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NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVIC 

 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021–2030 v javni razpravi 

Omenjena resolucija določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v obdobju 2021-2030. 
Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, določa cilje in aktivnosti za dosego teh ciljev, določa 
razvoj storitev in programov socialnega varstva vključno s cilji do leta 2030, opredeljuje način izvajanja in 
spremljanja izvajanja resolucije in opredeljuje vire (kadrovske in finančne) za izvajanje ciljev resolucije ter 
načrtovan razvoj storitev in programov. 

Minister Poklukar nevladne organizacije pozval k boju za večjo precepljenost 

Predstavniki nevladnih organizacij so v minulih tednih prejeli dopis ministra za zdravje g. Poklukara, v katerem 
prosi za pripravo različnih aktivnosti, s katerimi bi še dodatno promovirale cepljenje in zaščitno vedenje pred 
širjenjem virusa SARS-CoV-2 ter še naprej pomagale najbolj ranljivim skupinam pri doseganju ravni zdravstvene 
pismenosti za njihovo dobro. 

Sprejet je letni delovni program v okviru programa EU za zdravje 

Kot je sporočilo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, je 18. junija bil sprejet prvi letni program  v okviru 
novega Programa EU za zdravje (EU4Health) za obdobje 2021–2027. Višina zagotovljenih sredstev znaša 312 
milijonov evrov za krizno pripravljenost, digitalizacijo, zdravstvene sisteme ter nadaljnje preprečevanje bolezni.  

Aarhuška konvencija in podnebje v času predsedovanja Slovenije Svetu EU  

Mreža Plan B sporoča, da se bo 7. septembra 2021 odvil posvet Aarhuška konvencija in podnebje. Na srečanju 
bodo razpravljali o aktualni problematiki Aarhuške konvencije v povezavi z varstvom človekovih pravic, novim 
Podnebnim zakonom EU ter podnebnimi prizadevanji.  

Več informacij lahko najdete na spletni strani Mreže Plan B za Slovenijo.  

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo izrazila podporo promociji zaščitnega vedenja in 
cepljenja proti covidu-19 

V podravski regiji je precepljenost trenutno med slabšimi v Sloveniji. Zaradi skrb vzbujajoče situacije se je tudi 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo pridružila boju za čim večjo precepljenost 
prebivalcev Slovenije, saj le-to zaenkrat predstavlja edino rešitev iz primeža Covida-19.  

V sodelovanju z ZD Adolfa Drolca Maribor, Zgornjepodravsko pokrajinsko zvezo društev upokojencev Maribor, 
ŠOUM-om, MČ Kamnica in drugimi deležniki smo pokrenili aktivnost informiranja in motiviranja za odločitev k 
cepljenju v okviru organizacij.  

Organizacije (in ostali) lahko več informacij o cepljenju pridobite preko e-pošte ZD Adolfa Drolca 
Maribor cepljenje.covid@zd-mb.si ali pokličete na telefonsko številko 070 533 796.  

Na območju KS Kamnica se lahko za informacije obrnete na e-naslov primoz.hrastnik@maribor.si    

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE 

https://www.cnvos.si/aktualno/5674/resolucija-o-nacionalnem-programu-socialnega-varstva-za-obdobje-20212030-je-v-javni-razpravi/
http://zadihaj.net/cepimose-in-zascitimo-sebe-in-svoje-najblizje/
https://www.cnvos.si/aktualno/5597/sprejet-je-letni-delovni-program-v-okviru-programa-eu-za-zdravje-eu4health/
https://www.cnvos.si/aktualno/5672/posvet-aarhuska-konvencija-in-podnebje-v-casu-predsedovanja/
http://www.planbzaslovenijo.si/43-news/576-aarhuska-konvencija-in-podnebje-v-casu-predsedovanja-vabilo-na-posvet-7-9-2021?cmid=cad5d55f-4868-47c3-b02b-ed1ee3630832
http://zadihaj.net/cepimose-in-zascitimo-sebe-in-svoje-najblizje/
http://zadihaj.net/cepimose-in-zascitimo-sebe-in-svoje-najblizje/
mailto:cepljenje.covid@zd-mb.si
mailto:primoz.hrastnik@maribor.si
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Pogoj za obisk mobilne cepilne enote na terenu po navodilih MOM-a je minimalno 10 prijavljenih interesentov 
(zaradi nenehno spreminjajočega se stanja prosimo, da se za sveže podatke obrnete na zgoraj navedene 
kontakte). 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo se je pridružila skupini organizacij, ki pozivajo vlade 
naj pogajanja o tobačnih izdelkih zaščitijo pred vmešavanjem tobačne industrije 

