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NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVIC 

 

Začenjamo s kampanjo OPUSTI in ZMAGAJ! 

Projekt, namenjen odvajanju od kajenja za večjo zaključeno skupino udeležencev. Pri procesu opuščanja 
sodelujejo tudi strokovnjaki s področja odvisnosti in zdravstveni delavci, ki so udeležencem na razpolago v 
procesu odvajanja. 

Kampanja se bo začela z 8.3.2021 (do takrat poteka tudi zbiranje prijav) in zaključila 29.3.2021. 
Prijavite se lahko preko tega obrazca. 

Srčno vabljeni! 

Uspešno izvedena konferenca Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ob Svetovnem 
dnevu boja proti raku (3.2.2021) 

Z ozaveščanjem o preventivi ter izobraževanjem in informiranjem o raku lahko dosežemo bistvene spremembe 
na področju obolevnosti, zato smo se tudi letos odločili obeležiti ta pomemben dan in s tem namenom v 
sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin organizirali spletno konferenco z naslovom »Preventiva in 
zmanjšanje tveganj za nastanek rakavih obolenj v RS #JazSemInJazBom«.  

Med predavatelji, ki so se odzvali na naše povabilo so bili dr. Aiga Rurane (vodja Urada SZO v RS), Dušan Jošar, 
univ. dipl. ekon. (Stalno predstavništvo RS pri EU, Bruselj), dr. Cary Adams, generalni sekretar (UICC), prof. dr. 
Branko Zakotnik, dr.  med., spec. int. onk., nacionalni koordinaror Državnega programa za obvladovanje raka 
(Onkološki inštitut Ljubljana), dr. Yannick Romero (UICC), Nikolai Pushkarev (EPHA), doc. dr. Ivica Avberšek 
Lunežnik (FZAB), doc. dr. Martina Vrankar (Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije), Helena 
Koprivnikar, dr. med. spec. (NIJZ), doc. dr. Mateja Krajc (vodja oddelka za onkološko klinično genetiko), 
Zvezdana Maurič Vražič, dipl. m. s., spec. (Društvo za boj proti raku Štajerske), dr. Katja Jarm (Zveza slovenskih 
društev za boj proti raku), Eva Peklaj, univ. dipl. inž. živil. tehnol., klinični dietetik (Onkološki inštitut Ljubljana), 
doc. dr. Zlatko Zimet (Nacionalni koordinator zdravih mest), Vladimira Tomšič, dipl. m. s., univ. dipl. org. (ZD 
Sevnica), Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org. (vodja CKZ Maribor), mag. Neja Samar Brenčič (Zavod IZRIIS) 
ter Mihaela Lovše, v.m.s., uni. dipl. org., Neža Polh, u.d.i.a. in Dragana Mitrović, mag. ekon. in posl. ved iz 
Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Program sta tekoče povezovala ga. Bogi Pretnar in 
g. Miha Lovše. 

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola 

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že peto leto izvajajo projekt SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do 
pitja alkohola. S problematiko pitja so povezane nevladne organizacije, zdravstveni ter socialni sektor. Alkohol je 
globoko zakoreninjen v slovenski kulturi in običajih ter je lahko dostopen, vzorci pitja alkohola pa se prenašajo iz 
roda v rod. V povprečju naj bi leta 2019 vsak Slovenec spil/a naslednje: 91 L piva, 48 L vina in 3 L žganih pijač.  

Skupaj je registrirana poraba čistega alkohola torej znašala približno 11 L, kar predstavlja za 1 L več v primerjavi 
s predhodnim letom. Ocenjuje se, da zdravstveni in ostali stroški, ki so povezani s pitjem, letno znašajo v 
povprečju 228 mio EUR letno, medtem, ko trošarine od alkohola znašajo okrog 103 mio EUR letno.   

