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Evropski teden mobilnosti  
 
Med 16. in 22. septembrom 2021 je potekal Evropski teden mobilnosti (ETM). Njegov namen je enkrat letno 
združiti moči in pozvati k spremembi potovalnih navad. Letošnji slogan se je glasil: »Živi zdravo. Potuj 
trajnostno.«, letošnja tema pa je bila posvečena težavam, s katerimi sta se Evropa in svet soočila zaradi 
pandemije COVID-19. Letošnji Evropski teden mobilnosti je bil že 20. po vrsti. 
  
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je tudi letos sodelovala pri kampanji ETM z izvedbo 
aktivnosti PEŠBUS v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Tako so se na štirih mariborskih osnovnih šolah otroci 
pod vodstvom spremljevalcev v šolo odpravili peš namesto s prevozom. Postavili smo 4 PEŠBUS linije s skupno 22 
postajališči in skupaj z otroki in starši prehodili več kot 30 km poti. Na naši jutranji poti v šolo se nam je priključilo 
več kot 40 osnovnošolcev prve triade. 
 
Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti, smo v soboto, 25. 9. 2021, izvedli dogodek »Tezno deluje!« in 
»Zdravo na zabavo«, kjer so se predvsem otroci in mladi lahko pomerili v športnih aktivnostih na novem 
košarkarskem igrišču na Teznu. Dogodek so soorganizirali Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno 
kontrolo, Zavod Pip in Kolesarska mreža Maribor. 
 
Mednarodni teden gluhih 
 
V tednu od 22. do 26. septembra 2021 je potekal mednarodni teden gluhih. Nastal je na pobudo Svetovne zveze 
gluhih (World Federation of the Deaf), prvič so ga praznovali leta 1958 v Rimu, v Italiji. Svetovna skupnost gluhih 
ga vsako leto praznuje zadnji polni teden v septembru, v spomin na isti mesec, ko je potekal prvi svetovni 
kongres Svetovne zveze gluhih. 
 
Teden obeležujejo z različnimi dejavnostmi skupnosti gluhih po vsem svetu. Zaželeno je sodelovanje in 
vključevanje različnih zainteresiranih strani, vključno z družinami gluhih, vrstniki, vladnimi organi, poklicnimi 
tolmači za znakovni jezik in organizacijami invalidov. Mednarodni teden gluhih si prizadeva spodbujati človekove 
pravice gluhih in izpostaviti teme, ki si zaslužijo pozornost. Z dosledno, usklajeno in razširjeno mobilizacijo želi 
pozvati k enotnosti preostalega sveta, da zagotovi zadostno medijsko pokritost kampanj. Mednarodni teden 
gluhih je namreč edini teden v letu, v katerem je zelo usklajeno globalno zagovarjanje za ozaveščanje o skupnosti 
gluhih na različnih ravneh.  
 
Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade 2021/2022 
 
Slovenska filantropija je objavila katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade 2021/2022. Katalog je izdan v dveh 
izvodih: eden zajema vso Slovenijo, drugi pa je omejen na območje Ljubljane. Zajema seznam in opis 
prostovoljskih aktivnosti, katerim se lahko pridružijo mladi prostovoljci do 30. leta starosti. 
 
 
 

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE 

http://www.zadihaj.net/
http://www.nvozdravje.si/
mailto:nvo.zdravje@tobak-zveza.si
https://www.tedenmobilnosti.si/
https://www.facebook.com/szotk/photos/a.112111555662819/1710399779167314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/szotk/posts/1712562018951090?__tn__=-R
https://www.facebook.com/szotk/posts/1712562018951090?__tn__=-R
https://wfdeaf.org/
https://wfdeaf.org/
https://www.filantropija.org/2021/09/21/katalog-prostovoljskih-aktivnosti-za-mlade-2021-2022/
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Dan slovenskega športa 
 
23. septembra smo obeležili dan slovenskega športa. Država ga je razglasila 18. junija 2020 na pobudo 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ). Slovenska himna se je na Olimpijskih igrah 
prvič oglasila 23. septembra 2000 v Sydneyju v čast zmagi slovenskih olimpijcev - strelca Rajmonda Debevca in 
veslačev Luke Špika in Iztoka Čopa. 
 