Ko so se vlade po vsem svetu spoprijele s pandemijo Covida-19, je medtem še ena pandemija neprekinjeno 
uničevala življenja ljudi po vsem svetu: tobačna pandemija, ki še naprej vsako leto terja več kot 8 milijonov 
življenj. Čeprav jo je mogoče v celoti preprečiti, jo še vedno poganja močna industrija z dolgo zgodovino 
vmešavanja v politiko javnega zdravja. 

Na srečo so se vlade združile, da bi zaščitile življenje ljudi pred zlorabami v tej industriji preko FCTC WHO in 
njenega prelomnega člena 5.3. Na osmi konferenci pogodbenic (COP8) WHTC FCTC in prvem zasedanju 
pogodbenic (MOP1) so se vlade dogovorile o prelomni odločitvi za izboljšanje člena 5.3 in čim večjo preglednost 
pogajanj, ki ščitijo pred vplivom tobačne industrije. 

Seznam krvodajalskih akcij v mesecu JULIJU in AVGUSTU 2021 

 

 

 

Slovenija  prevzela predsedovanje Svetu EU 

Slovenija je 1. julija od Portugalske prevzela predsedovanje Svetu EU. Okrevanje in odpornost sta v središču 
novega programa, z uporabo izkušenj, pridobljenih s pandemijo covid-19 ter zelenim in digitalnim prehodom naj 
bi gradili bolj zdravo, varno in stabilno EU. 

Varnost in zdravje pri delu - zlasti v zvezi s Covidom-19, rakotvornimi snovmi in ravnovesjem med poklicnim in 
zasebnim življenjem - sta v 6-mesečnem mandatu Slovenije v središču pozornosti.  

Francija: grenki poraz Philipa Morrisa 

Philip Morris France naj bi bil 27. maja sodeloval pri deseti obletnici dialogov o vključevanju in družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb; potekalo je na ministrstvu za gospodarstvo in finance pod visokim 
pokroviteljstvom predsednika republike in v prisotnosti Elisabeth Moreno, odgovorne za enakost žensk in 
moških, raznolikost in enake možnosti. Ta dogodek je bil namenjen promociji podjetij za njihov "globalni, 
pozitiven, trajnosten in odgovoren vpliv na celotno našo družbo s pomembnim prispevanjem k izboljšanju 
kolektivne blaginje", tudi v zahvalo svetovnemu proizvajalcu tobaka in njegovi plačni politiki. Prisotnost Philipa 
Morrisa na takem dogodku je vzbudila zelo močan odziv francoskih akterjev javnega zdravja, ki so opozorili 
francoske oblasti in njihove evropske partnerje. Bruno Le Maire, minister za gospodarstvo in finance, se je hitro 
odzval in dal vedeti, da se dogodka ne bo udeležil, če bodo prisotni predstavniki Philipa Morrisa. Prepričani o 
argumentih, ki so jih predstavili zagovorniki javnega zdravja, so organizatorji Philipa Morrisa iz prireditve zato 
izključili. 

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRgeu9W7ci1gZxdwDZgnAuyZTD_Ct7s4DimuElZr3eDgvi_w/viewform?fbzx=-1108093752206686340
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRgeu9W7ci1gZxdwDZgnAuyZTD_Ct7s4DimuElZr3eDgvi_w/viewform?fbzx=-1108093752206686340
https://www.rks.si/sl/Krvodajalske_akcije/
https://osha.europa.eu/en/highlights/slovenia-takes-presidency-council-eu?pk_campaign=oshmail_2021_07&_cldee=bnZvLnpkcmF2amVAdG9iYWstenZlemEuc2k%3d&recipientid=lead-c11f6f73cd12eb119f65005056b81fae-2b2b2042179e4e798caec4ba81b1cc65&esid=8f7f5017-a8e3-eb11-9f72-005056b81fae
https://www.generationsanstabac.org/actualites/france-cuisante-defaite-pour-philip-morris/
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V zadnjih nekaj tednih sta bila zaradi istih razlogov odpovedana dva podobna dogodka. Ti zaporedni neuspehi 
ponavadi kažejo na težave, s katerimi se srečuje tobačna industrija pri gojenju določene verodostojnosti pri 
političnih odločevalcih. 

