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Program sofinancirajo Ministrstvo za zdravje RS, FIHO in MOM.

Vsebina:

• novice mreže NVO za zdravje in ostale novice
• zanimive novice s področja zdravja in okolja po svetu
• napovednik dogodkov na področju zdravja in okolja

• razpisi na področju zdravja in okolja

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE

Facebook kampanja "Opusti in zmagaj 2"

V mesecu februarju smo uspešno zaključili drugo vodeno opuščanje kajenja zaključene skupine kadilcev preko Facebooka v okviru kampanje Opusti in zmagaj. Za uspešno opustitev je gotovo
ključnega pomena motivacija in odločenost vsakega posameznika, da postane nekadilec. Tisti, ki se podajo na pot opuščanja nepripravljeni in neodločeni, bodo le redko uspeli dokončno opustiti
kajenje. Opusti in zmagaj je projekt, namenjen odvajanju od kajenja za večjo zaključeno skupino udeležencev. Vsi udeleženci kampanje so na isti dan pričeli z vodenim opuščanjem kajenja.
Pri procesu opuščanja so sodelovali tudi strokovnjaki za odvisnosti in zdravstveni delavci, ki so bili udeležencem na razpolago v procesu odvajanja.

Tudi tokrat bomo glede na povratne informacije in vtise udeležencev naš pristop prilagodili in izpopolnili. Z odvajanjem z novo skupino bomo začeli predvidoma aprila. Za več informacij
spremljajte našo Facebook stran.

Spletni program izobraževanja za strokovnjake pri opuščanju kajenja - elearnig-ensp.eu

ENSP je oblikovala program izobraževanja na spletu, do katerega se lahko dostopa preko računalnika ali pametnega telefona. Spletni izobraževalni program ponuja evropskim zdravstvenim
uslužbencem najnovejše dokazano učinkovite prakse, s katerimi lahko svojim pacientom pomagajo pri odvajanju od kajenja. Zasnovan je tako, da zdravnikom zagotavlja strokovne nasvete,
ki temeljijo na Smernicah za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Te smernice vsebujejo več kot 80 poglavij za obravnavo in zdravljenje odvisnosti od tobaka. Eno teh priporočil navaja, da bi vsi
zdravstveni strokovnjaki morali biti deležni usposabljanja na področju najnovejših, dokazano učinkovitih tehnik za opuščanje kajenja. 
Spletni izobraževalni program je bil razvit s pomočjo strokovnjakov na terenu s tega področja. Zajema tudi video posnetke in možnost prenosa orodij za pomoč pri izvajanju intervencij za
opuščanje. Zajema 4 vsebinsko ločene module:

Modul 1: Odvisnost od nikotina – Zakaj ljudje kadijo?
Modul 2: Kako pacientom pomagati opustiti kajenje. 
Modul 3: Vedenjsko svetovanje.
Modul 4: Farmakoterapija.

Vsak modul je sestavljen iz kratkega povzetka praktičnih nasvetov, nasvetov za vključitev v program in dokazov o uspešnosti.
Ob uspešnem zaključku vseh modulov se uporabnikom izda certifikat EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) s podeljenima 2 ECMEC (European CME
credits) kreditnima točkama. Materiali za spletno učenje zajemajo vsa področja zdravljenja odvisnosti od tobaka. Glavni ključi do uspeha predstavljajo kombinacijo izobraževanja, vedenjske
terapije in primerne rabe farmakoterapije.
Trenutno je program neplačljiv. V bodoče pa se namerava vspostaviti sistem plačevanja za dostop, zato pohitite in se čimprej prijavite.

Spletni izobraževalni program se nahaja na spletni povezavi: http://elearning-ensp.eu/

Pohitite in se prijavite.

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Število mladih v ZDA, ki kadijo elektronske cigarete, se je dvignilo na 5 milijonov