Slovenija slovi po vrhunskih športnikih svetovnega kova, ki med Slovenci krepijo narodno zavest in zanimanje za 
šport. Prvi temelji za razvoj organiziranega športa v Sloveniji, kot tudi za razvoj športnih društev in razvoj športa v 
šolah, pa so bili postavljeni z ustanovitvijo prvega telovadnega društva Južni Sokol 1. oktobra 1863. 
 
Svetovni dan srca 
 
29. septembra smo obeležili svetovni dan srca. Vsako leto zaradi bolezni srca in ožilja umre 18,6 milijona ljudi po 
vsem svetu. Pomemben dejavnik pri preprečevanju bolezni srca in ožilja je zdrav življenjski slog, kamor sodita 
redna telesna aktivnost in zdrava prehrana. Pogosto lahko s takšnimi ukrepi preprečimo nastanek povišanega 
krvnega tlaka, sladkorne bolezni in motenj v presnovi maščob. 
 
Mednarodni dan fetalnega alkoholnega sindroma 
 
9. septembra smo obeležili mednarodni dan fetalnega alkoholnega sindroma (FAS). Ta dan je namenjen 
ozaveščanju ljudi, predvsem pa nosečnic, o nevarnostih izpostavljanja še nerojenega otroka alkoholu, ter 
spodbujanju nosečnosti brez alkohola. Uživanje alkohola med nosečnostjo lahko pri otroku povzroči vrsto 
doživljenjskih stanj, ki so znane kot motnje fetalnega alkoholnega spektra (FASD). Le-te lahko segajo od blagih do 
težkih in se kažejo kot motnje pozornosti, učne težave, vedenjske motnje ali hiperaktivnost. Fetalni alkoholni 
sindrom (FAS) je najtežja in tudi najbolj znana posledica izpostavljenosti alkoholu med nosečnostjo. Simptomi se 
kažejo kot kognitivni primanjkljaji, značilne poteze obraza in motnje osrednjega živčevja ter rasti. Vpliva lahko 
tudi na srce, ledvice, jetra, endokrini sistem in prebavni trakt. 
 
Spremembe odloka: pogoj PCT ni več obvezen za delo od doma 
 
Nova sprememba Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je v veljavnosti od petka, 24. septembra, določa, da izpolnjevanje pogoja PCT ni 
več potrebno za delavce, ki opravljajo delo od doma. Prav tako ni obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za 
obiskovalce odprtih površin bencinskih servisov. Pogoj PCT pa je treba upoštevati, če obiščete notranjost 
bencinskega servisa. 
 
Seznam krvodajalskih akcij v mesecu OKTOBRU najdete tukaj. 
 
 
 
 

http://www.zadihaj.net/
http://www.nvozdravje.si/
mailto:nvo.zdravje@tobak-zveza.si
https://danslovenskegasporta.si/
https://prehrana.si/clanek/569-svetovni-dan-srca
https://prehrana.si/clanek/569-svetovni-dan-srca
https://www.nijz.si/sl/9-september-dan-fetalnega-alkoholnega-sindroma-nosecnost-brez-alkohola-za-zdravje-in-dobrobit-otrok
https://www.cnvos.si/novice/2905/spremembe-odloka-pogoj-pct-ni-vec-obvezen-za-delo-od-doma/
http://www.ztm.si/krvodajalske-akcije/?calendar=2021-10
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Alkoholna socialna škoda: Estonija izboljšuje nočno alkoholno politiko 
 
Mesto Talin, glavno mesto Estonije, se je odločilo izboljšati pravila o razpoložljivosti alkohola z znižanjem ur 
prodaje ponoči. Sprejeti so ukrepi za zmanjšanje socialne škode alkohola, ki močno vpliva na kakovost življenja 
prebivalcev. Od septembra 2021 dalje Talin ne bo dovoljeval prodaje alkohola med 2:00 in 6:00 zjutraj ob 
delavnikih in od 3:00 do 7:00 zjutraj ob vikendih. 
Oblasti so se odločile omejiti prodajo alkohola, ker je zabava, osredotočena na alkohol, škodovala prebivalcem. 
Zvočna onesnaženost in druge motnje, ki jih povzroča alkohol, so po mnenju podžupana v Talinu vplivale na 
kakovost življenja ljudi. Talin je to odločitev sprejel po treh letih analize, v kateri so sodelovali tako prebivalci kot 
podjetniki. 
 
