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NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVIC 

 

Sprejem pri predsedniku Borutu Pahorju ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva 
za leto 2020 

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva zaslužnim prostovoljcem ali 
prostovoljskim organizacijam vsako leto podeljuje državno nagrado in priznanja za prostovoljstvo.  

Na povabilo se je letos odzvala tudi predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo 
Mihaela Lovše, ki je predsedniku ob srečanju vročila brošuro “Evropske smernice za zdravljenje zasvojenosti z 
nikotinom“. Predsednik je pohvalil vztrajnost in delo vseh sodelujočih, ki so na kakršenkoli način doprinesli k 
izboljšanju javnega zdravja in blaginje.  

Na zgornji povezavi si lahko ogledate utrinke s sprejema v Veliki palači, ki se je odvil 19.5.2021.  

1. april, izpeljan spletni dogodek »Javno zdravje in zdravje Romov v Republiki Sloveniji 

Namen dogodka je bil, da se deležnikom na začetku predstavi predlog programa krepitve javnega zdravja na NIJZ 
ter v nadaljevanju spoznajo aktivnosti organizacij na tem področju, posledično pa iskanje skupnih sinergij za 
doseganje boljšega stanja na področju zdravja Romov.  

8. april, izpeljan spletni dogodek ob obeležju Svetovnega dne Romov 

Ob Svetovnemu dnevu Romov smo organizirali interni ZOOM dogodek s ključnimi predstavniki Romov in 
sodelavci z NIJZ, ki se ukvarjajo tudi z romsko zdravstveno problematiko, kjer je bilo govora o ključnih problemih 
s katerimi se Romi srečujejo v vsakdanjem življenju, sploh kadar je govora o dostopu do zdravstvenih storitev. 

Izpeljan spletni dogodek NIJZ in SZOTK na temo »Smernice za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom« 

13. maja 2021 je Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo izpeljala ZOOM dogodek na temo 
zdravljenja zasvojenosti z nikotinom, ki  je bilo tokrat  namenjeno priporočilom pri zdravljenju mladostnikov 
mlajših od 18 let (po mednarodnih smernicah ENSP). 

Pozor! Huda kava!  

V četrtek, 22.4., ob dnevu zemlje, smo izvajali ulično akcijo "Pozor! Huda kava!" (projekt je sofinanciran s strani 
MOM),  z namenom osveščanja občanov, ki hodijo na kavo, čaj ali napitke "to-go", o okoljskih vplivih odpadkov 
(plastificirani lončki za 1x uporabo) in možnostih ponovne uporabe le-teh. Aktivnosti so potekale ob lokalih v 
centru mesta, v glavnem znotraj cone za pešce. Ob nakupu pijače za zraven smo kupcem "posadili" sadiko 
paradižnika v pravkar uporabljen prazen lonček z namenom, da se le-tega ne odvrže v smeti, ampak odnese s 
seboj domov. Bodite pozorni na naš znak, če boste v naslednjih dneh hodili po mestu (ogledate si ga lahko na 
zgornji povezavi)! 

Na voljo pregled najnovejših podatkov o uporabi tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji 

NIJZ je izdal publikacijo s prikazom najnovejših podatkov na področju razširjenosti uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov v Republiki Sloveniji. Večina podatkov prihaja iz raziskav »Z zdravjem povezan vedenjski slog 
prebivalcev Slovenije« in »Nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu«, pa tudi iz raziskave »Z 
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http://zadihaj.net/sprejem-pri-predsedniku-borutu-pahorju-ob-podelitvi-drzavne-nagrade-in-priznanj-na-podrocju-prostovoljstva-za-leto-2020-v-veliki-palaci-19-maja-2021/
http://zadihaj.net/sprejem-pri-predsedniku-borutu-pahorju-ob-podelitvi-drzavne-nagrade-in-priznanj-na-podrocju-prostovoljstva-za-leto-2020-v-veliki-palaci-19-maja-2021/
http://zadihaj.net/vabilo-na-zoom-srecanje-smernice-za-zdravljenje-zasvojenosti-z-nikotinom-po-mednarodnih-smernicah-ensp/
https://www.facebook.com/szotk/posts/1599769890230304
https://www.nijz.si/sl/publikacije/pregled-najnovejsih-podatkov-o-uporabi-tobacnih-in-povezanih-izdelkov-v-sloveniji
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zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju« in raziskave »Perinatalnega informacijskega sistema Republike 
Slovenije«. 