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE 

http://zadihaj.net/opusti-in-zmagaj-prijavite-se-in-opustite-kajenje-fb-kampanja/
https://docs.google.com/forms/d/1dT7ouyd0aafgKPf36SSpguwNEKtbuGGfwOkQijUJD-w/viewform?edit_requested=true
http://zadihaj.net/svetovni-dan-boja-proti-raku-2021-2/
http://zadihaj.net/svetovni-dan-boja-proti-raku-2021-2/
https://www.nijz.si/sl/sopa-v-akciji-40-dni-brez-alkohola-alkohol-ni-resitev
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Izdan je zdravstveni statistični letopis Slovenije 2019 

Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2019 je obsežna publikacija, ki prikazuje podatke in informacije o 
nekaterih vidikih zdravstvenega stanja prebivalstva, financiranja zdravstva, zdravstvenega sistema ter pomenu 
okolja kadar govorimo o njegovem vplivu na samo zdravje prebivalcev. 

 

 
 

 
 

Novo poročilo SZO razkriva nujnost soočanja z uživanjem tobaka med žensko populacijo 

Poročilo raziskave, ki se je osredotočila na ženske v evropski regiji je razkrilo, da se stopnja kajenja med ženskami 
na splošno znižuje, vendar se znižuje veliko počasneje kot pri moških. Med drugim se je stopnja uporaba tobaka 
med ženskami v nekaterih državah celo povečala. Globalni akcijski načrt za nenalezljive bolezni vključuje cilj 
zmanjšanja razširjenosti uporabe tobaka na svetovni ravni za 30 %  do leta 2025 v primerjavi z letom 2010. Vendar 
vse nakazuje, da bo evropska regija ta cilj v celoti zgrešila in bo edina regija SZO na svetu, ki naj bi zaostala za kar 
3,8 % od 30 % cilja relativnega zmanjšanja med ženskami. Glede na te številke je izjemnega pomena, da se 
prizadevanja za nadzor tobaka po vsej regiji preusmerijo v dejavno soočanje s poskusi tobačne industrije, da 
ženske in dekleta zasvojijo s tobačnimi in s tobakom povezanimi izdelki. Tobačna industrija išče inovativne načine 
za promocijo svojih smrtonosnih izdelkov ženskam, na primer preko vplivnih družbenih omrežij in financiranja 
raznih ženskih združenj. Nujna je intervencija, ki preprečuje uživanje kajenja med dekleti. Tobačna industrija je 
na številne načine dejavno usmerjena v mlade ženske in dekleta, da bi spodbudila zasvojenost s tobačnimi izdelki, 
zato je zgodnja preventiva ključnega pomena. 

Vpliv vejpanja in kajenja marihuane na spolno življenje najstnikov 

Vejpanje nikotina in kajenje konoplje lahko vplivata na spolno življenje najstnikov. Najnovejša študija kaže, da 
imajo najstniki, ki kadijo konopljo in/ ali elektronske cigarete, ki vsebujejo nikotin, slabše ocene v šoli in so bolj 
nagnjeni k tveganemu spolnemu vedenju. Mladi še naprej tveganja, ki so povezana z uživanjem konoplje, 
dojemajo kot manj tvegana kot so v resnici, kar povečuje njihovo družbeno sprejemljivost in vodi do večje porabe. 
»Videli smo, da imajo mladi ljudje, ki kadijo elektronske cigarete oz. uporabljajo konopljo, pogosteje slabše 
ocene, poročajo o težavah s koncentracijo in opravljanjem svojega dela zaradi fizičnih, čustvenih in psiholoških 
težav«, je dejal soavtor študije dr. Nicholas Chadi, pediater in klinični raziskovalec, specializiran za mladostniško  
medicino in zasvojenost.  

Chadi et al. so si ogledali velik vzorec približno 30.000 najstnikov, ki obiskujejo srednjo šolo v ZDA, od katerih so 
mnogi uživali konopljo, elektronsko cigareto z nikotinom ali oboje. Študentje, ki so se ukvarjali s katerim koli od 
treh vedenj, so se akademsko odrezali slabše kot tisti, ki navedenih dejanj niso prakticirali. Mlajši uživalci konoplje 
so pogosteje vstopali v spolne odnose brez kondoma, prav tako uporabniki EC z nikotinom in  uporabniki mamil 
ali alkohola.  