Število mladih v ZDA, ki kadijo elektronske cigarete se je v letu 2018 povišalo za 1,5 milijona, kar je sprožilo nove pozive po strožjih predpisih na tem področju. Ameriški center za preprečevanje
nalezljivih bolezni (CDC) poroča, da je v letu 2018 elektronsko cigareto uporabilo približno 4,9 milijona ameriških najstnikov, kar pomeni porast za 1,5 milijona novih mladih uporabnikov v 12
mesecih.
Vodja Ameriškega urada za hrano in zdravila (FDA), ki med drugim nadzoruje tobačne izdelke, je zaradi novih številk predlagal, da dopolnijo predpise, tako da bodo ti urejali elektronske cigarete
kot so na primer izdelki proizvajalca Juul. Zdravstveni strokovnjaki so poudarili, da niso opazili takšnih korenitih sprememb pri rabi drugih tobačnih izdelkov kot pri elektronski cigareti med
mladimi.
»Podatki so zreli za streznitev, saj kažejo na podivjano rast rabe elektronske cigarete med mladimi,« je dejal direktor FDA, dr. Scott Gottlieb. »Bojim se, da se bo trend nadaljeval v letu 2019,
kar nas bo prisililo v določene težke odločitve glede zakonodajnega statusa elektronskih cigaret.«
»Noben otrok ne bi smel uporabljati izdelke, ki vsebujejo tobak ali nikotin. Odločni smo, da zavremo to epidemijo,« je povedal Gottlieb.
FDA je trenutno v sodnem postopku, katerega je vložila skupina zagovornikov javnega zdravja, zaradi zavlačevanja z implementacijo predpisov zoper elektronske cigarete, ki bi jih morali uvesti v
zgodnji fazi Trumpovega predsedstva. Na podlagi novega poročila je skupina od FDA ponovno zahtevala »takojšnje poteze« vključno s popolno prepovedjo prodaje tobaka z aromami.
»Hitro rastoča uporaba elektronskih cigaret med mladimi v zadnjih letih predstavlja nevarnost, da izniči napredek, ki je bil dosežen z zmanjšanjem rabe tobačnih izdelkov pri mladih,« je dejal dr.
Robert Redfield, direktor CDC. »Takšno stanje kakršno je sedaj, predstavlja grožnjo za novo generacijo, da postane zasvojena z nikotinom.«
Nedavno je skupina, ki združuje 16 možganskih trustov na področju svobodnega trga, od katerih je 11 razkrilo, da prejemajo donacije od tobačne industrije, na FDA naslovila pismo v katerem
prepričuje agencijo naj ne uvede strožjih predpisov za elektronske cigarete. Skupina zagovarja stališče, da bi dodatne regulacije na tem področju, zaradi »panike« nad uporabo elektronskih
cigaret med mladimi, ogrožalo delovna mesta v ZDA.
Tobačni koncern Altria iz ZDA, ki med drugimi proizvaja cigarete znamke Marlboro je letos vstopil v trg elektronskih cigaret, s tem ko je prevzel 35 % lastništva največjega proizvajalca
elektronskih cigaret v ZDA – Juul v vrednosti 12,8 milijard ameriških dolarjev.

Objavljeno dne 11. 2. 2019 na www.theguardian.com

Raziskovalci opozarjajo na potencialno škodo, ki jo lahko povzroči para iz elektronske cigarete

Raziskovalci v Arizoni in drugod pozivajo na previdnost v povezavi s potencialno nevarnost pare iz naprave.

Pogosto se elektronske cigarete obravnavajo kot manj škodljive od klasičnih cigaret, vendar raziskave prikazujejo, da para, ki se sprošča iz naprav ni »le vodna para«, kot ga oglašujejo podjetja
elektronskih cigaret.
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Glede na raziskavo iz Univerze Kalifornija, San Francisco, para lahko vsebuje ostanke nikotina, težkih kovin, razne nečistoče in druge strupene kemikalije, ki so znane po tem da povzročajo raka.
Judith Gordon je profesorica in pomožna prodekanja za raziskave v kolidžu Babiške nege Univerze iz Arizone. Študirala je na Univerzi v Arizoni in sicer smer Raba tobaka in opuščanje kajenja.
»Tako kot pri pasivnem kajenju klasičnih cigaret je težava podobna pri pasivnemu vdihavanju pare iz elektronske cigarete, saj vsebuje vse enake kemikalije kot bi jih vdihavali, če bi sami kadili,«
je povedala Gordonova. Gordonova je pojasnila, da medtem ko se dim iz klasične cigarete dviguje, je para iz elektronske cigarete težja od zraka in se zato spušča. To lahko povzroči težave za
družine, ki imajo otroke in hišne ljubljenčke, ki so majhni in tako tudi bliže tlom, kjer se para tudi useda.
Za veliko ljudi, ki imajo občutljiv vonj ali alergije, lahko para povzroči negativen učinek. Pogosti stranski učinki so glavoboli in slabost, hkrati pa lahko povzroča dihalne stiske ter druge bolezni, je
pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Univerzi v Kaliforniji Riverside.

Ker se uporaba elektronske cigarete povečuje, veliko držav prepoveduje njihovo uporabo na območjih, kjer je prepovedano kajenje tobačnih izdelkov.

»Menim, da je veliko napačnega razumevanja glede kajenja elektronskih cigaret, predvsem to da je neškodljivo. Z vsako novo raziskavo nam znanje narašča in hkrati znamo bolje tudi izobraziti
ljudi o potencialni škodi, ki jo povzročajo sebi in tudi drugim v svoji okolici, s tem ko kadijo tovrstne izdelke,« je dejala Gordonova.