SZOTK se je pridružil 96 organizacijam, ki pozivajo Združene Narode in notranje ministrstvo ZDA k prepovedi 
prodaje izdelkov z dodanim mentolom ter posledično k opustitvi vseh oblik rasne diskriminacije 

Izpostavljenost tobačnemu dimu v Sloveniji  

Izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja je preprečljiv dejavnik, medtem ko prepoved kajenja predstavlja edini 
ukrep, ki zagotavlja ustrezno zaščito. RS velja za državo, ki je sprejela učinkovite ukrepe za zmanjševanje 
izpostavljenosti tobačnemu dimu.  

• Od leta 2007 prepovedano kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih ter na funkcionalnih 
zemljiščih objektov, v katerih se opravlja dejavnost vzgoje ali izobraževanja. 

• Od leta 2017 velja prepoved kajenja v vseh vozilih v navzočnosti oseb, ki so mlajše od 18 let.  
V teh prostorih je prepovedana tudi uporaba povezanih izdelkov, to so elektronske cigarete in tobačni 
izdelki, v katerih se tobak segreva. 

Z zgoraj naštetimi ukrepi se je v Sloveniji znatno zmanjšala izpostavljenost tobačnemu dimu, ki prihaja iz okolja, 
a kljub temu v določenih okoljih še vedno ostaja v znatnem obsegu.  

Poziv NVO s področja javnega zdravja k zaostritvi preblage alkoholne politike 

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (zKNB) je ob obeleževanju Svetovnega dneva zdravja 
pripravilo celovit predlog sprememb ter dopolnitev alkoholne politike v Republiki Sloveniji. 

17. – 23. maj 2021, Nacionalni teden prostovoljstva 2021 

Slovenska filantropija med 17. in 23. majem 2021 že tradicionalno organizira 22. Nacionalni teden 
prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter ZAHVALA 
prostovoljcem za njihovo delo in prispevek. 

 

 

 

Finska si prizadeva za uvedbo strožjih omejitev za kadilce 

Ministrstvo za socialne zadeve je v ponedeljek predlagalo revizijo državnega zakona o tobaku, s poudarkom zlasti 
na blagovni znamki in uvedbi omejitve kajenja na prostem. Če bodo odobreni, bodo novi ukrepi odvzeli logotipe 
in imena blagovnih znamk z embalaže izdelkov, tako da bodo imele vse znamke enake oznake. Predlog želi 
prepovedati tudi aromo vseh tobačnih izdelkov, vključno s cigaretami in tobakom v zvitkih.  

Z novimi spremembami bi bilo kajenje prepovedano tudi na nekaterih javnih površinah, kot so avtobusna 
postajališča, javne plaže in igrišča. Kadilci pa bi še vedno lahko kadili na odprtih terasah barov in restavracij. 
Kajenje bi bilo dovoljeno tudi na terasah z dvema stenama in brez strehe ali s streho in enojno steno. Poleg 
izboljšanja javnega zdravja je namen novega zakona o tobaku tudi zmanjšanje smeti. Predlagane spremembe bi 
začele veljati postopoma med letoma 2022 in 2024. 

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU 

https://ash.org/cerd2021/
https://ash.org/cerd2021/
https://www.nijz.si/sl/izpostavljenost-tobacnemu-dimu-v-sloveniji
https://www.cnvos.si/aktualno/5281/poziv-nvo-s-podrocja-javnega-zdravja-k-zaostritvi-preblage-alkoholne-politike/
https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/nacionalnitedenprostovoljstva-2021
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/finland-looks-into-imposing-tougher-restrictions-on-smokers/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=May_2021_News&utm_medium=email
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Tehnični priročnik SZO o davčni politiki in administraciji tobaka 

Tehnični priročnik SZO o davčni politiki in administraciji tobaka temelji na tehničnem priročniku SZO o upravljanju 
davka na tobak iz leta 2010 z nadaljnjimi podrobnimi opisi strategij za učinkovit razvoj, oblikovanje, izvajanje in 
upravljanje davčne politike tobaka. Ta izdaja iz leta 2021 je tudi posodobitev priročnika iz leta 2010, ki vključuje 
najnovejši razvoj na področju znanosti, tehnologije in politike ter ilustrativne nedavne primere iz različnih držav. 
Najboljše prakse, določene v tem priročniku, so namenjene obveščanju vlad o razvoju njihove politike obdavčitve 
tobaka, kar olajša doseganje njihovih zdravstvenih in prihodkovnih ciljev, hkrati pa podpira njihovo splošno 
razvojno strategijo. 