 

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU 

https://www.nijz.si/sl/nova-izdaja-zdravstvenega-statisticnega-letopisa-slovenije-za-leto-2019
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/pages/news/news/2021/2/new-who-report-reveals-urgency-of-confronting-tobacco-use-among-women
https://montrealgazette.com/news/local-news/vaping-nicotine-smoking-cannabis-can-affect-teens-sex-life-school-marks-study-suggests
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Znanstveniki odkrili povezavo med nikotinom in metastatskim rakom dojke 

Znanstveniki z medicinske fakultete Wake Forest (ZDA) so odkrili pri sedanjih in nekdanjih kadilcih večjo 
pojavnost metastaz v pljučih, v primerjavi z osebami, ki nikoli niso kadile.  
Izkazalo se je tudi, da dolgotrajna izpostavljenost nikotinu ustvari vnetje v pljučih. Prav tako so rezultati pokazali, 
da tudi po prenehanju uživanja nikotina, se incidenca metastaz v 30 dneh ni zmanjšala. Članek se zaključi z 
nasvetom, da bi se morale bolnice z rakom dojke odločiti za programe opuščanja kajenja, ki ne uporabljajo 
nikotinskih nadomestnih izdelkov. 
 
Otroci, ki so izpostavljeni tobačnemu dimu, so v večji nevarnosti zaradi visokega krvnega pritiska 
 
Nova raziskava je pokazala, da so otroci, ki so izpostavljeni tobačnemu dimu, v večji nevarnosti zaradi visokega 
krvnega pritiska. Raziskava je opredelila izpostavljenost tobačnemu dimu otroka, ki poroča o kajenju, živi s 
kadilcem ali pa ima koncentracijo kotinina v serumu, ki meri nedavno izpostavljenost nikotinu, več kot 0,05 
mikrograma na liter.  
Rezultati so  pokazali, da je imelo 16 % otrok, ki so bili izpostavljeni tobačnemu dimu, povišan krvni pritisk v 
primerjavi z 11 % otrok, ki tobačnemu dimu niso bili izpostavljeni. 
 
Izpostavljenost tobačnemu dimu v otroštvu lahko povzroči negativne posledice v odrasli dobi, je dejala avtorica 
raziskave, dr. Rebecca Levy. »Otroci, ki so v bližini staršev in drugih odraslih oseb, ki kadijo, imajo večje možnosti, 
da  sami postanejo kadilci. Povišan krvni pritisk je lahko tudi dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja ter druge 
bolezni kasneje v življenju,« je povedala.  
Članek se zaključi s priporočilom, da bi starši morali izkoristiti epidemijo kot priložnost, da svoje otroke poučijo o 
negativnih učinkih kajenja in jih spodbudijo, da se uprejo pritiskom vrstnikov. 
 
Pasivna izpostavljenost hlapom iz e-cigaret je povezana z akutnimi učinki na zdravje pri kronični obstruktivni 
pljučni bolezni 
 
Pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) se je izkazalo, da je pasivna izpostavljenost hlapom 
e-cigaret  potencialno škodljiva. Ta izpostavljenost lahko povzroči akutna vnetja v pljučih in krvi ter lahko draži 
grlo. Raziskovalci so skušali raziskati lokalne in sistemske posledice kratkotrajne pasivne izpostavljenosti pri 
posameznikih z blago ali zmerno KOPB.  
Vsi udeleženci so bili izpostavljeni v dveh sejah. Vsaka seja je trajala 4 ure in je vsebovala bodisi zrak, pomešan z 
aerosolom uporabnikov e-cigaret, bodisi čist filtriran zrak. Seji sta potekali v razmiku 2 tednov, da so bili 
odpravljeni morebitni učinki prenosa. Razen kakovosti zraka so bili filtriran čisti zrak in hlapi e-cigaret enaki.  
Preiskovalci so ugotovili, da so potrebne dodatne raziskave o pasivni izpostavljenosti hlapom e-cigaret pri 
ranljivih skupinah bolnikov. Prav tako so potrebne raziskave posameznikov, ki so dolgotrajno pasivno 
izpostavljeni hlapom e-cigaret, saj trenutno takšnih raziskav skoraj ni. 
 