Epidemiološka slika za covid-19 (obdobje med 27.6 – 4.7.2021) 

V preteklem tednu je število novih primerov Covida-19 ostalo podobno kot prejšnji teden, število novih smrtnih 
primerov pa se je še naprej zmanjševalo: po vsem svetu so prijavili več kot 2,6 milijona novih primerov in 57.000 
novih smrti. To je najnižja tedenska stopnja smrtnosti od tistih, zabeleženih v začetku novembra 2020. Po vsem 
svetu je pojavnost covida-19 še vedno zelo visoka, v zadnjem tednu so v povprečju vsak dan poročali o skupno 
več kot 370.000 primerih, kar celokupno presega 180 milijonov, po vsem svetu pa je umrlo skoraj 4 milijone ljudi. 
Ta teden se je v primerjavi s preteklim število obolelih močno dvignilo v Afriki (za 33%), prav tako število smrti 
(za 42%). Vse regije razen afriške so v zadnjem tednu poročale o upadu števila novih smrtnih žrtev. 

Javno zdravje: Direktiva EU o tobačnih izdelkih izpolnjuje svoje poslanstvo, vendar so potrebni odločnejši ukrepi 

Evropska komisija je 20. maja, pet let po začetku uveljavljanja leta 2016, objavila svoje prvo poročilo o direktivi o 
tobačnih izdelkih. Zahvaljujoč direktivi je bila EU priča stalnemu zmanjševanju kajenja in uporabe tobaka. Vendar 
je še vedno potrebnih več prizadevanj. Poročilo opozarja na dve glavni področji, na katerih si moramo prizadevati, 
da dosežemo izboljšave: izvrševanje na nacionalni ravni in boljše upoštevanje novega razvoja trga – pri tem je 
potrebno pozornost usmeriti predvsem na nove tobačne izdelke.  

Stella Kyriakides, komisarka za zdravje in varnost hrane, je dejala: »Z evropskim načrtom za boj proti raku 
predlagamo drzne in ambiciozne ukrepe za zmanjšanje uporabe tobaka. Postavili smo si zelo jasen cilj - ustvariti 
generacijo brez tobaka v Evropi, s ciljem, da bi do leta 2040 tobak uporabljo manj kot 5% ljudi. To pomeni strožje 
uveljavljanje tobačne zakonodaje EU, ki ji je potrebno pomagati h koraku z novim razvojem. Zakonodaja EU o 
tobaku je očitno pozitivno vplivala na stopnjo kajenja v EU, toda svoje cilje moramo postaviti višje. Prihajajoči 
pregled direktive o tobačnih izdelkih bo pomemben košček tega dela.« 

Uporabi tobaka pripisujejo 27 % vseh rakov, zato je tobak največje tveganje za zdravje, ki se mu je mogoče izogniti 
v EU. Cilj evropskega načrta za boj proti raku, ki je ključni steber Evropske zdravstvene unije, je ustvariti 
„generacijo brez tobaka“ do leta 2040. Za dosego tega visoko ambicioznega cilja potrebujemo pravočasno 
mobilizacijo celotnega razpoložljivega arzenala orodij za nadzor tobaka na vseh ravneh. 

Poročilo je pomemben korak v tej smeri. Opredeljuje doseženi napredek in kje je še prostor za izboljšave. 
Ugotavlja, da je zakonodaja EU okrepila nadzor nad tobakom in prispevala k varovanju zdravja državljanov EU, 
saj je državam članicam dala stroga pravila za obravnavo uporabe tobačnih izdelkov v EU. 

Nova uredba EU o okoljskih označb ah na tobačnih izdelkih s plastičnimi filtri 

Evropa se mora iz gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih, preseliti v razogljičeno družbo in družbo brez 
onesnaževanja (European Green Deal). Izredne razmere v okolju in podnebju so glavne nevarnosti za javno 
zdravje. Po nedavni raziskavi Eurobarometra 70 % Evropejcev želi, da EU naredi več ukrepov za dobrobit zdravja 
njenih prebivalcev.  