Nemčija: Poraba piva nenehno pada 
 
Poraba piva v Nemčiji se z leti nenehno zmanjšuje. Več mladih Nemcev se zanima za zmanjšanje porabe alkohola. 
Posledično jih vse več preizkuša pijače, ki ne vsebujejo alkohola, kar je seveda dobra novica s prevladujočo normo 
alkohola.  
V zadnjih 40 letih se je poraba piva v Nemčiji nenehno zmanjševala. V 80. letih je povprečen Nemec, ki je užival 
alkohol, v povprečju zaužil 150 l piva na leto. Zdaj ta količina znaša okrog 100 litrov – a je še vedno visoka. Eden 
od razlogov za zmanjšanje je staranje prebivalstva v Nemčiji. Starejši ljudje z naraščajočo starostjo in vse večjimi 
zdravstvenimi težavami zmanjšujejo porabo alkohola. Drugi razlog je, da mlajši ljudje uživajo manj alkohola ali 
ostanejo brez alkohola, »alcohol-free«, dlje časa kot njihovi predniki. Po vsem svetu milenijci in generacija Z 
zmanjšujejo uživanje alkohola. To je posledica večje ozaveščenosti o škodi za zdravje, ki jo le-ta povzroča, in 
veliko večji skrbi za lastno zdravje in počutje ter o tem, kako alkohol negativno vpliva na telo in um. Nemška 
mladina kaže tudi ta svetovni trend.  
Medtem je zanimiv podatek, da se je na trgu povečala poraba brezalkoholnega piva. Od leta 2007 se je prodaja 

brezalkoholnega piva v Nemčiji več kot podvojila oz. z drugimi besedami: ocenjuje se, da je eno od 15 prodanih 

piv v Nemčiji brez alkohola. Tako v tej državi lahko trenutno najdemo več kot 400 različnih blagovnih znamk 

brezalkoholnega piva.  

Preiskava: Kako mesna industrija podnebno opere svoj poslovni model, ki onesnažuje okolje? 

V skladu z naraščajočim svetovnim povpraševanjem se je proizvodnja mesa v zadnjih šestdesetih letih več kot 

štirikrat povečala. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki zastopa številna največja 

svetovna gospodarstva, in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) napovedujeta, da se 

bo svetovna proizvodnja mesa v naslednjem desetletju še naprej povečevala, ko bodo prihodki naraščali. Toda ta 

trend postavlja svet v nasprotje s podnebnimi cilji, določenimi v Pariškem sporazumu. V tem kontekstu so mesna 

podjetja pospešila svoja prizadevanja za trženje svojih izdelkov kot podnebju prijaznih, saj se ne želijo odreči 

naraščajočemu trendu in posledično dobičku.  

 

 

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU 

http://www.zadihaj.net/
http://www.nvozdravje.si/
mailto:nvo.zdravje@tobak-zveza.si
https://movendi.ngo/news/2021/09/02/alcohols-social-harm-tallinn-estonia-improves-nighttime-alcohol-policy/
https://movendi.ngo/news/2021/08/30/germany-beer-consumption-keeps-falling/
https://translate.google.com/?hl=sl&sl=auto&tl=sl&text=Investigation%3A%20How%20the%20Meat%20Industry%20is%20Climate-Washing%20its%20Polluting%20Business%20Model&op=translate
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 Vpliv ameriške prepovedi mentola v cigaretah in cigarah na javno zdravje: simulacijska študija 

Ameriška uprava za hrano in zdravila je v aprilu 2021 objavila, da namerava prepovedati cigarete in cigare z 

aromo mentola po vsej državi. Zaradi prepovedi je bilo ocenjeno, da se bo celotno kajenje že leta 2026 zmanjšalo 

za 15 %. Predvideva se, da bodo ti prehodi zmanjšali kumulativno smrt zaradi kajenja in posledično smrti od 2021 

do 2060 za 5 % (skupaj 650.000) ter zmanjšali izgubljeno življenjsko dobo za 8,8 % (11,3 milijona).  