Evropski načrt za boj proti raku: nov pristop EU k preprečevanju, zdravljenju in oskrbi 
 
Evropska komisija je 3. Februarja 2021, dan pred svetovnim dnevom boja proti raku, predstavila evropski načrt 
za boj proti raku, ki je glavna prednostna naloga Komisije Ursule von der Leyen na področju zdravja in ključni 
steber močne evropske zdravstvene unije.  
 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210121132140.htm
https://edition.cnn.com/2021/02/25/health/tobacco-smoke-children-blood-pressure-wellness/index.html
https://www.pulmonologyadvisor.com/advisor-channels/copd-advisor-channel/passive-vape-exposure-from-e-cigarettes-linked-to-acute-health-effects-in-copd/
https://www.pulmonologyadvisor.com/advisor-channels/copd-advisor-channel/passive-vape-exposure-from-e-cigarettes-linked-to-acute-health-effects-in-copd/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_342
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2041


 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo                                                                                     Za odjavo od e-novic pišite na: 
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor                                                                                                                                                info@zadihaj.net                                                                                                                                                                                                
Tel.: 05/ 91 78 076 

Z novimi tehnologijami, raziskavami in inovacijami kot izhodiščem je v načrtu za boj proti raku začrtan nov pristop 
EU k preprečevanju, zdravljenju in oskrbi raka. Obravnaval bo celoten potek bolezni, od preprečevanja do 
kakovosti življenja onkoloških bolnikov in preživelih onkoloških bolnikov, pri čemer se bo osredotočil na ukrepe, 
pri katerih lahko EU doda največjo vrednost.  Evropski načrt za boj proti raku bo podprt z ukrepi, ki bodo zajemali 
različna področja politike, od zaposlovanja, izobraževanja, socialne politike in enakosti, trženja, kmetijstva, 
energije, okolja in podnebja do prometa, kohezijske politike in obdavčitve. 
 
Novo poročilo prikazuje smrtonosno povezavo med alkoholom in pandemijo koronavirusa 
 
Stockholm, Švedska, 26. januarja 2021 - Alkohol se na različne načine povezuje s pandemijo koronavirusa. 
Alkoholna industrija izkorišča sedanjo krizo javnega zdravja. Alkohol močno bremeni zdravstveni sistem. 
Številnim vladam po vsem svetu ni uspelo zaščititi ljudi v odzivu na COVID-19. 
»Raziskava se je močno osredotočila na zdravstveno, ekonomsko in socialno breme, ki ga predstavlja alkohol v 
naši družbi« pravi Kristina Sperkova (mednarodna predsednica Movendi International).  
 
Alkohol prispeva k več kot 400 različnim boleznim in poškodbam. V povprečju prispeva k 20 % poškodb in 11,5 % 
vseh urgentnih primerov. »To breme alkohola bi moralo biti še en ključni dejavnik pri odzivu na pandemijo«, 
poziva ga. Sperkova.  
 