Objavljeno, dne 14. 2. 2019 na www.azpm.org

Strokovnjaki pravijo, da kajenje elektronskih cigaret ogroža pet desetletij dolg napredek an področju javnega zdravja

Po podatkih ameriške akademije za pediatrijo se je odstotek otrok in najstnikov, ki kadijo elektronske cigarete povečal za 75% od leta 2017. Zato zdravstvena organizacija poziva na nove zvezne
predpise:

• postavitev minimalne starosti 21. let za nakup izdelkov,
• prepoved spletne prodaje in trženja za otroško ciljno skupino,
• ustavitev proizvodnje določenih proizvodov elektronskih cigaret z okusom.

Dr. Tara Narula je dejala, da je nikotin snov, ki povzroča zasvojenost. Količina nikotina, ki ga otroci pridobijo iz elektronske cigarete je lahko večja od količine, ki jo lahko dobijo pri navadnih
cigaretah. En rezervoar s tekočino za elektronsko cigareto ima veliko več nikotina kot pa cel zavojček klasičnih cigaret.

Nikotin vpliva na srčno žilni sistem in na možgane mladostnikov. Možgani se razvijajo do 25. leta starosti. Nikotin lahko povzroči spremembe pri učenju, spominu in obnašanju. Prav tako lahko
povzroči motnje razpoloženja, hkrati pa naredi možgane bolj dovzetne za druge substance, ki zasvajajo.

Poleg nikotina elektronske cigarete proizvajajo izredno majhne delce, ki so lahko dražilni ali vplivajo na pljuča. »Arome za katere menimo, da so splošno znane kot varne za zaužitje, so lahko
škodljive za vdihavanje,« je dejala dr. Narula. V njih so strupi, tudi rakotvorni, in obstaja nevarnost, da se tekočina zaužije pomotoma in posledično vodi do zastrupitve.
»Na žalost ne poznamo dovolj oblik zdravljenja za otroke, ki kadijo elektronske cigarete. Zdravljenje, ki ga ponujajo odraslim kot je na primer nikotinska nadomestna terapija, obliži ali zdravila,
se ne uporablja za otroke,« je še dejala dr. Narula.

Objavljeno, dne 28. 1. 2019 na www.cbsnews.com

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

4. mednarodna konferenca o tobačni kontroli, 27.3. - 29.3.2019, Bukarešta, Romunija

4 mednarodno konferenco o tobačni kontroli organizirata Evropska zveza za preventivo kajenja (ENSP) in Romunsko društvo za pulmologijo (SRP). Konference se bo udeležil tudi delegat SZOTK.
Zbiranje predlogov za strokovne prispevke je poteklo.  Cenik in informacije v zvezi s prijavo so objavljeni tukaj. Program konference je objavljen tukaj.

Vljudno vabljeni!

1. nacionalna konferenca za predstavitev projektov, ki jo izvajajo nevladne organizacije na področju javnega zdravja, 9.4.2019, Ljubljana, Slovenija

Ministrstvo za zdravje organizira prvo nacionalno konferenco, ki bo namenjena predstavitvi projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja javnega zdravja.
Dogodek bo potekal 9.4.2019 na Gospodarskem razstavišču. Več bo objavljeno v kratkem.

12.mednarodna znanstvena konferenca z naslovom "Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstenega varstva, 6.6.2019,
Hotel Astoria, Bled, Slovenija

Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del s področja vloge zdravstva pri zagotavljanju in ohranjanju celostne preventive in promocije zdravja. Organizator
konference je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Vabijo k oddaji izvlečkov in kasneje znanstvenih prispevkov s področja zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije in vseh drugih
področij zdravstva. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti in njihovi mentorji.

Postanite del kakovostnega dogodka, ki vam omogoča promocijo vašega raziskovalnega dela in delitev vaših spoznanj z drugimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

Rok za oddajo izvlečkov je 25. februar 2019.

Vljudno vabljeni.

    Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Eko sklad, j.s., nadaljuje s sofinanciranjem projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Vsebinsko je javni razpis podoben predhodnemu, le da gre tokrat za
možnost dvoletnih projektov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji so pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane kot društvo, ustanova ali zavod (samo zasebni zavodi) ter so nevladne organizacije, ki
imajo na dan objave tega javnega razpisa (28.12.2018), priznan status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora, prometa in energije. Glede
drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisuje: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Vrednost razpisa: 550.000 EUR. Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ 120.000 EUR oziroma do 95 %
upravičenih stroškov projekta.

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj. 

Rok prijave: 28. 2. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v občini Zagorje ob Savi

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019, ki bodo v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru
aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij.

Upravičeni prijavitelji
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
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prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
projekt (ali zaključena faza večletnega projekta) bo dokončan v letu 2019,
nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.

