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Svetovni dan voda 
 
Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov je leta 1993 razglasila 22. marec za svetovni dan voda. 
Namen tega dneva je ozaveščanje o 2,2 milijardah ljudi, ki živijo brez dostopa do varne vode – gre za ukrepanje 
za spopadanje s svetovno vodno krizo. Letošnja kampanja se je osredotočila na podtalnico, neviden vir, katerega 
vpliv je viden povsod. Življenje ne bi bilo mogoče brez podtalnice. Od nje je v celoti odvisna večina sušnih območij 
po svetu. Podtalnica oskrbuje velik del vode, ki jo uporabljamo za pitje, sanitarije, proizvodnjo hrane in 
industrijske procese. Raziskovanje, varstvo in trajnostna uporaba podtalnice bo osrednjega pomena za preživetje 
in prilagajanje podnebnim spremembam ter zadovoljevanje potreb naraščajočega prebivalstva. 
 
 
Svetovni dan zdravja 
 
Letošnja kampanja Svetovne zdravstvene organizacije ob svetovnem dnevu zdravja, ki je bil 7. aprila, ima slogan 
»Naš planet, naše zdravje«. Na ta dan je SZO usmerila svetovno pozornost nujnim ukrepom, potrebnim za 
ohranjanje zdravja ljudi in planeta, ter spodbujala gibanje za ustvarjanje družb, osredotočenih na blaginjo. SZO 
ocenjuje, da je več kot 13 milijonov smrti po vsem svetu vsako leto posledica okoljskih vzrokov, ki se jim je 
mogoče izogniti. To vključuje podnebno krizo, ki je največja nevarnost za zdravje, s katero se sooča človeštvo.  
 
Podnebna kriza je tudi zdravstvena kriza. Naše politične, družbene in komercialne odločitve povzročajo 
podnebno in zdravstveno krizo. Več kot 90 odstotkov ljudi diha nezdrav zrak, ki je posledica izgorevanja fosilnih 
goriv. Zaradi segrevajočega se sveta komarji širijo bolezni dlje in hitreje kot kdaj koli prej. Ekstremni vremenski 
dogodki, degradacija tal in pomanjkanje vode izrivajo ljudi in vplivajo na njihovo zdravje. Onesnaževanje in 
plastika se nahajata na dnu naših najglobljih oceanov, najvišjih gora in sta se prebila v našo prehranjevalno 
verigo. 
 
 
Svetovni dan brez tobaka 
 
31. maja vsako leto obeležujemo svetovni dan brez tobaka. Letošnja kampanja, ki jo vodi Svetovna zdravstvena 
organizacija, bo potekala pod sloganom »Tobak ogroža tudi okolje« (Tobacco: Threat to our environment). 
Namen kampanje je ozaveščanje javnosti o vplivu tobaka na okolje – od pridelave, proizvodnje, distribucije in 
odpadkov. To bi lahko uporabnikom tobaka dalo še en razlog za opustitev kajenja. 

 
Za pridelavo tobaka se vsako leto uniči okoli 3,5 milijona hektarjev zemlje. Gojenje tobaka prispeva h krčenju 

gozdov, zlasti v državah v razvoju. Približno 90 % vse proizvodnje tobaka je koncentrirano ravno v državah v 

razvoju, zato ima tobak izjemno neenakomeren vpliv na različne družbeno-ekonomske skupine. Okoljsko breme 

pade na države, ki so mu najmanj kos, dobiček pa ustvarjajo transnacionalne tobačne družbe, ki imajo sedež v 

državah z višjimi dohodki. 

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE 
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https://www.who.int/news/item/13-12-2021-protect-the-environment-world-no-tobacco-day-2022-will-give-you-one-more-reason-to-quit
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022
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Evropski teden cepljenja 
 
Med 24. in 30. aprilom je potekal evropski teden cepljenja. Letošnji slogan je bil »Dolgo življenje za vse«, z 
osrednjim ciljem okrepitve pomena razširjenega in pravičnega dostopa do cepiv za vse. Evropski teden cepljenja 
želi ljudi ozavestiti o zgodovinskem pomenu cepljenja, saj le-tega uporabljamo za zaščito pred nalezljivimi 
boleznimi že več kot 200 let. V zadnjih desetletjih je bilo veliko hitrega napredka pri obvladovanju bolezni, ki se 
jih da preprečiti s cepljenjem. 
 