Resnica nas strezni: spodbujanje alkoholne smrti in invalidnosti 
 
Zaradi škodljivega uživanja alkohola na svetovni ravni vsakih 10 sekund umre ena oseba, kar povzroči 3 milijone 
smrtnih primerov na leto. Je vodilni dejavnik tveganja za nenalezljive bolezni (NCD), vključno z rakom, srčno-
žilnimi boleznimi in boleznimi jeter, ter obremenjuje zdravstvene in socialne sisteme, škodi ljudem in družbam 
povzroča nepotrebne stroške. 
A kljub temu globalnemu bremenu je vsako leto alkoholni industriji dodeljenih milijarde dolarjev z davčnimi 
olajšavami, tržnimi subvencijami in drugimi spodbudami, zlasti v državah z nizkim in srednjim dohodkom. 
Novo poročilo odkriva te "perverzne spodbude" in preučuje tudi, kako se industrija vmešava v vladne politike, 
katerih cilj je zmanjšanje uživanja alkoholnih izdelkov. Poročilo predlaga ključna priporočila državam, naj 
okrepijo svoje zdravstvene sisteme proti škodljivi uporabi alkohola. 
 
Novo poročilo SZO osvetli zaskrbljujočo tobačno uporabo med ženskami 
 
Novo poročilo SZO o ženskah in tobačni epidemiji v evropski regiji razkriva, da se stopnja uporabe tobaka med 
ženskami na splošno zmanjšuje veliko počasneje, kot pri moških. Globalni akcijski načrt za nenalezljive bolezni 
vključuje cilj zmanjšanja razširjenosti uporabe tobaka na svetovni ravni za 30 % do leta 2025 v primerjavi z letom 
2010. Evropa bo edina regija Svetovne zdravstvene organizacije na svetu, ki naj bi zaostajala, za kar 3,8 % od 30-
odstotnega cilja relativnega zmanjšanja med ženskami. 
Tobačna industrija išče inovativne načine za promocijo svojih smrtonosnih izdelkov (še posebej privlačnih za 
ženske), preko vplivnih družbenih omrežij in financiranja ženskih skupin.  
Tobačna industrija je na številne načine dejavno usmerjena v mlade ženske in dekleta, da bi spodbudila 
zasvojenost s tobačnimi izdelki, zato je zgodnja preventiva ključnega pomena.  
 
 
 
 

https://movendi.ngo/media-release/groundbreaking-new-report-shows-lethal-interaction-between-alcohol-coronavirus-pandemic/
https://www.vitalstrategies.org/resources/the-sobering-truth-incentivizing-alcohol-death-and-disability/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/pages/news/news/2021/2/new-who-report-reveals-urgency-of-confronting-tobacco-use-among-women
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Zaradi kulture kajenja je na Zahodnem Balkanu težka situacija 
 
Število ljudi, ki na Zahodnem Balkanu uživa tobak, narašča. Krive so zakoreninjene kulturne norme, 
pomanjkanje skladne vladne politike in ohlapni zakoni. 
Srbija, Bolgarija, S. Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Črna gora so po številu ljudi, ki še vedno kadijo, na vrhu, 
ne le v Evropi, ampak tudi globalno. Za večino zahodnih Evropejcev so dnevi (in noči), ko so restavracije, bari in 
klubi bili polni dima, že dolgo v preteklosti. 
 
 
 
 
 

11. FEBRUAR 2021, Tobacco Endgame – Spain  

Webinarja so se udeležili priznani španski strokovnjaki, ki so svoje izkušnje uporabili za razpravo o tem, kako bi 
ustvarili »nekadilsko družbo« znotraj meja Španije do konca leta 2030. Namreč, med letoma 2010 in 2022 je v 
Španiji (državi, kjer je tobak pereč problem) za posledicami tobaka umrlo več kot 550.000 prebivalcev.  
Razprava je podala spoznanja o velikih naporih španske civilne družbe, ki se trudi doseči konec tobačne epidemije 
(končni cilj je zmanjšati število kadilcev na manj kot 5 %).  