Globalni forum o nikotinu (GFN) se bo letos odvil v Liverpoolu 

Od 17. do 18. junija bo potekal 8. globalni forum o nikotinu (GFN) v Hotelu Crowne Plaza v Liverpoolu v Veliki 
Britaniji. S svojo temo »Prihodnost nikotina« se GFN spopada z izzivi in polemikami ter tako imenovanim »novih 
varnejših nikotinskih izdelkov«. Nova spletna platforma GFN ∙ TV bo gledalcem po vsem svetu brezplačno 
predvajala posnetke konference, nova komentatorska skupina pa bo ponudila svoje vpoglede.  

Na GFN bo sodelovalo več kot 30 govornikov iz različnih okolij, vključno s potrošniki, zagovorniki, strokovnjaki za 
politike, strokovnjaki za javno zdravje in zdravstveni delavci. Vse seje bodo v živo, predstavitve govornikov pa 
bodo pred dogodkom na voljo na spletni strani GFN. Predstavniki GFN pravijo: »Na GFN ponujamo vključujočo 
platformo za razpravo o vseh vidikih uporabe nikotina in menimo, da je pomembno, da nihče ni izključen iz 
razprave. Z milijardo smrtnih primerov zaradi kajenja, napovedanih do konca tega stoletja, je čas, da se 
ideologija umakne pragmatizmu«. 

Zmanjšanje škode zaradi alkohola: zgodbe o uspehu 

Evropska regija SZO ima najvišjo stopnjo alkohola na svetu. V tej regiji uživanje alkohola povzroči skoraj milijon 
smrtnih primerov ali približno 2500 smrtnih žrtev na dan in je povezano z več kot 200 boleznimi in poškodbami, 
vključno z glavnimi vzroki smrti, kot so bolezni srca in žilja, poškodbe in rak. Za zmanjšanje te škode je WHO / 
Evropa opredelila tri najboljše cenovno ugodne, izvedljive in stroškovno učinkovite intervencijske strategije: 

• povečati trošarine na alkoholne pijače, 
• sprejeti in uveljaviti prepovedi ali celovite omejitve izpostavljenosti oglaševanju alkohola, 
• sprejeti in uveljaviti omejitve glede fizične razpoložljivosti maloprodajnega alkohola. 

Novo poročilo SZO razkriva, da se ti ukrepi še vedno močno premalo uporabljajo. »Razpoložljivi podatki iz 51 
držav v regiji kažejo, da je alkohol v celoti postal cenovno ugodnejši, ker države članice niso prilagodile davkov 
na alkohol glede na inflacijo«, je dejala dr. Carina Ferreira-Borges (SZO). »Kljub temu pa so nekatere države v 
regiji že uveljavile politike, ki lahko resnično spremenijo razmere na področju zmanjševanja škode, ki jo je mogoče 
pripisati alkoholu. In že vidimo to razliko in njihov uspeh, «je dodala. Izkušnje Litve, Škotske in Ruske federacije 
kažejo, kako učinkovite so lahko, ko se države odločijo za njihovo izvajanje. 

Evropska komisija in njen Znanstveni odbor za zdravje, okolje in nova tveganja (SCHEER) objavljata končno 
mnenje o elektronskih cigaretah 

Na zahtevo Evropske komisije je Znanstveni odbor za zdravje, okolje in nastajajoča tveganja (SCHEER) podal 
končno mnenje o elektronskih cigaretah. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240019188?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=May_2021_News&utm_medium=email
https://tobaccoreporter.com/2021/05/13/global-forum-on-nicotine-to-convene-in-liverpool/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2021/04/reducing-harm-due-to-alcohol-success-stories-from-3-countries
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scheer_consultation_10_sl
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scheer_consultation_10_sl
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Evropska komisija sprejela akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal 

12. maja je bil sprejet akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki določa ključne cilje za leto 
2030. 

SZO: Omejitev dostopa do alkohola med zaklepanjem COVID-19 

WHO poziva vlade, naj upoštevajo in okrepijo obstoječa pravila in predpise za zaščito zdravja in zmanjšanje 
škode, ki jo povzroča alkohol, kot je omejevanje dostopa in naj se izogibajo sproščujočim predpisom.  