Vaping industrija, kakršno poznamo, bi lahko kmalu izginila? 

Čeprav milijoni ljudi v ZDA redno uporabljajo elektronske cigarete, jih ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) 

nikoli ni odobrila. To bi se lahko naslednji teden spremenilo, saj se več milijard dolarjev vredna industrija 

približuje sodnemu dnevu. FDA naj bi se odločila, ali bodo izdelovalci elektronskih cigaret, vključno z vodilnim na 

trgu Juul Labs, še naprej prodajali svoje izdelke v ZDA. Nasprotniki »vapinga« in skupine za javno zdravje so že 

pozvali FDA, naj zavrne Juulovo ponudbo za avtorizacijo, pri čemer navaja njihovo priljubljenost med najstniki. 

»Juul je spodbudil epidemijo mladinskih e-cigaret in je še vedno blagovna znamka #1 med mladimi«, je 31. 

avgusta tvitnila skupina proti kajenju Tobacco Free Kids ter dodala, da enako velja za aromatizirane, visoko 

nikotinske cigarete.  

Rabat - Vladni svet je sprejel osnutek odloka o določitvi najvišjih ravni katrana, nikotina in ogljikovega monoksida 
v cigaretah 
 
Odstotki ogljikovega monoksida morajo biti po novem zakonu obvezno navedeni poleg podatkov v zvezi z 
odstotki katrana in nikotina na vsakem pakiranju proizvedenega tobaka. Cilj je uskladiti nacionalno zakonodajo z 
mednarodnimi standardi glede najvišjih meja omenjenih kemikalij. 
 

Strokovnjaki pozivajo k spremembi ureditve e-cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov 

Skupina raziskovalcev iz Francije in Švice se je odločila zbrati stališča mednarodnih strokovnjakov za nadzor 

tobaka in opustitev kajenja v seriji raziskav, izvedenih med decembrom 2018 in marcem 2020. Strokovnjaki so 

prišli do naslednjih ugotovitev:  

 uporaba e-cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov ne sme biti dovoljena na javnih mestih v zaprtih 
prostorih, 

 uvedba posebnega davka na e-cigarete, 

 davki na ogrevane tobačne izdelke ne bi smeli biti nižji od davkov na običajne cigarete. 
 
 
Kajenje e-cigaret povezano s povečanim tveganjem motenj hranjenja  
 
Nova raziskava med ameriškimi študenti je pokazala, da je kajenje e-cigaret povezano s povečanim tveganjem za 
motnje hranjenja. Gre za pomembno ugotovitev, saj so e-cigarete zelo priljubljene, v času pandemije COVIDA-19 
pa se je povečala razširjenost motenj hranjenja med mladimi. V raziskavi je sodelovalo več kot 51.000 ameriških 
študentov. Raziskovalci so tudi ugotovili, da so udeleženci raziskave, ki so poročali o diagnozi motnje hranjenja, 
kot sta anoreksija ali bulimija, veliko kadili e-cigarete. Od teh jih je največ uporabljalo e-cigarete z nikotinom. 
Posamezniki lahko s pomočjo e-cigaret z nikotinom podpirajo svoje cilje pri motnji hranjenja, kot sta zatiranje 
apetita in pospeševanje hujšanja. Prav tako lahko e-cigarete z nikotinom vodijo v zasvojenost. 

http://www.zadihaj.net/
http://www.nvozdravje.si/
mailto:nvo.zdravje@tobak-zveza.si
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34475258/
https://time.com/6094858/fda-e-cigarette-decision/
https://www.moroccoworldnews.com/2021/09/344307/morocco-sets-new-tar-nicotine-carbon-monoxide-levels-in-cigarettes
https://www.moroccoworldnews.com/2021/09/344307/morocco-sets-new-tar-nicotine-carbon-monoxide-levels-in-cigarettes
https://medicalxpress.com/news/2021-09-experts-e-cigarettes-tobacco-products.html
https://www.eurasiareview.com/14092021-vaping-linked-to-heightened-eating-disorder-risk-among-us-college-students/
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Philip Morris International prevzel nadzor nad proizvajalcem inhalatorjev 
 