Cepljenje ni prineslo velike zdravstvene koristi samo posameznikom, temveč celemu človeštvu. Zaradi cepljenja 
je veliko nalezljivih bolezni, zaradi katerih so ljudje v preteklosti hudo zboleli ali celo umrli, izkoreninjenih. V 
Evropi tako od leta 2002 ni več znanih primerov otroške paralize, od začetka 90. let 20. stoletja v Evropi ni več 
zabeleženih izbruhov davice, 29 od 53 držav evropske regije pa je odpravilo endemično širjenje rdečk in ošpic. 
 
 
Seznam krvodajalskih akcij v mesecu MAJU najdete tukaj. 
 

 
 

Danska je predlagala prepoved prodaje cigaret osebam, rojenim po letu 2010 

Danska je razkrila načrte za prepoved prodaje cigaret in nikotinskih izdelkov vsem državljanom, rojenim po letu 

2010. Cilj te poteze je preprečiti, da bi se naslednja generacija Dancev dotaknila kakršne koli oblike tobaka, je 

na tiskovni konferenci povedal zdravstveni minister Magnus Heunicke. Dejal je, da so pripravljeni prepovedati 

prodajo izdelkov generaciji rojeni leta 2010 s postopnim dvigom starostne meje za nakup. Po veljavnih pravilih je 

danskim državljanom, mlajšim od 18 let, prepovedano kupovati tobak ali kaditi elektronske cigarete. Toda 

približno 31 % ljudi, starih med 15 in 29 let, še vedno kadi. Heunicke je dejal, da je kajenje vodilni vzrok raka na 

Danskem, saj povzroči 13.600 smrti na leto.  

 
Španija namerava »influencerjem« prepovedati reklamiranje nezdrave hrane otrokom 
 
Španija je napovedala, da namerava t. i. »influencerjem«, televizijskim voditeljem in športnikom prepovedati 

oglaševanje nezdrave hrane in pijače otrokom. V skladu s predlogi, ki so bili dani v javno obravnavo, bi 

vsakomur, ki bi lahko vplival na otroke, bilo prepovedano tržiti hrano ali pijačo, ki vsebuje veliko sladkorja, 

natrija, soli ali maščob. »Prepoved bi prepovedala nastope v komercialnih sporočilih staršev, vzgojiteljev, 

učiteljev, otroških televizijskih strokovnjakov, športnikov, umetnikov, »influencerjev« in ljudi ali likov – pa naj 

bodo resnični ali izmišljeni – ki bi zaradi svoje kariere verjetno predstavljali vzor ali zgled za te mladoletnike,« je v 

svojem osnutku odloka navedlo špansko ministrstvo za potrošniške zadeve.  

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU 
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 Ministrstvo je »influencerja« opisalo kot »osebo z visoko stopnjo vpliva na otroke in mlade zaradi velikega števila 

sledilcev na družbenih ali digitalnih medijih in ki komunicira prek sporočil na omrežjih, blogih, objavah, videih ali 

podobnih medijih.« Prav tako naj bi bilo želeno, da odmevne osebe, ki so priljubljene med otroci, sodelujejo v 

izobraževalnih in javnozdravstvenih kampanjah za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravja ter trajnostnih in 

odgovornih prehranjevalnih navad. 

 

Raziskave kažejo, da vsak tretji najstnik kupi snus na družbenih omrežjih 

Družbena omrežja so postala priljubljena možnost, da mladi kupijo snus iz skupine s tobakom povezanih izdelkov. 

Z izjemo Švedske je prodaja snusa prepovedana po vsej EU. Najnovejša finska raziskava o krepitvi zdravja v šolah 

je pokazala, da je 67 % dijakov poklicnih šol lani vsaj enkrat uporabilo tobačni izdelek, snus pa postaja vse bolj 

priljubljen. Raziskava je tudi pokazala, da je približno vsak tretji uporabnik snusa izdelek dobil preko družbenih 

omrežij, otroci pa se s tobačnimi izdelki najpogosteje seznanijo preko prijateljev. Finska raziskava kaže, da mnogi 

mladi menijo, da so izdelki, kot so snus in e-cigarete, varnejši od navadnih cigaret. 