Novi informativni list vsebuje pomembne informacije, ki bi jih javnost morala vedeti glede uživanja alkohola in 
zdravila COVID-19. Med drugim obravnava napačne informacije, ki se širijo po družbenih omrežjih in drugih 
komunikacijskih kanalih o alkoholu in COVID-19. Informativni list opozarja ljudi na telesno škodo alkohola, 
vključno z oslabitvijo imunskega sistema, in opozarja na tveganja za duševno zdravje, ki jih alkohol predstavlja 
zaradi poslabšanja obstoječih razmer in povečanja tveganja za duševne motnje. 

Alkohol se v evropski regiji uživa v prevelikih količinah in pušča preveč žrtev. Med pandemijo COVID-19 bi se 
morali resnično vprašati, kakšne nevarnosti zapuščamo ljudi v domovih s snovjo, ki je škodljiva tako za njihovo 
zdravje kot za posledice njihovega vedenja na druge, vključno z nasiljem, « je dejala Carina Ferreira-Borges, vodja 
programa, Program za alkohol in prepovedane droge (SZO, Evropa). 

ENSP objavil publikacijo »Ending Tobacco, Beating Cancer« (Konec uporabe tobaka, zmaga nad rakom) 

APRIL: mesec ozaveščanja o raku požiralnika, testisov, glave in vratu 

MAJ: mesec ozaveščanja o raku na mehurju, kožnih rakov in melanoma 

Interaktivni prikaz podatkov o cepivih in cepljenju proti covidu-19 

NIJZ nenehno spremlja izvajanje cepljenja proti covidu-19, ki temeljijo na podatkih o opravljenih cepljenjih. 
Izvajalci cepljenja podatke posredujejo v Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju 
(eRCO).  

7. april – Svetovni dan zdravja 2021 

»Zgradimo pravičen in zdrav svet« je geslo, ki je obeležilo letošnji Svetovni dan zdravja. Le-ta je bil posvečen eni 
izmed trenutno najbolj aktualnih tem – kako vrniti svet v sprejemljive tirnice življenja po covid-19, na način, da 
bo pravičnejši za vse ter, da bomo vsi prebivalci lahko uživali več zdravja.  

SZO je objavila informacijski paket za tehnične točke Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom 

Razumevanje ključne vloge tehničnih kontaktnih točk WHCO FCTC pri izvajanju konvencije. 

Za učinkovito in popolno izvajanje Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka (WHCO FCTC) so potrebni osrednji 
prispevki tehničnih kontaktnih točk WHTC FCTC, ki jih določijo pogodbenice. Takšne kontaktne točke so običajno 
glavne vstopne točke pogodbenic za komunikacijo s sekretariatom konvencije o tehničnih in drugih vprašanjih, 
ki so najpomembnejša za napredovanje pri izvajanju konvencije. 

 

 

https://www.cnvos.si/aktualno/5417/ek-sprejela-akcijski-nacrt-eu-za-nicelno-onesnazevanje-zraka-vode-in-tal/
https://movendi.ngo/news/2020/04/15/who-restrict-alcohol-access-during-covid-19-lockdown/
http://ensp.network/ending-tobacco-beating-cancer/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=March_2021_Events&utm_medium=email
http://ensp.network/april-esophageal-testicular-head-and-neck-cancers-awareness-month/
http://ensp.network/may-bladder-melanoma-and-skin-cancers-awareness-month/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=May_2021_News&utm_medium=email
https://www.nijz.si/sl/interaktivni-prikaz-podatkov-o-cepivih-in-cepljenju-proti-covidu-19
https://www.nijz.si/sl/7-april-svetovni-dan-zdravja-2021-zgradimo-pravicen-in-zdrav-svet
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336183?search-result=true&query=Information+kit&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc
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Evropski teden imunizacije (EIW)  

Evropski teden imunizacije se v evropski regiji zaznamuje vsako leto zadnji teden aprila. Njegov namen je 
ozaveščati o pomenu imunizacije za zdravje in dobro počutje ljudi. Letos je še toliko bolj poudarjen pomen 
cepljenja kot glavnega načina za zbliževanje ljudi in pogled v prihodnost z upanjem za konec pandemije covid-
19.  