Cigaretni velikan Philip Morris International je kljub nasprotovanjem zdravstvenih dobrodelnih organizacij prevzel 
nadzor nad britanskim proizvajalcem inhalatorjev Vectura. Proizvajalec cigaret Marlboro in Parliament je v 
četrtek v izjavi dejal, da je pridobil skoraj 75 % delnic Vecture, s čimer je postal večinski lastnik. Več kot 45 % 
delničarjev Vecture je sprejelo ponudbo za prevzem, Philip Morris international pa je 29 % delnic družbe kupil na 
prostem trgu. Kritiki so dejali, da se bodo še naprej borili proti temu prevzemu, vrednemu milijardo funtov. Kar 
35 dobrodelnih organizacij, strokovnjakov za javno zdravje in zdravnikov je poslalo pismo britanski ministrici za 
zdravje Jo Churchill, v katerem so zaprosili vlado za posredovanje. 
 
Škotska javnost podpira zaščito otrok pred izpostavljenostjo trženju alkohola 
 
Nova raziskava je pokazala, da si večina škotske javnosti želi, da bi vlada naredila več za zaščito otrok in mladih 
pred izpostavljenostjo trženju alkohola. V raziskavi je bilo udeleženih 1021 odraslih Škotov: 75 % izmed njih je 
podprlo omejevanje izpostavljenosti otrok in mladih oglaševanju alkohola. Od tega 68 % podpira ustavitev 
prikazovanja oglasov o alkoholu na televiziji pred 21. uro; 71 % podpira le oglaševanje alkohola v kinematografih 
za filme za polnoletne; 51 % pa podpira prepoved oglaševanja alkohola na prostem in v javnih prostorih, kot so 
ulice, parki in javni prevoz.  
Podobne ugotovitve so opazili tudi pri anketiranju po celotni Veliki Britaniji. Alcohol Health Alliance in njeni člani 
pozivajo škotsko in britansko vlado, naj uvedeta obsežne omejitve pri trženju alkohola za zaščito otrok in ranljivih 
ljudi. 
 
Strokovnjake skrbi, da bi lahko navade pitja med pandemijo povzročile povečanje primerov spektra fetalnih 
alkoholnih motenj 
 
Pandemija COVIDA-19 je vodila v povečano uživanje alkohola in strmo naraščajočo raven stresa, obenem pa je 
omejila delovanje storitev za duševno zdravje in zasvojenost. Strokovnjaki menijo, da bi lahko ta kombinacija 
povzročila več primerov spektra fetalnih alkoholnih motenj (FASD). Ta vseživljenjska invalidnost prizadene 
možgane in telo ljudi, ki so bili v maternici izpostavljeni alkoholu. 
Dr. Gail Andrew pravi, da je pandemija ustvarila "popolno nevihto" za povečano uživanje alkohola pri ženskah v 
rodni dobi, zaradi dejavnikov, kot so: izolacija, izguba službe, finančni stres. Poleg tega se osebe z duševnimi 
težavami ali zasvojenostjo med zaprtjem države niso mogle zateči po pomoč, kar je še dodatno botrovalo 
povečanemu uživanju alkohola. Stigma, povezana s FASD, lahko odloži diagnozo in dostop do podpore za otroke, 
ker matere ne želijo priznati zdravniku, da so pile med nosečnostjo. 
 
 
 
 
 
 

http://www.zadihaj.net/
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Protecting alcohol control policies from vested interests – 3. september 2021 
 
Obstaja veliko dokazov, da so gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z nezdravimi proizvodi, po vsem svetu oslabile 
oblikovanje, izvajanje in vrednotenje javnih politik. Njihov cilj je predstaviti industrijo kot zanesljivega zaveznika 
javnega zdravja, s čimer namigujejo, da sta uživanje alkohola in s tem povezana škoda posledica posameznikove 
izbire. Posledično se je razmejitev vlog in odgovornosti na političnem področju zabrisala, kar je ustvarilo 
prepričanje, da so alkoholne družbe zakoniti deležniki pri razvoju javne politike. 
 
