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Mobilna aplikacija ŠUR 
 
Zdravje mladih je danes primarnega pomena, kot tudi zdravo preživljanje prostega časa, saj 
živimo v svetu hitrih sprememb in nenehnega stresa. Mobilno aplikacijo ŠUR (Šola, ulica, 
razvoj) smo ustvarili z namenom pomoči mladim in mlajšim odraslim na področju zmanjšanja 
rabe psihoaktivnih snovi (tobaka, s tobakom povezanih izdelkov in alkohola), zdrave prehrane 
in gibanja ter samopodobe. Uporabniki aplikacije lahko postavijo anonimno vprašanje s 
področja vseh naštetih tem in strokovnjaki jim bodo odgovorili. 
 
Aplikacija je bila razvita v sklopu pilotnega projekta, ki ga vodi Slovenska zveza za javno 
zdravje, okolje in tobačno kontrolo, partner v projektu je Mladinska mreža MaMa. Aplikacijo 
so razvili strokovnjaki in mladi z Inštituta za finance in umetno inteligenco in Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru in programerja Dominik Ketiš in Boris 
Gomiunik. Program podpira Evropska komisija. Končni cilj programa je naložba v zdravje 
mladih in preventiva kronično nenalezljivih bolezni. 
Za več informacij se lahko obrnete na nas preko e-mail naslova nvo.zdravje@tobak-zveza.si. 
 
V sklopu projekta smo do sedaj organizirali več dogodkov: 
 
Dogodki z mladimi: 
 

- 4. 4. 2022, Pedagoška fakulteta UM, Maribor 

- 11. 4. 2022, Romsko društvo Amaro drom – Naša pot, Tišina 

- 21. 4. 2022, Fakulteta za zdravstvene vede UM, Maribor 

- 6. 6. 2022, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Novo mesto 

- 13. 9. 2022, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana 

- 10. 8. 2022, Krajevna skupnost Pušča, Murska Sobota 

 
Delavnica z mladinskimi delavci: 
 

- 13. 4. 2022, MKC Maribor, Maribor 

 

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE 

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://zadihaj.net/sur/
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Brošura Smernice za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom – Priporočila pri zdravljenju bolnikov 
s srčno-žilnimi boleznimi 
 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo pripravlja slovenski prevod 
brošure Smernice za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom – Priporočila pri zdravljenju 
bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi (viri: brošura TOB.g (2017) in brošura ENSP (2021),  
http://elearning-ensp.org). Brošura bo izšla v okviru programa "Zmanjševanje rabe tobaka, 
tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS", ki ga podpira Ministrstvo za 
zdravje RS.   
 
 
Evropski teden mobilnosti - 16.– 22. september 
 
Med 16. in 22. septembrom 2022 je potekal Evropski teden mobilnosti, katerega namen je bil 
sprememba naših potovalnih navad. Slogan letošnjega tedna mobilnosti je bil »Trajnostno 
povezani«, ki predstavlja prizadevanje za zmanjšanje avtomobilskega prometa na fosilna 
goriva in spodbujanje prebivalcev k trajnostni mobilnosti (hoja, uporaba javnega prevoza ali 
kolesa). Posamezne slovenske občine so ob Evropskem tednu mobilnosti pripravile svoje 
programe. Tudi Mestna občina Maribor je pripravila svoj program, v sklopu katerega so šole 
dijake in zaposlene pozivale k uporabi koles, Slovenska rolkarska zveza je nudila tečaj rolkanja, 
Marprom pa je predstavil vozila na električni pogon, ki veljajo za prihodnost potniškega 
prometa. Med drugim so bili organizirani tudi skupinski sprehodi po mestu in kolesarjenje. 
 