22. FEBRUAR 2021, iPAAC WP5 Final Conference: Cancer Prevention in the 2020s - Finding Sustainable 
Solutions 

Namen konference je bil vzpostaviti diskusijo o strategijah preprečevanja raka po vsej Evropi s poudarkom na 
njihovem izvajanju; identificirati najboljše prakse, zgodbe o uspehu in inovativne rešitve pri preprečevanju raka; 
prispevati k načrtu iPAAC pri izvajanju in trajnosti ukrepov za nadzor raka ter prispevati k akcijskemu načrtovanju 
EU glede politik za pospeševanje preprečevanja raka in promocije zdravja. Leta 2020 je bilo zaznanih 19,1 
milijona novih primerov raka po vsem svetu. Rak dojke je presegel obolevnost za pljučnim rakom. Do leta 2040 
je trenutno stanje predvidenih primerov raka 28 milijonov.  

24. FEBRUAR 2021,  Ending Tobacco Epidemic – an Essential Step for Beating Cancer 
 
Glavno sporočilo konference je bila zaveza na globalni ravni za spopadanje z naraščanjem rakavih obolenj, ki 
bodo na podlagi strokovnih analiz v prihodnosti samo še naraščala. Govora je bilo tudi o Europe's Beating 
Cancer načrtu, ki ga je predstavila evropska komisarka za zdravje in varnost hrane, Stella Kyriakides. Rakasta 
obolenja veliko grožnjo javnemu zdravju predstavljajo tudi v Indiji, kjer vlagajo napore za večjo informiranost in 
ozaveščenost (predvsem socialno ogroženega) prebivalstva.  

19. FEBRUAR 2021, EPHA sestanek delovne skupine za evropski načrt za boj proti raku (EPHA - Evropska 
zveza za javno zdravje) 

Ključni ukrepi načrta so preventiva, zgodnje odkritje, diagnoza in zdravljenje in izboljšanje kakovosti življenja 
bolnikov z rakom in oseb, ki so raka preživele. 

WEBINARJI, KONFERENCE IN OSTALI DOGODKI 

https://emerging-europe.com/news/why-culture-makes-smoking-a-hard-habit-for-the-western-balkans-to-kick/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=February_2021_News_x2&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=go57yYB-inc&t=59s&eType=EmailBlastContent&eId=c5321c42-d629-482d-b9ee-5219a2f9af99
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/31-cancer-prevention-in-the-2020s/
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/31-cancer-prevention-in-the-2020s/
http://ensp.network/ending-tobacco-epidemic-an-essential-step-for-beating-cancer/
https://epha.org/europes-beating-cancer-plan-is-a-major-step-in-eu-public-health-policy/
https://epha.org/europes-beating-cancer-plan-is-a-major-step-in-eu-public-health-policy/
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Preventiva zajema izboljšanje zdravstvene pismenosti, prizadevanje za generacijo brez tobaka, zmanjšanje 
škodljivega uživanja alkohola, dostop do zdrave prehrane in fizične aktivnosti, zmanjšanje onesnaževanja okolja, 
zmanjšanje izpostavljenosti rakotvornim snovem in sevanju in preventiva rakov, ki jih povzročajo okužbe. 

Enak dostop do diagnoze in zdravljenja raka: vsi evropski državljani bi morali imeti enako pravico do 
visokokakovostne oskrbe, diagnoze in zdravljenja, enak dostop do zdravil in enake možnosti preživetja, ne glede 
na kraj prebivanja. Načrt EU za obvladovanje raka  predvideva postavitev platforme EU za izpopolnjen dostop 
do zdravil za zdravljenje raka in podporo za zdravstveno osebje, ki je zadolženo za zdravljenje raka, v okviru 
programa in specializiranega usposabljanja. 

24. FEBRUAR 2021, doseganje visoke stopnje skladnosti z ukrepi izvrševanja in izvajanja (International Union 
Against Tuberculosis and Lung Diseases – Mednarodna zveza proti tuberkulozi in pljučnim boleznim) 

Organizacija The Union je predstavila novo spletno stran »Središče za izvajanje nadzora nad tobakom – Tobacco 
Control Implementation Hub«. Spletna stran nudi navodila, orodja in podporo za učinkovito implementacijo 
tobačne kontrole.   