V odgovor na vse večjo zaskrbljenost javnosti zaradi plastike v morjih je Evropska komisija maja 2018 predlagala 
nova pravila za spopadanje z morskimi odpadki pri izviru, ki ciljajo na deset izdelkov iz plastike, ki jih najpogosteje 
najdemo na evropskih plažah, in zapuščeno ribiško orodje, ki skupaj po ocenah predstavlja 70 % vseh morskih 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---29-june-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_2563?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=May_2021_News_x2&utm_medium=email
http://ensp.network/wp-content/uploads/2021/05/ENSP-EU-for-new-regulation-On-Tobacco-Products-with-Plastic-Filters_with-EUGD-coms.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=May_2021_News_x2&utm_medium=email


 

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 

odpadkov. Tobačni filtri, ki vsebujejo plastiko, so ena od kategorij, ki jo obravnava ta direktiva o plastiki za 
enkratno uporabo (SUP), katere cilj je zmanjšati onesnaževanje s plastiko z določitvijo strogih novih omejitev za 
nekatere izdelke iz plastike za enkratno uporabo. 

Filtri za tobačne izdelke, ki vsebujejo plastiko, so drugi najpogostejši izdelki za enkratno uporabo na plažah v 
Evropski uniji. Ogromen vpliv na okolje, ki ga povzročajo ti odpadki, zavrženi neposredno v okolje, je treba 
zmanjšati. 

Cigaretni ogorki povzročajo močno onesnaževanje okolja 

Skoraj milijarda in pol kadilcev na svetu vsako leto nepravilno odvrže približno 4,5 bilijona cigaret, zaradi česar so 
ogorki "najbolj razsute stvari na planetu", poroča STOP, organizacija za boj proti tobaku. Škoda se bo verjetno še 
povečala, ko bo vaping ali kajenje e-cigaret postalo bolj priljubljeno. Odpadki iz vaping naprav bi lahko bili 
"resnejša nevarnost za okolje" kot cigarete, saj te vsebujejo vezje, plastične kartuše za enkratno uporabo, baterije 
in strupene kemikalije. 

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kajenje poleg tega, da škoduje okolju, letno po vsem svetu 
ubije približno osem milijonov ljudi in povzroči "velike zdravstvene stroške". 

Okoljska zakonodaja EU – pregled izvajanja za leto 2022 

Pregled izvajanja okoljske politike je redni cikel analiz, dialoga in sodelovanja za izboljšanje izvajanja okoljske 
politike in zakonodaje EU v državah članicah. Prvi pregled je bil sprejet februarja 2017, drugi pa aprila 2019. 

Pregled izvajanja okoljske politike za leto 2022 bo vključeval: 

• 27 nacionalnih poročil o napredku vseh držav članic EU pri izpolnjevanju glavnih okoljskih obveznosti, 
• dokument o politiki (sporočilo) z opredelitvijo skupnih izzivov in prednostnih ukrepov za vse države. 

 

 
 
 
 

4. junij - Poraba alkohola in socialno-ekonomska neenakost: kako lahko pomaga pristop k promociji zdravja 
(WHO) 

Kadar države napredujejo v svojem razvoju, lahko uživanje alkohola poslabša razlike v bremenu bolezni, ki jih je 
mogoče pripisati alkoholu. Dokazi brez izjeme kažejo večjo ranljivost med tistimi z nižjim socialno-ekonomskim 
statusom. 

Enostavna dostopnost alkohola, npr. večja gostota prodajaln alkohola v prikrajšanih soseskah; njegova vse večja 
dostopnost, npr. cenejši alkohol, proizveden z lokalnimi pridelki, namenjen prebivalstvu na nastajajočih trgih in 
podskupinah neevidentiranega alkohola; in kulturna sprejemljivost, npr. povečano število oglasov za alkohol v 
ogroženih skupnostih je dokumentirano gonilo, ki povečuje razkorak med socialnimi in ekonomskimi skupinami. 