Virus je več kot leto dni preizkušal ljudi in skupnosti, zaradi česar so države morale sprejeti ukrepe brez primere 
za zaščito in reševanje življenj. Pandemija je spremenila naš način življenja z globokimi socialnimi in ekonomskimi 
vplivi. Covid-19 je že zahteval velike posledice za človeška življenja in trpljenje. Zdaj imamo učinkovit instrument 
za njegovo zaustavitev. Evropski teden imunizacije je tudi priložnost, da se spomnimo  velikega pomena rutinske 
imunizacije. Medtem, ko je v središču pozornosti cepljenje proti COVID-19, si morajo vse države še naprej 
vztrajno prizadevati, da noben otrok ne bi zaostajal za rutinsko imunizacijo. Cepiva delujejo! Cepiva rešujejo 
življenja! To je resničnost, ki je v celoti vplivala na zadnja desetletja javnega zdravja in povzročila manjše breme 
bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepivi, in bolj zdrave generacije. Evropski center za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni (ECDC) nenehno spremlja ali so cepiva učinkovita, da bodo še naprej ključni instrument za 
bolj zdrave posameznike in skupnosti.  

Članek, ki je zmotno trdil, da so kadilci manj dovzetni za covid-19, je bil umaknjen zaradi povezav s tobačno 
industrijo 

Analiza prispevka je odkrila več pristranskosti, "ki lahko dajejo napačen vtis, da je kajenje zaščitno v pandemiji 
Covid-19". Ugotovljeno je bilo namreč, da so nekateri avtorji časopisa imeli finančne povezave s tobačno 
industrijo. SZO je opozorila, da ker raba tobaka poslabša pljučno funkcijo, obstaja večje tveganje za hude 
simptome, če kadilci pridobijo okužbe dihal, vključno s covid-19. Slednji predstavlja nalezljivo bolezen, ki v prvi 
vrsti napada pljuča.  

 
 
 
 
 
8. april, okrogla miza na temo zaposlovanja mladih Rominj in Romov nekoč in danes 

V okviru projekta »Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih - Fair employment« so v EPeKi letos ob 
podpori platforme Zoom organizirali okroglo mizo na temo zaposlovanja mladih Rominj in Romov nekoč in danes. 
Obravnavani so bili problemi pri zaposlovanju, pomembnost izobrazbe in spolne enakopravnosti ter tudi pojava 
COVID 19 in tega, kako pandemija vpliva na zaposlovanje v aktualnem času. 

14. april, Prioritete Slovenije v času predsedovanja Sveta EU 2021 

Delavnica je bila namenjena razpravi o ključnih dogodkih in procesih, ki se bodo odvijali na ravni EU v času 
slovenskega predsedovanja Svetu ter iskanju priložnosti za vključevanje NVO v tem obdobju.  

20. april, 2. nacionalna konferenca preprečevanja zasvojenosti s spletom 

Letos je poseben poudarek bil namenjen obdobju epidemije COVID-19 ter o posledicah uporabe zaslonov 
predvsem pri najranljivejših skupinah, kot so otroci in mladostniki. 

WEBINARJI, KONFERENCE IN OSTALI DOGODKI 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/european-immunization-week-2021
https://www.theguardian.com/science/2021/apr/22/scientific-paper-claiming-smokers-less-likely-to-acquire-covid-retracted-over-tobacco-industry-links
https://www.theguardian.com/science/2021/apr/22/scientific-paper-claiming-smokers-less-likely-to-acquire-covid-retracted-over-tobacco-industry-links
https://epeka.si/z-mladinskim-delom-proti-brezposelnosti-mladih-fair-employment/
http://www.planbzaslovenijo.si/images/mreza/dogodki/vabilo_predsedovanje_EEB.pdf
https://www.logout.si/sl/spletni-dogodki/konferenca-2021
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22. april, usposabljanje na temo »Kako družbeno odgovorno komunicirati in snovati kampanje z učinkom« 

Ekvilib je organiziral poldnevno usposabljanje, na katerem je prestavil načela družbeno odgovornega 
komuniciranja ter vse stopnje, ki so potrebne pri snovanju in realizaciji kampanj. Namenjeno je bilo predvsem 
komunikatorjem v nevladnih organizacijah.  