 

Španija namerava omejiti uživanje alkohola v restavracijah s promocijo vode 

Španska vlada želi, da bi restavracije promovirale sredozemsko prehrano in izključile alkoholne pijače. V poskusu 

spodbujanja bolj zdravega življenjskega sloga brez pijače Ministrstvo za zdravje uvaja novo pobudo, v kateri 

poziva restavracije, naj odigrajo svojo vlogo pri omejevanju uživanja alkohola s spodbujanjem mediteransko 

navdihnjenih menijev, v katere bi samodejno sodila voda kot glavna pijača. Predlog je vključen v Strategijo za 

zdravje srca in ožilja. Pripravili so tudi načrt omejevanja alkoholnih pijač v kavarnah in avtomatih ter v stavbah 

javne uprave in izobraževalnih objektih.  

Ena od glavnih točk dokumenta priporoča sodelovanje z gostinskimi obrati za promocijo sredozemske prehrane 

kot modela zdrave prehrane, ne da bi vključevali uživanje alkohola. Drugi cilj vključuje zavezo, da se »regulira 

obveznost restavracij, da na jedilnikih, kot privzeto, ponujajo vodo iz pipe«, ki bi morala biti zdaj na voljo 

brezplačno po vsej Španiji. Strategija za zdravje srca in ožilja skupaj predlaga 32 splošnih ciljev za zmanjšanje 

srčno-žilnih bolezni, ki so v letu 2019 prizadele 9,8 % prebivalstva v Španiji in povzročile 37,4 % vseh smrti v EU. 
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Analiza resursov in potreb NVO v povezavi s KNB - 21. marec 2022 
 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Slovensko združenje za kronične nenalezljive 
bolezni (ZKNB) sta organizirali posvet o stanju kroničnih nenalezljivih bolezni ter z njimi povezanih resursov in 
potreb znotraj nevladnega sektorja. Kronične nenalezljive bolezni (KNB) pridobivajo vedno večjo pozornost vlad 
in politik, vendar pa se je stanje na tem področju poslabšalo s pandemijo Covid-19. Ključni za okrepitev 
preventivnega delovanja so čezsektorsko zagovorništvo, dobro upravljanje in trajnostni razvoj področja. Skupaj 
lahko dosežemo zmanjšanje števila obolelih in prezgodaj umrlih zaradi nezdravega življenjskega sloga in 

posledično KNB. 
 
 
Better meals for Europe’s children: Pathways to serving healthier, tastier, more sustainable food in schools – 24. 
marec 2022 
 
Evropska zveza za javno zdravje (EPHA) je priredila spletni seminar na temo bolj zdravega in okusnega 
prehranjevanja otrok v šolah. Javna naročila hrane lahko igrajo pomembno vlogo pri reševanju današnjih 
najpomembnejših izzivov za zdravje in dobro počutje: od debelosti do podnebne krize. Šole so pomembna mesta 
za izkoriščanje številnih zdravstvenih, okoljskih in družbenih koristi strežbe boljše hrane. Ta spletni dogodek je 
združil široko paleto akterjev, ki so razpravljali o različnih vidikih prehoda na zdravo in trajnostno šolsko prehrano 
ter o tem, kakšne posledice ima to lahko za politiko in prakso. 
 
 
Delavnica za mladinske delavce v okviru projekta ŠUR – 13. april 2022 
 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa v MKC 
Maribor izvedla delavnico za mladinske delavce v okviru projekta ŠUR (Šola, ulica, razvoj). Ob dogodku so bile 
predstavljene vsebine projekta in aplikacije ŠUR, pomen uporabe pri delu z mladimi, področje zdravega 
življenjskega sloga ter pomen naložbe v zdravje mladih in preventive kronično nenalezljivih bolezni, kjer so 
vključene preventiva rabe psihoaktivnih snovi, zdrava prehrana, gibanje, zdravo preživljanje prostega časa in 
izboljšanje čustvenega in duševnega zdravja. 
 
Nosilec projekta je Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Partner v projektu je Mladinska 
mreža MaMa. Pri razvoju aplikacije sodelujejo mladi in strokovnjaki Inštituta za finance in umetno inteligenco ter 
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Projekt ŠUR je podprt s strani Nacionalne 
agencije MOVIT programa Erasmus+ Aktivnosti udejstvovanja mladih. 
 