Zdravje starostnikov – 17. september 2021 
 
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem je organizirala že peto letno znanstveno in strokovno 
konferenco z naslovom »Zdravje starostnikov«. Cilj konference je bil opozoriti na zdravstvene težave, s katerimi 
se sooča starejša populacija ter predstaviti nove pristope in raziskave na tem področju. Konferenca se je 
osredotočila predvsem na izboljšanje kakovosti življenja starejše populacije in odpravljanje dejavnikov tveganja v 
povezavi z njenim zdravjem. 
Staranje družbe vodi v spreminjanje družbenih razmer, zaradi česar vpliva na celotno prebivalstvo. Te razmere 
vplivajo na učinkovitost in kakovost sistemov, s katerimi družba skrbi za starejšo populacijo. Na zdravje starejših 
odraslih vpliva veliko dejavnikov, ki lahko znižujejo njihovo kakovost življenja in jim povzročajo čustvene stiske. 
Zaradi tega je pomembno doseči družbene spremembe, ki bodo starejšim omogočile kakovostno staranje. 
 
14th European Platform for Roma Inclusion – 20. in 21. september 2021 
 
Romska skupnost predstavlja največjo manjšino v Evropi. Eden izmed glavnih izzivov, s katerimi se soočajo Romi, 
je pomanjkanje priložnosti. Vključevanje Romov pa ne pomeni samo, da mora družba vključiti Rome, ampak 
mora tudi sprejeti romske običaje. 
 
Evropska platforma za vključevanje Romov (EPRI) želi spodbuditi sodelovanje in izmenjavo izkušenj med vsemi 
ustreznimi deležniki za enakost, vključevanje in sodelovanje Romov v Evropi. EU bo spremljala države članice in 
njihove programe glede pomoči romski skupnosti. Ključnega pomena je, da so Romi vključeni v politike 
sprejemanja odločitev. Upoštevati je treba primere dobrih praks drugih EU držav in se učiti drug od drugega. 
 
Tobacco Investments in the Pharmaceutical Sector – 23. September 2021 
 
Tobačna podjetja podvajajo prizadevanja, da bi ustvarila predstavo, da prispevajo k zdravju. Tobačna industrija je 
v zadnjih nekaj mesecih s prevzemi podjetij vlagala v zdravstveni, medicinski in farmacevtski sektor in s tem 
povzročala nove izzive. V ospredju je trenutno predvsem Philip Morris International, podjetje za proizvodnjo 
cigaret, s prevzemom Vecture, britanskega podjetja za proizvodnjo inhalatorjev. Generalni direktor PMI je ob 
prevzemu dejal, da se PMI spreminja v podjetje za zdravje in dobro počutje. Ruth Tal-Singer (COPD Foundation) 
je prevzetje Vecture komentirala: »To je kot da vam nekdo zlomi kolena, nato pa vam proda bergle.« 
PMI je v zadnjih letih prevzel več drugih podjetij s področja medicine. Leta 2020 je pridobil tudi 40-odstotni delež 
kanadskega podjetja Medicago, ki je razvijalo cepivo proti COVIDU-19.  

WEBINARJI, KONFERENCE IN OSTALI DOGODKI 
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Ostali webinarji in spletni dogodki: 

 EU4Health Work Programme 2022: targeted stakeholder consultation outcome – 10. september 2021 

 Using Communications to Promote Momentum Toward Tobacco Endgame – 16. september 2021 

 ITHACA’s Final Conference – 21. september 2021 

 Health equity for Romani people in the context of Europe’s recovery and resilience – 28. september 

2021 

 Report launch: 'alcohol marketing during the 2020 six nations championship' – 30. september 2021 

 E-cigarette Marketing and Swiss Youth Smoking Survey – 30. september 2021 

 

12. oktober 2021 – spletni seminar Roma Youth: Their role in Advancing Fair Societies 