28. april 2021, webinar Alcohol Occasionals 2021: "Understanding drinking transitions during lockdown: 
social inequalities, alcohol and the COVID-19 pandemic" (SHAAP) 

Nova raziskava Univerze v Sheffieldu je razkrila vpliv zgodnjih faz pandemije Covid-19 na uživanje alkohola na 
Škotskem in v Angliji. Rezultati so pokazali, da se je na splošno zmanjšalo uživanje alkohola, saj povečano uživanje 
alkohola doma ni v celoti nadomestilo zmanjšanja uživanja alkohola v restavracijah, pubih itd. Kljub skrbem, da 
bodo ljudje začeli podnevi uživati alkohol več, je raziskava pokazala, da so ljudje začeli uživati alkohol kasneje 
zvečer. Vzrok so morda spremembe v običajnih navadah ljudi in odsotnost priložnosti za druženje podnevi (na 
primer obisk puba s sodelavci po službi). 

29. april, NCD Prevention & Food Systems Policy meeting 

6. maj, webinar »Tobacco Industry and Corruption« 

Spletni dogodek je bil organiziran s strani Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC). 
Udeležence je spoznal s povezavo med tobačno industrijo in korupcijo, vključno z obstoječimi dokazi in 
nevarnostmi povezovanja s slednjo.  

10. maj, 40 ENSP WNTD Webinar - Cessation Services Are the Way to Support »The Commitment to Quit« 

10. maja 2021 od 14. ure po srednjeevropskem času je ENSP organiziral poseben spletni seminar o Svetovnem 
dnevu brez tobaka "Storitve opuščanja so način za podporo zavezanosti opuščanju", da ponovno poudarijo 
razširjenost kajenja in škodljive učinke na zdravje, ki trenutno povzročijo več kot 8 milijonov smrtnih primerov na 
leto po vsem svetu, od tega 1,2 milijona zaradi pasivne izpostavljenosti (nekadilci). 

12. maj, Tobacco Control and Cancer series: Aligning efforts, maximising impact 

V tem prvem virtualnem dialogu iz serije o nadzoru tobaka in raku se je razpravljalo o tem, kako okrepiti in 
sinergizirati prizadevanja med skupnostmi za nadzor raka in tobaka, da bi pripomogli k napredku obeh agend ter 
kako lahko skupnosti za nadzor raka in NCD pomagajo pospešiti izvajanje WHTC FCTC in kako bo to privedlo do 
zmanjšanja razširjenosti tobaka in navsezadnje incidence raka. 

13. maj, Usposabljanje o socialnem marketingu (Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni) 

Predstavljene so bile osnove marketinga in socialni marketing. Socialni marketing si prizadeva za razvoj in 
integracijo trženjskih konceptov z drugimi pristopi za vplivanje na vedenja, ki koristijo posameznikom in 
skupnostim za večje družbeno dobro. Prizadeva si integrirati raziskave, najboljše prakse, teorijo, občinstvo in 
partnerski odnos, ki omogočajo izvedbo konkurenčno občutljivih in segmentiranih programov družbenih 
sprememb, ki so učinkoviti, pravični in trajnostni. Pogovor je potekal o teoriji družbenih norm. Predstavljena sta 
bila tudi video The Natural Effect (naravni učinek ) in dokumentarec Merchants of Cool. 

 

 

https://sloga-platform.org/dogodek/kako-druzbeno-odgovorno-komunicirati-in-snovati-kampanje-z-ucinkom/
https://www.shaap.org.uk/events/alcohol-occasionals/alcohol-occasionals-apr2021.html
https://www.shaap.org.uk/events/alcohol-occasionals/alcohol-occasionals-apr2021.html
https://www.facebook.com/TheGGTC/posts/join-our-free-webinar-on-tobacco-industry-and-corruption-on-may-6th-httpsformsgl/913598355879342/
https://www.issup.net/events/calendar/2021-05/ensp-wntd-cessation-services-are-way-support-commitment-quit
https://www.uicc.org/events/tobacco-control-and-cancer-series-aligning-efforts-maximizing-impact
https://www.cnvos.si/media/filer_public/7a/4d/7a4dcf62-e945-417a-814a-79c2664eb715/usposabljanje_o_socialnem_marketingu_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AftZshnP8fs
https://www.youtube.com/watch?v=Yv-1P3RBOdU
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17. maj, Informativna delavnica o javnem razpisu za male projekte (ACF) 

Za organizacije, ki so želele prijaviti svoj projekt, je CNVOS tudi tokrat organiziral delavnico in omogočil 
brezplačno individualno svetovanje.  