Središče za izvajanje nadzora nad tobakom na enem mestu nudi vire za  izvajanje in izvrševanje politike nadzora 
tobaka. Je brezplačen in enostaven za uporabo, vladam in zdravstvenim delavcem zagotavlja materiale in dokaze, 
ki so ključni za izvajanje in izvrševanje tobačne kontrole. V knjižnici virov lahko poiščete primere najboljših praks, 
vodnike za izvajanje, raziskave primerov , raziskovalna orodja in še več. 

Predstavljena so naslednja področja implementacije:  zakonodaja, boj proti vmešavanju tobačne industrije, 
koordinacija in načrtovanje, mobilizacija interesnih skupin, obveščanje javnosti, izvršilni ukrepi, spremljanje in 
vrednotenje in skladnost. 

10. FEBRUAR 2021, Roma Health Network Coordination Meeting     

Primerjanje vsebin in modelov dobrih praks na področju zdravja romskih skupnosti v Evropi. Vzpostavljanje 
mednarodne romske platforme ter aktivnosti in dogodkov.    

25. FEBRUAR 2021,  Exploring Men’s Alcohol Consumption in the Context of Becoming a Father: a Scoping 
Review  
 
Moški, ki bodo postali očetje, so prevzeli več odgovornosti sami zase in v večini občutno zmanjšali količino 
popitega alkohola. Prevzeli so več  samokontrole, pomislekov kakšen vzgled bodo in hitrejšega odhajanja domov. 
Ob rojstvu otrok so še tisti, ki med nosečnostjo partnerke niso bili tako odgovorni, prevzeli več samokontrole, k 
temu je pripomoglo tudi informirani glede posledic za zdravje novorojenca. 

26. FEBRUAR 2021, Tackling Adolescent Obesity: How to make a Shift Towards Healthier Behaviours 

Vsak četrti mladostnik v Evropi je predebel. Debelost je problem družbe, ki dopušča agresiven marketing, 
zasmehovanje in sramovanje. Spremeniti moramo vedenja, navade na področju kreiranja novega prehranskega 
okolja. Zdrava prehrana bo omogočila prebivalcem zdravo izbiro na področju psihofizične, ekonomske in socio-
kulturne ravni. 

https://theunion.org/tobacco-control-implementation-hub
https://theunion.org/tobacco-control-implementation-hub
https://epha.org/roma-health-network/
https://events.rcpe.ac.uk/alcohol-occasionals-2021-exploring-men%E2%80%99s-alcohol-consumption-context-becoming-father-scoping-review
https://events.rcpe.ac.uk/alcohol-occasionals-2021-exploring-men%E2%80%99s-alcohol-consumption-context-becoming-father-scoping-review
https://www.ecog-obesity.eu/tao-healthier-behaviors-conference/
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4. marec 2021, Svetovni dan debelosti 

Ta dan je posvečen reševanju globalne epidemije debelosti. Vabimo k sodelovanju za srečnejša, bolj zdrava in 
daljša življenja nas vseh. Namen tega svetovnega dne je povečati ozaveščenost, spodbuditi zagovorništvo, 
izboljšati politik na tem področju ter izmenjava izkušenj.  
 
8. marec 2021, Mednarodni dan žena  

Mednarodni dan žena je svetovni dan, ki praznuje družbene, ekonomske, kulturne in politične dosežke žensk. 
Dan je tudi poziv k akciji za pospešitev enakosti spolov. Po vsem svetu so priča pomembne dejavnosti, ko se 
skupine združujejo, da proslavljajo dosežke žensk ali zborovanja za enakost žensk. 

22. marec 2021, Svetovni dan vode 

Svetovni dan voda, 22. marec 2021, govori o tem, kaj voda pomeni ljudem, o njeni resnični vrednosti in o tem, 
kako lahko ta življenjski vir bolje zaščitimo. 