 

 

WEBINARJI, KONFERENCE IN OSTALI DOGODKI 

https://thewest.com.au/news/environment/smokers-butts-causing-global-litter-havoc-c-3338044
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_sl
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/04/default-calendar/webinar-alcohol-consumption-and-socioeconomic-inequalities
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/04/default-calendar/webinar-alcohol-consumption-and-socioeconomic-inequalities
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15. junij 2021 - Tobačna industrija in otroško delo 

Otroško delo pri gojenju tobaka je dolgotrajna težava, ki je bila predmet »beljenja« tobačne industrije. V mnogih 
primerih so prizadevanja tobačnih družb za tako imenovano družbeno odgovornost (CSR) nagrajena s priznanjem, 
ki omogoča večjo boniteto in naložbe v njihove zaloge ... vse na račun ljudi in planeta, ki še vedno trpi zaradi 
škode zaradi tobaka. Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka (WHTC FCTC) je 
zagotovila jasne pristope k odpravi dela otrok v členih 17/18 in 5.3. Politike za odpravo vmešavanja tobačne 
industrije v pridelavo in proizvodnjo tobaka, ki vključuje denormalizacijo tako imenovane družbene odgovornosti 
tobačnih podjetij, bi povečale vladno zaščito kmetov in delavcev ter jih rešile iz krempljev manipulacij tobačne 
industrije. 

15. junij - Zaključna konferenca RoMoMatteR 

RoMOMatteR je nadnacionalni projekt, ki si prizadeva za spopadanje s spolno diskriminacijo z opolnomočenjem 
romskih deklet, da si predstavljajo svojo prihodnost in se odločijo za materinstvo le, če in ko so pripravljene. 
Konferenca je obravnavala problematiko mladih romskih deklet, njihovega razvoja v skupnosti, kjer živijo, ter 
pomembnost informiranja o pravicah, ki jih kot ženske imajo.  

15. junij – Izboljšanje okolja za hrano in telesno dejavnost za graditev močnejše Evropske zdravstvene unije 

Približno 41 milijonov otrok med 5. in 19. letom starosti je bilo leta 2016 v Evropi pretežkih, torej debelih. To pa 
je kar 12 % več kot leta 2010. 

Otroško debelost, ki jo pogosto moralno pripisujejo odpovedi vloge staršev ali drugih posameznikov, v resnici 
večinoma poganjajo komercialne in biološke sile, na katere posameznik nima vpliva. Sporočilo je jasno: za 
zaustavitev epidemije debelosti pri otrocih so nujno potrebni inovativni posegi. 

17. – 18. junij – Global Forum on Nicotine 

GFN je edina mednarodna konferenca, ki se osredotoča na vlogo varnejših nikotinskih izdelkov, ki ljudem 
pomagajo prestopiti od kajenja k tem nadomestkom. Hiter razvoj in uporaba »varnejših« nikotinskih izdelkov 
postavlja številna zahtevna znanstvena vprašanja o njihovi varnosti, kdo jih uporablja in zakaj ter kakšen je vpliv 
na kajenje. Ti izdelki predstavljajo tudi izzive za vlade, ki želijo razumeti, kakšna politika in predpisi so primerni. 
GFN preučuje hitro razvijajočo se znanost v zvezi z nikotinom in njegovo uporabo, vključno s političnimi in 
regulativnimi odzivi. 

22. junij - Enakost, raznolikost in nediskriminacija v zdravstvenem varstvu: odpravljanje sistemskih neenakosti      
za bolj enakomeren dostop do zdravstvenih storitev; enakost in nediskriminacija pri dostopu do zdravstvenega 
varstva 

Zaradi neenakopravne obravnave etničnih manjšin v Evropi prihaja do vse večjih razlik v zdravju posameznikov 
in skupnosti. Z željo, da se ta neenakost odpravi in se izboljša zdravje vseh prebivalcev posameznih držav, je 
potekal večdnevni spletni dogodek z debato o aktualni problematiki  in možnih rešitvah, ki so še posebej nujne 
za zmanjšanje obolelih za Covidom-19 ter števila okuženih. 

Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da je zdravstveno varstvo po mnenju Evropejcev daleč 
najpomembnejše vprašanje za prihodnost Evrope. Kljub osrednjemu položaju po pomembnosti pa enakost na 
področju zdravstvenega varstva ostaja razmeroma premalo preučeno področje dela organov za enakost, če 
primerjamo s področji, kot sta zaposlovanje ali izobraževanje.  