17. maj, Zaupanje v digitalizacijo 

Ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe je Mreža nevladnih organizacij za vključujočo 
informacijsko družbo (NVO-VID) organizirala strokovni kolokvij na temo »Zaupanje v digitalizacijo«. Na dogodku 
so predavatelji opozorili na aktualne teme digitalne preobrazbe Slovenije, kot so nadpovprečno visok delež 
prebivalk in prebivalcev z odklonilnim odnosom do digitalnih sprememb, digitalna izključenost ranljivih skupin, 
šibkejših in starejših skupin prebivalstva ter nizka izvršna zmogljivost javnih politik na področju informacijske 
družbe. 

11. in 18. maj, program usposabljanja na temo »Veščine spletne facilitacije« 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja je v mesecu maju organiziral program usposabljanja »Veščine 
spletne facilitacije«, ki je sodelujoče seznanil z veščinami za učinkovito facilitiranje skupinskih procesov v on-line 
okolju oz. uporabo veščin e-facilitiranja v okviru on-line delavnic in treningov, mentorstev ali svetovanj. 

20. maj, delavnica na temo Usposabljanje o socialnem marketingu  

Delavnico je organiziralo Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (zKNB), kjer so se udeleženci 
spoznavali z vlogo družbeno-odgovornega celostnega komuniciranja pri zagovorništvu področij krepitve zdravja 
in preventive. 

 

 

 

 
26. in 27. maj, 3. nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje »Dober tek, Slovenija – 
Zdravo uživaj in več gibaj!« 
 
Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje organizirata 3. nacionalno konferenco o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje »Dober tek, Slovenija – Zdravo uživaj in več gibaj!«. Konferenca se bo odvila preko 
spleta. Več informacij na zgornji povezavi. 
 
24. maj, Virtual Meeting of Regulatory Experts on COVID-19 and Tobacco and E-cigarette Use 
 
Webinar bo regulatorjem in oblikovalcem politik postregel z najnovejšimi znanstvenimi dokazi o COVID-19 in 
uporabi tobaka in e-cigaret ter delil lekcije in izkušnje naučene med pandemijo.  
 
27. maj, Strokovni posvet ob Svetovnem dnevu brez tobaka: »Novi tobačni izdelki in izdelki z nikotinom«, 
(Organizator Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in NIJZ) 
 
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

https://www.cnvos.si/novice/2787/priloznost-za-manjse-nvo-zadnji-acf-razpis-objavimo-v-ponedeljek-na-delavnico-se-lahko-prijavite-ze-zdaj/
http://digitalna.si/novice/sporo%C4%8Dilo-za-javnost-neuravnote%C5%BEena-digitalna-preobrazba-slovenije
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbbt_9_GOLSM4pAUwDhoYl7iPyFIMF_ov0-IUdbxFk2XfeQw/viewform
https://www.cnvos.si/aktualno/5448/3-nacionalna-konferenca-o-prehrani-in-telesni-dejavnosti-za-zdravje/
https://www.cnvos.si/aktualno/5448/3-nacionalna-konferenca-o-prehrani-in-telesni-dejavnosti-za-zdravje/
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021/quitting-toolkit/text-message-support
https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanje/strokovni-posvet-ob-svetovnem-dnevu-brez-tobaka/
https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanje/strokovni-posvet-ob-svetovnem-dnevu-brez-tobaka/
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28. maj, Nacionalni simpozij ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2021 ''Odločeni! Opuščamo kajenje'' 
 
31. maj, Svetovni dan brez tobaka 
 
Kot vsako leto, bomo tudi letos zadnji dan v mesecu maju obeležili Svetovni dan brez tobaka. Zaradi rabe tobaka 
in s tobakom povezanih izdelkov vsako leto življenje izgubi približno milijon ljudi, zato je skrajno pomembno 
opozarjati na škodljivost rabe in izpostavljenost (pasivno kajenje) tobaku. 
 
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) svetujejo, da naj se posamezniki, ki potrebujejo pomoč pri 
opuščanju kajenja, vključijo v številne programe za opuščanje kajenja, ki so v Sloveniji brezplačno na voljo vsem 
uporabnikom. Brezplačni svetovalni telefon 080 27 77 deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. 
uro ter med 17. in 20. uro. 
 