 
 
 
 
 

WEBINARJI, KONFERENCE IN OSTALI DOGODKI 
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1. mednarodna romska konferenca – 28. april 2022 
 
28. aprila 2022 je Razvojni center Murska Sobota v sodelovanju z Zvezo Preporod, Univerzo v Manchestru in 
Liverpoolu, Ljudsko univerzo Lendava in Pučkim otvorenim učilištem Čakovec v Dvorcu Rakičan v Lendavi 
organiziral 1. mednarodno romsko konferenco. Govorci na konferenci so bili predstavniki romske skupnosti in 
strokovnjaki iz šestih različnih držav, in sicer iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in 
Velike Britanije. Analizirali so položaj romske skupnosti v različnih državah, predstavili primere dobrih praks, 
izpostavili ovire in priložnosti na področju političnega udejstvovanja romske skupnosti, spregovorili o 
izobraževanju in politično-družbeni aktivaciji romske skupnosti, predstavili položaj Romov v nacionalni in 
transnacionalni perspektivi in različne možnosti za opolnomočenje romske skupnosti.  
 
V Dvorcu Rakičan je sočasno potekala tudi fotografska razstava Sandija Horvata z naslovom Ona je. Obiskovalci so 
si lahko ogledali deset portretov romskih žensk s sporočilom, da ima vsaka Rominja pravico do svobode, 
izobrazbe, zaposlitve, uspeha in svobode.  
 
 
 

 
 
Nacionalni simpozij ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2022 ''Tobak ogroža tudi okolje'' – 30. maj 2022 
 
V ponedeljek, 30. 5. 2022, bo med 9:30 in 13:30 preko programa Zoom potekal tradicionalni nacionalni simpozij 
ob Svetovnem dnevu brez tobaka. Vodilna tema letošnjega Svetovnega dneva brez tobaka je ''Tobak ogroža tudi 
okolje''. Tej temi bo posvečen del simpozija, del programa pa bo posvečen še aktualnim temam na področju 
zmanjševanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji in Evropski uniji. Predavali bodo eminentni tuji 
in domači strokovnjaki s tega področja.  
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje v imenu vseh organizatorjev simpozija vabi k udeležbi. Prijave za udeležbo se 
sprejemajo do vključno 26. maja 2022 na tej povezavi. Za udeležbo na simpoziju ni kotizacije. Program bo kmalu 
na voljo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
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Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni 
viri« v letu 2022 
 
Razpisuje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
 
Vrednost razpisa: Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 5.400.000,00 EUR. 
 
Datum objave na razpisi.info: 25. 4. 2022 
 
Rok prijave: 23. 5. 2022 
 
 
 
EU4H: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja duševnega zdravja beguncev iz Ukrajine z 
izmenjavo in implementacijo dobrih praks 
 
Razpisuje: Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) 
 
Vrednost razpisa: Na voljo je 2.000.000 EUR, podprli bodo do tri projekte. 
 
Datum objave na razpisi.info: 21. 4. 2022 
 
Rok prijave: 31. 5. 2022 
 
Trajanje projekta: 24 mesecev. 
 
 
Javni razpis za sofinanciranje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2022 
 
Razpisuje: Mestna občina Maribor 
 
Vrednost razpisa: 16.975,00 EUR 
 
Datum objave na razpisi.info: 19. 4. 2022 
 
Rok prijave: 5. 7. 2022 
 

RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA 

http://www.facebook.com/szotk
http://www.instagram.com/nvo.zdravje
http://www.zadihaj.net/
http://www.nvozdravje.si/
mailto:nvo.zdravje@tobak-zveza.si
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12883/javni-razpis-za-izbiro-raziskovalnih-projektov-ciljnega-raziskovalnega-programa-nasa-hrana-podezelje-in-naravni-viri-v-letu-2022
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12883/javni-razpis-za-izbiro-raziskovalnih-projektov-ciljnega-raziskovalnega-programa-nasa-hrana-podezelje-in-naravni-viri-v-letu-2022
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12874/eu4h-razpis-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-spodbujanja-dusevnega-zdravja-beguncev-iz-ukrajine-z-izmenjavo-in-implementacijo-dobrih-praks
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12874/eu4h-razpis-za-sofinanciranje-projektov-na-podrocju-spodbujanja-dusevnega-zdravja-beguncev-iz-ukrajine-z-izmenjavo-in-implementacijo-dobrih-praks
https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12863/javni-razpis-za-sofinanciranje-programa-maribor-mesto-znanja-in-ustvarjalnosti-v-letu-2022