https://ggtc.world/events-and-campaigns/webinars/tobacco-industry-and-child-labor
https://romomatter.org/
https://romomatter.org/
https://www.worldobesity.org/training-and-events/events/improving-food-and-physical-activity-environments-to-build-a-stronger-european-health-union
https://gfn.events/
https://equineteurope.org/2021/webinar-series-on-equality-diversity-and-non-discrimination-in-healthcare-tackling-systemic-inequalities-for-a-more-egalitarian-access-to-healthcare-services/
https://equineteurope.org/2021/webinar-series-on-equality-diversity-and-non-discrimination-in-healthcare-tackling-systemic-inequalities-for-a-more-egalitarian-access-to-healthcare-services/
https://equineteurope.org/2021/webinar-series-on-equality-diversity-and-non-discrimination-in-healthcare-tackling-systemic-inequalities-for-a-more-egalitarian-access-to-healthcare-services/
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Ugotovitve Equinetove perspektive „Enakost, raznolikost in nediskriminacija v zdravstvu“ kažejo na ovire, s 
katerimi se srečujejo organi za enakost na področju zdravstvenega varstva. Te ovire so na primer povezane z 
zasnovo nacionalnih zdravstvenih sistemov, ki se pogosto soočajo s splošnim pomanjkanjem virov in 
neenakomerno geografsko razširjenostjo storitev, kar neposredno vpliva na dostopnost za najbolj 
marginalizirane skupine. Druge ovire, ugotovljene v perspektivi Equineta, vključujejo zapletenost zdravstvenih 
sistemov, ki zahtevajo posebno strokovno znanje organov za enakost, in neravnovesje moči med pacientom in 
ponudnikom. 

Poleg tega je nedvomno, kot kažejo zgoraj omenjeni rezultati raziskave Eurobarometer, da je pandemija Covid- 
19 poudarila že obstoječe strukturne in sistemske neenakosti na tem področju ter v ospredje postavila pomen 
enakega dostopa do zdravstvenih storitev. Zaradi tega so zdravstvene storitve postale prednostno vprašanje tako 
na nacionalni kot na mednarodni ravni. 

25. junij – Rak, debelost in kraj 

Raziskave so jasno pokazale, da je debelost dejavnik tveganja za številne negativne zdravstvene izide, vključno z 
več vrstami raka. Ni naključje, da se debelost širi, kar se je zlasti povečalo v času trajanja pandemije. Spletni 
seminar je razložil povezavo med tem, kje živimo, delamo, ter vpliv, ki ga ima debelost, zakaj je to pomembno za 
programe za obvladovanje raka, in katere možnosti, izhajajoč iz politike, bi lahko pomagale pri reševanju teh 
težav. 

13. julij – World Drug Report 2021 

Uporaba konoplje je v času Covida-19 zelo narasla, saj je še zmeraj lahko dostopna tudi mladoletnim 
uporabnikom, ki jo naročajo kar preko spleta, saj le-ta ni reguliran. Tako se zasvojenost s kanabisom pri 
uporabnikih razvije še pred polnoletnostjo, kar vodi tudi k možnim motnjam v razvoju posameznika. Če ne bomo 
ukrepali, se bo do leta 2030 število uporabnikov na svetovni ravni zvišalo za 11 %. 

Ostali webinarji in spletni dogodki:  

• 1. junij - Alcohol and Inequalities (SHAAP) 
• 4. junij - Addressing Alcohol Consumption and Socioeconomic Inequalities: How a Health Promotion    

Approach Can Help (WHO) 
• 8. junij - World No Tobacco Day and Award Ceremony 
• 8. junij -  Cervical Cancer Elimination Series: #2 Your Roadmap to 2030 
• 10. junij - Effects And Challenges in Enforcing Ban on Flavoured Tobacco Products (ENSP)  
• 14. junij - RoMoMatteR Final Conference: Romomatter Girls’ Dreams & Recommendations 
• 15. junij - Greenspace Programmes For Problem Substance Use (SHAAP) 
• 16. junij - RoMoMatteR Final Conference: Strengthening Research Partners Collaboration 
• 18. junij - South Asian Colloquium On Fctc Article 5.3 
• 23. junij - Discussion on the Recently Published Report on the Application of Directive 2014/40/EU (EC) 
• 23. junij - Razvoj možganov v adolescenci in uporabi drog v okviru preventivne znanosti (zKNB) 
• 23. junij STOP Country Grants (STOP, GGTC) 
• 24. junij - Finding Sustainable Funding to Build Health Equity In Europe 
• 24. junij - NCD Prevention & Food Systems 
• 25. junij - Event Commemorating the International Day Against Drug Abuse (CND) 