1. – 4. junij, Evropski zeleni teden (European Green Week – Zero Pollution) 
 
Akcijski načrt EU katerega ambicije stremijo k ničelnemu onesnaževanju je ključni ukrep evropskega zelenega 
dogovora, načrtovanega za pomlad 2021. Pomagal bo ustvariti okolje brez strupov v EU z boljšim spremljanjem, 
poročanjem ter preprečevanjem in odpravljanjem onesnaževanja iz zraka, voda, zemlja in potrošniških 
proizvodov.  
 
Več o konferenci na zgornji povezavi.  
 
7. junij, Svetovni dan varnosti hrane 
 
Varnost hrane je pomembno vprašanje javnega zdravja in temeljni element dobrega zdravja in trajnostnega 
razvoja. V evropski regiji SZO ocenjujejo, da vsako leto več kot 23 milijonov ljudi zboli za uživanjem kontaminirane 
hrane in umre več kot 4600 ljudi. 
 
Svetovni dan varnosti hrane opozarja in spodbuja ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj 
glede varnosti hrane, da bi spodbudili dostopnost varne in zdrave hrane za vse. Letošnja tema je "Varna hrana 
zdaj za zdrav jutri", pri čemer poudarja, da imata proizvodnja in uživanje varne hrane takojšnje in dolgoročne 
koristi za ljudi, planet in gospodarstvo. 
 
17. september 2021, Znanstvena in strokovna mednarodna konferenca »ZDRAVJE STAROSTNIKOV«  
 
5. letna znanstvena in strokovna konferenca Fakultete za vede o zdravju, Univerze na Primorskem, na temo 
"Zdravje starostnikov”, se bo letos odvila v konferenčnih prostorih Grand Hotela Portorož.  
 
Namen  konference je opozoriti na zdravstvene probleme starejših odraslih, predstaviti aktualne študije na tem 
področju in nove pristope v obravnavi starejše populacije, ki se uporabljajo v praksi. Program konference bo 
interdisciplinarno naravnan - z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših odraslih in se bo osredotočil na 
odpravljanje dejavnikov tveganja za v skrbi za njihovo zdravje. 
 
September – december 2021, Evropska konferenca o nadzoru nad tobakom (European Conference on Tobacco 
Control) 
 
 
 

https://anketa.nijz.si/a/126869
https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-brez-tobaka-2021-odloceni-opuscamo-kajenje
https://www.eugreenweek.eu/
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/06/world-food-safety-day-2021
https://www.healthconference.fvz.upr.si/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmmNAOknE0dbbyc47gT89wpGF3X2Vr9jphYRwyrib91qhgw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmmNAOknE0dbbyc47gT89wpGF3X2Vr9jphYRwyrib91qhgw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Javni razpis za male projekte 

VREDNOST RAZPISA: 358.500 evrov 

VIŠINA FINANCIRANJA: od 5.000 do 20.000 evrov 

MAKSIMALNI DELEŽ DONACIJE NA PROJEKT: 100 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta. 

DATUM OBJAVE RAZPISA: 10. maj 2021 

ROKI ZA ODDAJO PREDLOGOV - prijava je dvostopenjska: 

Rok za oddajo projektnih idej: 12. 7. 2021 ob 12. uri 

Rok za oddajo celovite projektne prijave: 15. 10. 2021 oz. 1 mesec po prejemu sklepa o uvrstitvi v 2. fazo 

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje« 

RAZPISUJE: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

VREDNOST RAZPISA: 15.564.705,88 EUR 

DATUM OBJAVE NA RAZPISI.INFO: 14. 5. 2021 

ROK PRIJAVE: 30. 9. 2021 

TRAJANJE PROJEKTA: Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa 
se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024. 

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov 

RAZPISUJE: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

VREDNOST RAZPISA: 11.299.156,00 EUR 

DATUM OBJAVE NA RAZPISI.INFO: 14. 5. 2021 

ROK PRIJAVE: 30. 9. 2021 

TRAJANJE PROJEKTA: Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa 
se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024. 

                         RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA 

https://acfslovenia.si/razpisi/razpis-za-male-projekte/
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11934/norveski-financni-mehanizem-in-financni-mehanizem-egp-20142021-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11934/norveski-financni-mehanizem-in-financni-mehanizem-egp-20142021-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/11933/norveski-financni-mehanizem-in-financni-mehanizem-egp-20142021-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-izobrazevanje-krepitev-cloveskih-virov

