kar je še posebej zaželeno.
Revija skrbi za kvaliteten slovenski jezik in likovno podobo.
Revija je tiskana in elektronska publikacija podjetja Institut za ekološki inženiring d.o.o..
Revija izhaja praviloma dvakrat letno in sicer konec pomladi oz. pred poletjem, ter pred koncem
leta. Revija lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka, denimo ob priložnostih kot so začetek
obratovanja večje naprave, zaključek večjega projekta, organizacije konference in podobni izjemni
dogodki.
Revijo prejemajo brezplačno splošne knjižnice ter specializirane knjižnice tehničnih in
naravoslovnih šol, prednovoletno številko pa tudi vse občine, komunalna podjetja ter partnerska
podjetja, interesna združenja in drugi zainteresirana javnost.
Prispevki v reviji morajo biti objavljeni v slovenskem jeziku, v tujem, ki je lahko angleščina, pa pod
pogojem, da je prispevek namenjen mednarodni skupnosti oziroma promociji raziskovalnih in
strokovnih dosežkov na tuje. Prispevek je lahko v angleškem jeziku tudi v primeru, da je avtor tuj
državljan. V obeh primerih mora biti prispevku dodan ustrezen prevod povzetka v slovenskem
jeziku.
Revija podaja posebno pozornost slikovnemu gradivu, kateremu se praviloma namenja do ene
četrtine obsega revije (fotografije, risbe, grafi ipd).
Vsebina revije se redno objavlja tudi na spletnih straneh revije ekoLIST – www.ekolist.si.