12. oktobra 2021 bo v času med 14:30 in 15:30 potekal spletni dogodek z naslovom Roma Youth: Their role in 
Advancing Fair Societies (Romska mladina: njihova vloga pri vzpodbujanju pravičnejše družbe). Spletni seminar, 
ki ga soorganizirajo Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, EPHA in Center of Community 
Research and Action na Univerzi v Sevilji, bo potekal v okviru dvodnevnega Fundamental Rights Forum 2021 
(Forum temeljnih pravic). 
Romska mladina je soočena z več neugodnimi socialno-ekonomskimi položaji in je nesorazmerno prizadeta zaradi 
medsektorskih neenakosti, ki se pojavljajo med generacijami. Čeprav je cilj novih politik zagotoviti socialno in 
gospodarsko okrevanje Evrope, ostajajo sistemske vrzeli (v izobraževanju, zaposlovanju, zdravju, nastanitvi), ki jih 
je pandemija povečala, v okviru tovrstnih politik premalo obravnavane, ko gre za Rome. Seminar bo osvetlil vlogo 
romske mladine pri oblikovanju pravičnejših in bolj zdravih družb po COVIDU z zagotavljanjem prostora za dialog 
in medsebojno učenje ter izmenjavo dobrih praks in uspešnih pobud za reševanje dolgoletnih neenakosti. 
Na dogodek se lahko prijavite tukaj. 
Dogodek Fundamental Rights Forum vključuje tudi seminarje na temo starejših in umetne inteligence. 
 

18. oktober 2021 - Leadership Summit on Tobacco Control 
 
Svetovna konferenca o tobaku in zdravju (WCTOH) gosti Leadership Summit on Tobacco Control (srečanje 
voditeljev o tobačni kontroli), spletni dogodek, ki bo potekal 18. oktobra 2021. Dokazani so negativni vplivi 
uživanja tobaka na bolnike s COVID-19, medtem ko tobačna industrija aktivno izkorišča pandemijo, da bi 
izboljšala svojo podobo v javnosti s pomočjo donacij in podpore vladam pod krinko dejavnosti družbene 
odgovornosti podjetij. Zato je ključnega pomena, da se globalni pogovori nadaljujejo, da bomo lahko našli rešitve 
za epidemijo tobaka. Leadership Summit on Tobacco Control bo virtualni dogodek, ki bo voditeljem nudil 
platformo za izmenjavo znanja in najboljših praks o najpomembnejših izzivih in priložnostih pri nadzoru tobaka. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
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10. – 12. november 2021 - 14. evropska konferenca o javnem zdravju 2021 

Prihodnost javnega zdravja v spreminjajočem se svetu. 

Evropsko javno zdravje ni imelo dobrih izkušenj v spopadanju s COVID-19. Po vsej Evropi je bil odziv javnega 

zdravja na pandemijo večinoma neuspešen. In to kljub ogromnemu številu izjemno trdega dela v enotah za javno 

zdravje po vsej EU. Na splošno je javno zdravje imelo omejen vpliv na oblikovanje in izvajanje temeljne politike 

javnega zdravja. Torej, svet javnega zdravja se spreminja, vendar mnogi bistveni deli ostajajo isti. Ključni del je, da 

se držimo tistega, kar cenimo, in na tem gradimo. 

 

 
Razpis Funadacije Ekhaga za sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju agrikulture, naravne medicine in 
zdravega načina življenja 
 
Razpisuje: Fundacija Ekhera 
 
Področja financiranja: kakovostnejša in bolj zdrava prehrana, prehrana in način življenja, naravno in alternativno 
zdravljenje 
 
Rok prijave: 20. 5. 2022 
 
Dodatni javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov 
socialne aktivacije 
 
Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
(Skupna) vrednost razpisa: 893.201,40 EUR (od tega 206.123,40 EUR namenjeno sofinanciranju projektov v 
KRVS, 687.078,00 EUR pa sofinanciranju projektov  v KRZS. 
 
Rok prijave: 18. 10. 2021 
 
Obzorja Evropa: Razpis za dodelitev sredstev ERC za začetek samostojne raziskovalne poti 2022 
 
Razpisuje: Evropska komisija 
 
Vrednost razpisa: 749.000.000 EUR 
 
Datum objave na razpisi.info: 27. 9. 2021 
 
Rok prijave: 13. 1. 2022  

RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA 
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Javno naročilo: Preučitev in strokovne podlage za razvoj ukrepov za boj proti energetski revščini 
 
Razpisuje: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
Datum objave na razpisi.info: 27. 9. 2021 
 
Rok prijave: 18. 10. 2021 
 
Trajanje projekta: 14 mesecev 
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