Razpisuje: Občina Zagorje ob Savi

Vrednost razpisa: 3500,00 EUR

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Rok prijave: 5. 3. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v občini Zagorje ob Savi

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v Občini Zagorje ob Savi v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
občini dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtih za prihodnje leto,
majo na dan prijave na javni razpis do Občine Zagorje ob Savi poravnane vse morebitne zapadle obveznosti.

Razpisuje: Občina Zagorje ob Savi

Vrednost razpisa: 13.300,00 EUR.

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj. 

Rok prijave: 11. 3. 2019

ERASMUS+: Ključni ukrep 3 - Podpora za reformo politike - Pobude za inovacije v politiki - Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in
usposabljanja

V prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja so obsežni projekti, katerih cilj je opredeliti, preskusiti, razviti ali oceniti inovativne pristope v politiki, ki bi bili splošno uporabljivi in bi lahko izboljšali
sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja. Te projekte morajo zato voditi in izvajati pomembni predstavniki deležnikov z dokazano odličnostjo in najsodobnejšim znanjem, sposobnostjo
ustvarjanja inovacij ali doseganja sistemskega učinka s svojimi dejavnostmi in zmožnostjo, da postanejo gonilna sila pri pripravi programa politike na področju izobraževanja in usposabljanja.

Posebni cilji tega razpisa so: 

uvesti dolgoročnejše spremembe in v praksi preizkušene inovativne rešitve za spopad z izzivi na področju izobraževanja in usposabljanja, ki bi bile splošno uporabljive in bi lahko ustvarile
trajnostni in sistemski učinek na sisteme na področju izobraževanja in usposabljanja,
zagotoviti podporo nadnacionalnemu sodelovanju med ključnimi deležniki pri reševanju v prihodnost usmerjenih vprašanj in njihovemu vzajemnemu učenju na tem področju,
olajšati zbiranje in analizo dokazov v podporo inovativnim politikam in praksam.

Upravičeni prijavitelji
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so naslednji:

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali organizacije z drugih družbeno-gospodarskih področij, ki izvajajo
medsektorske dejavnosti (npr. centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije, civilna družba in kulturne organizacije, mreže deležnikov, NVO, ministrstva za
izobraževanje, izvajalci usposabljanj itd.).
Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav, vključenih v program: 28 držav članic Evropske unije; države EFTA/EGP: Islandija, Lihtenštajn,
Norveška; države kandidatke EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija in Srbija.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisuje: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Vrednost razpisa: Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt znaša 500 000 EUR. Finančni prispevek EU ne presega 75 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Rok prijave: 19. 3. 2019

Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru Evropske solidarnostne enote za leto 2019

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019.

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:

prostovoljski projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020) (rok prijave: 20. april 2019)
prostovoljske skupine na prednostnih področjih (rok prijave: 28. september 2019)
pripravništva in zaposlitve (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
solidarnostni projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)

Upravičeni prijavitelji

Za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki
so registrirani na portalu evropske solidarnostne enote. V evropski solidarnostni enoti lahko sodelujejo naslednje države: 28 držav članic Evropske unije lahko v celoti sodeluje v vseh ukrepih
evropske solidarnostne enote. V določenih ukrepih evropske solidarnostne enote pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz: držav Efte/EGP: Islandije, Lihtenštajna in Norveške, držav kandidatk za
vstop v EU: Turčije, Srbije in nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, partnerskih držav.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po evropski solidarnostni enoti 2019 (European Solidarity Corps Guide).

Razpisuje: Evropska komisija

Vrednost razpisa: 96,3 milijona EUR 

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Razpis Fundacije EKHAGA za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture, naravne medicine ter zdravega načina življenja

Fundacija Ekhaga je objavila razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture in zdrave prehrane, naravne medicine ter zdravega načina življenja za leto 2019. Podpirajo
predvsem aplikativne raziskave, katerih izsledki se lahko uporabijo v vsakdanjem življenju.

Področja financiranja:

Kakovostnejša in bolj zdrava hrana: podpirajo raziskave na temo ekološke proizvodnje živil, pa tudi same priprave in skladiščenja hrane.
Prehrana in način življenja: podpirajo raziskave o vplivu prehranskih izbir in aktivnega življenjskega stila na zdravje ljudi.
Naravno in alternativno zdravljenje.

Podpirajo predvsem strateške in inovativne projekte pilotne narave in raziskave, ki prinašajo rezultate in niso samo potrditev že predhodnih ugotovitev.

Razpisuje: Fundacija Ekhaga

Rok prijave: 20. 5. 2019
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Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Nazaj na vrh

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO   
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor 

TEL: +386 5 917 80 76
GSM: +386 51 317 113

Od prejemanja e-novic se lahko odjavite tukaj. 
Lahko pa nam pišete na elektronski naslov info@zadihaj.net
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