https://www.geohealthequity.org/resource/cancer-obesity-and-place/
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
https://www.shaap.org.uk/about/videos/webinars.html
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/04/default-calendar/webinar-alcohol-consumption-and-socioeconomic-inequalities
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/04/default-calendar/webinar-alcohol-consumption-and-socioeconomic-inequalities
http://ensp.network/8-june-2021-world-no-tobacco-day-2021-webinar-and-ceremony/
https://www.uicc.org/events/cervical-cancer-elimination-series-your-roadmap-2030-uicc
http://ensp.network/10-june-2021-ensp-scientific-webinar-effects-and-challenges-in-enforcing-ban-on-flavoured-tobacco-products/
https://romomatter.org/
https://romomatter.org/
https://shaap.org.uk/downloads/alcohol-occasionals/344-greenspace-programmes.html
https://romomatter.org/
https://tobaccotactics.org/news/meeting-to-consider-tobacco-industry-interference-in-south-asia/
https://ec.europa.eu/health/tobacco/products/implementation/report_en
http://www.infomosa.si/clanki/seminar-razvoj-mozganov-v-adolescenci-in-uporabi-drog-v-okviru-preventivne-znanosti.html
https://exposetobacco.org/about/
https://epha.org/finding-sustainable-funding-to-build-health-equity-in-europe/
https://epha.org/food-drink-and-agriculture/
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/63_Session_2020/special-event-launch-of-world-drug-report-26-june.html.html
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• 28. junij - Discovering Food Environments - EU Food Policy Coalition (EPHA) 
• 29. junij - Childhood Obesity – What Are the Root Causes of the Growing Pandemic? (STOP) 
• 29. junij - Virtual Webinar for Regulators on the European Union (Eu) Ban on Menthol Products (WHO) 
• 29. junij - Working Together to Drive Action for Cancer Patients in The European Region (UICC) 
• 6. julij - Tobacco Control And Cancer Series: Building Capacity For Policy Change (UICC) 
• 6. julij - SDGs Target 3.A of the Who Fctc: Key to Recovery From Covid- 19 and Building Back Better 

(FCTC) 
• 7. julij - A High-Level Political Forum Virtual Side-Event on Tobacco Control and NCD Prevention (FCA, 

NCD Alliance) 
• 8. julij - 2021 Tracking and Tracing of Tobacco Products: The Importance of Knowing Product Movements 

(FCTC) 

 

 

 

17.7. – Pilotni projekt »Tezno deluje« 

»Tezno deluje«  je projekt, ki naj bi trajno vzpodbudil povezovanje prebivalcev mariborske mestne četrti Tezno z 
nevladniki, MOM ter drugimi deležniki, ki delajo z ljudmi (neprofitno). Namen projekta je vzpostaviti neposreden 
stik s prebivalkami in prebivalci te četrti in jih motivirati k medsebojnemu in samoorganiziranemu reševanju ovir.  

Mestna četrt Tezno za ta projekt ni bila izbrana naključno. Izpeljana sociodemografska analiza je pokazala, da je 
prav ta četrt med bolj socialno degradiranimi mariborskimi mestnimi četrtmi. Upokojenci, mladostniki in 
predvsem upokojenke vdove nimajo prostorov in aktivnosti za druženje, obenem pa so dokazano izpostavljeni 
nevidni revščini in socialni osami.  

Eden izmed dogodkov, ki predstavlja začetek projektnih aktivnosti, se bo odvil 17. julija 2021 ob 18.00 na 
košarkaškem igrišču ob Janševi ulici. Prvi del dogodka bo namenjen informiranju ter povezovanju, medtem ko 
bo drugi del namenjen igranju košarke. 

Na dogodku bo sodelovala tudi Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo s svojim projektom 
»Zdravo na zabavo«. 

Vabljeni! 

15. september - Lupa z letošnjim letom slavi 20 let obstoja 

Festival mladinskih nevladnih organizacij se bo tudi letos odvil v prestolnici v sredo, 15. septembra 2021, in sicer 
med 10.00 in 18.00 uro na Bregu (Ljubljana). 