24. marec 2021, Svetovni dan tuberkoloze  

Vsako leto 24. marca obeležujemo svetovni dan tuberkuloze (TB), da ozavestimo javnost o uničujočih 
zdravstvenih, socialnih in ekonomskih posledicah tuberkuloze in okrepimo prizadevanja za odpravo globalne 
epidemije tuberkuloze. Datum zaznamuje dan leta 1882, ko je dr. Robert Koch sporočil, da je odkril bakterijo, ki 
povzroča TB, kar je odprlo pot k diagnozi in ozdravitvi te bolezni. 

10. marec 2021, »Zdravstveno varstvo bolnikov z rakom med pandemijo – kaj smo se do sedaj naučili?« 

Verjetno bodo minila leta, preden bomo lahko razumeli vpliv pandemije Covid-19 na bolnike z rakom. Vemo o 
zmanjšanju diagnoze, prekinjenih ciklih zdravljenja in drugih nenamernih učinkih ukrepov za nadzor pandemije. 
Ne vemo pa, kaj natančno te spremembe pomenijo za bolnike z rakom in njihovo stopnjo preživetja. 

8. marec 2021, dogodek »Nasilje na podlagi spola v času koronavirusa: dvojni izziv za marginalizirane skupine 

Na mednarodni dan žena se pridružite Evropski zvezi za javno zdravje, njenim članom in partnerjem, za razpravo 
o fizičnem in duševnem vplivu nasilja na podlagi spola na ženske in deklice iz marginaliziranih skupnosti ter o 
tem, kako okrepiti zaščito ranljivih žensk in deklet proti vsem oblikam nasilja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

https://www.worldobesityday.org/
https://www.internationalwomensday.com/
https://www.worldwaterday.org/
https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2021
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GE-fsoTxSNq8Ja4zNgp5Og
https://crm.epha.org/civicrm/event/register?reset=1&id=90
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Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v mestni občini 
Maribor za leto 2021 

RAZPISUJE: Mestna občina Maribor 

VREDNOST RAZPISA: Okvirna skupna višina sredstev razpisa znaša 45.000 EUR. 

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA: MOM bo sofinancirala razpisane projekte varstva okolja in ohranjanja narave 
z največ 80 % njihove vrednosti, v kolikor zberejo najmanj 80 točk v skladu s kriteriji in merili za ocenjevanje, 
vendar ne več kot 3.000 EUR za posamezni projekt. 

DATUM OBJAVE NA RAZPISI.INFO: 16. 2. 2021 

ROK PRIJAVE: 5. 3. 2021 

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa zelena delovna mesta 

RAZPISUJE: Zavod za zaposlovanje 

VREDNOST RAZPISA: Na voljo je skupaj 1,5 milijona EUR, predvidena je subvencionirana zaposlitev 190 
brezposelnih iz vse Slovenije. 

DATUM OBJAVE NA RAZPISI.INFO: 21. 1. 2021 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI: Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe vsaj 12 
mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so 
samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. 

Razpis LIFE za sofinanciranje nevladnih organizacij: evropski zeleni dogovor (NGO4GD) 

RAZPISUJE: EASME - Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja 

VREDNOST RAZPISA: 12 milijonov evrov 

DATUM OBJAVE NA RAZPISI.INFO: 11. 1. 2021 

ROK PRIJAVE: 31. 3. 2021 

TRAJANJE PROJEKTA: do 24 mesecev. 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI: Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, ki primarno 
delujejo na področju okolja in/ali podnebnih sprememb.  

RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA 

https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11656/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-varstva-okolja-in-ohranjanja-narave-v-mestni-obcini-maribor-za-leto-2021
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11656/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-varstva-okolja-in-ohranjanja-narave-v-mestni-obcini-maribor-za-leto-2021
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11567/javno-povabilo-delodajalcem-za-izvedbo-programa-zelena-delovna-mesta
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11549/razpis-life-za-sofinanciranje-nevladnih-organizacij-evropski-zeleni-dogovor-ngo4gd