Rok za prijave je 25. avgust. Več informacij in link za prijavo na dogodek na zgornji povezavi. 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

 

 

 

 

https://foodpolicycoalition.eu/
https://www.worldobesity.org/training-and-events/events/childhood-obesity-what-are-the-root-causes-of-the-growing-pandemic
https://www.who.int/
https://www.uicc.org/events/regional-series-europe-uicc
https://www.uicc.org/events/tobacco-control-and-cancer-series-building-capacity-policy-change-uicc
https://fctc.who.int/newsroom/news/item/08-07-2021-target-3.a-of-the-sustainable-development-goals-on-who-framework-convention-on-tobacco-control-key-to-recovery-from-covid-19-and-building-back-better
https://fctc.who.int/newsroom/news/item/08-07-2021-target-3.a-of-the-sustainable-development-goals-on-who-framework-convention-on-tobacco-control-key-to-recovery-from-covid-19-and-building-back-better
https://ncdalliance.org/news-events/event/tobacco-control-ncd-prevention-key-pieces-pandemic-recovery
https://ncdalliance.org/news-events/event/tobacco-control-ncd-prevention-key-pieces-pandemic-recovery
https://fctc.who.int/newsroom/events/item/2021/07/08/default-calendar/tracking-and-tracing-of-tobacco-products-the-importance-of-knowing-product-movements
https://fctc.who.int/newsroom/events/item/2021/07/08/default-calendar/tracking-and-tracing-of-tobacco-products-the-importance-of-knowing-product-movements
https://zavodpip.si/naj-tezno-deluje/
http://zadihaj.net/lupa-z-letosnjim-letom-slavi-20-let-obstoja-v-ljubljani-ponovno-15-septembra/
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Javni poziv za hiter odziv 

Višina sredstev na voljo: od 1.7.2021 je na voljo 100.000 evrov (znesek se posodablja dvakrat mesečno po vsaki 
odločitvi ocenjevalne komisije) 

Datum objave poziva: 1. julij 2021 

Rok za oddajo projektnih predlogov: od 15.7.2021 do porabe sredstev 

Zneski financiranja: od 4.000 do 6.000 evrov. 

Način financiranja: pavšal (na podlagi finančnega načrta iz prijavnice) 

Trajanje projekta: najmanj 1 in največ 6 mesecev. 

Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih 
uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 

NAMEN: spodbujanje razvoja digitalne preobrazbe nevladnih in prostovoljskih organizacij s pomočjo vpeljave 
digitalnih rešitev ter višje ravni usposobljenosti njihovih zaposlenih in uporabnikov na področju informacijske 
družbe z namenom hitrega in uspešnega odzivanja na izzive in potrebe družbe ter dodatne spodbude širši 
digitalizaciji družbe. 

Javni razpis je razdeljen na dva (2) ločena SKLOPA: SKLOP A in SKLOP B.  

Ministrstvo za javno upravo (MJU) bo sofinanciralo naslednje aktivnosti: 

SKLOP A: 

Razvoj novih ali nadgradnja obstoječih storitev s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje 
NVO na naslednjih področjih: (1) sociala, (2) zdravje, (3) okolje, prostor, ohranjanje narave, (4) kultura, (5) šport, 
rekreacija, (6) izobraževanje, raziskovanje, znanost, (7) človekove pravice, (8) informacijska družba, digitalizacija, 
(9) dolgoživa družba, (10) prostovoljstvo, vključno s: 

• promocijo novih/nadgrajenih storitev z usposabljanji za njihovo uporabo med uporabniki ter 
• usposabljanji in drugimi aktivnostmi za uporabnike NVO na področju informacijske družbe z rabo novih 

ter obstoječih digitalnih rešitev. 

SKLOP B: 

Optimizacija procesov v NVO in razširitev njihovega delovanja s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za 
učinkovitejše delovanje NVO vključno z: 

• usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za njihovo uporabo ter usposabljanji svojih 
zaposlenih, članov in prostovoljcev za digitalne kompetence. 

 

                         RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA 

https://www.cnvos.si/osife/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Javni_razpis_nevladne_organizacije&utm_medium=email
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Javni_razpis_nevladne_organizacije&utm_medium=email
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Obzorje Evropa: trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo – 02 

Razpisuje: Evropska komisija 

Datum objave na razpisi.info: 7.7.2021 

Rok prijave: 5.1.2022 

Upravičeni prijavitelji:  

• vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom 
Unije; 

• vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; 
• vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. 

Več informacij na povezavi zgoraj.  

https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12087/obzorje-evropa-trajnostna-varna-in-konkurencna-oskrba-z-energijo-02