 
Svetovni dan spektra fetalnih alkoholnih motenj (FASD) 
 
9. septembra smo obeležili svetovni dan spektra fetalnih alkoholnih motenj (FASD), ki se 
obeležuje od leta 1999. Njegov namen je ozaveščanje o vrsti motenj, do katerih lahko pride 
zaradi uživanja alkohola med nosečnostjo. Ocenjeno je, da 1 od 8 žensk uživa alkohol med 
nosečnostjo. Otroci teh mater imajo večje tveganje za različne težave, vključno z nizkim 
inteligenčnim kvocientom, učnimi težavami, zakasnitvami govora in jezika, vedenjskimi 
težavami, težavami z vidom in sluhom ter vitalnimi organi. 
 
 
 
 
 

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
http://zadihaj.net/
http://zadihaj.net/
https://www.tedenmobilnosti.si/
https://okolje.maribor.si/data/user_upload/okolje/Okoljski_dnevi/Program_ETM_2022.pdf
https://www.niaaa.nih.gov/international-fetal-alcohol-spectrum-disorders-awareness-day-september-9
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Evropska državljanska pobuda »Za okolje brez tobaka in prvo evropsko generacijo brez tobaka 
do leta 2030« 
 
Španska nevladna organizacija Nofumadores organizira in vodi Evropsko državljansko pobudo 
»Za okolje brez tobaka in prvo evropsko generacijo brez tobaka do leta 2030« (Call to 
achieve a tobacco-free environment and the first European tobacco-free generation by 2030). 
Evropska komisija je pobudo registrirala 24. avgusta 2022. Cilj pobude je doseči, da Evropska 
komisija predlaga zakonodajo, s katero bi mlade zaščitili pred zasvojenostjo s kajenjem in 
ukrepali proti škodi, ki jo kajenje povzroča okolju. 
 
V pobudi sodeluje več kot 20 članov iz organizacij iz različnih evropskih držav, med njimi tudi 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Za uspeh pobude je potrebno v 
12-ih mesecih od začetka zbiranja podpisov zbrati 1.000.000 podpisov iz 27 držav članic EU. 
Podpisi se bodo začeli zbirati januarja 2023. 
 
Kampanja Cancer Prevention Across Europe (Preprečevanje raka po Evropi) 
 
Septembra 2022 se je začela enoletna kampanja Cancer Prevention Across Europe – PrEvCan 
(Preprečevanje raka po Evropi), ki jo vodi Evropsko združenje onkoloških medicinskih sester 
(European Oncology Nursing Society – EONS), ključni partner kampanje pa je Evropsko 
združenje za medicinsko onkologijo (European Society for Medical Oncology - ESMO). V 
kampanji sodeluje več kot 50 evropskih organizacij, med njimi tudi Slovenska zveza za javno 
zdravje, okolje in tobačno kontrolo.  
 
Cilj kampanje je zmanjšanje bremena raka. V mesecu oktobru se bo kampanja osredotočala na 
dejstvo, da je kajenje še vedno najpomembnejši dejavnik tveganja za rak, medtem ko bo v 
novembru poudarjala tveganja, ki jih prinaša pasivno kajenje. Vsak mesec bo osredotočen na 
drug vidik bremena raka. 
 
 

Seznam krvodajalskih akcij v mesecu OKTOBRU najdete tukaj. 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/szotk
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https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000005_sl
https://cancernurse.eu/prevcan/
http://www.ztm.si/krvodajalske-akcije/?calendar=2022-10
http://www.ztm.si/krvodajalske-akcije/?calendar=2022-10
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Program Združenega kraljestva bo finančno podprl opustitev kajenja med nosečnostjo 

V sklopu pilotnega programa na severozahodu Anglije bodo nosečnice prejele bone v 

vrednosti do 400 funtov za opustitev kajenja. Cilj programa je zmanjšati škodo in obravnavati  

vedno večje neenakosti v zdravju. 

Kajenje je glavni vzrok raka in prezgodnje umrljivosti v Angliji s skoraj 80.000 smrtnimi primeri, 

povezanimi s kajenjem. Leta 2019 je vlada Združenega kraljestva postavila cilj, da bo Anglija do 

leta 2030 »brez tobaka«, kar pomeni, da bo nacionalna stopnja kajenja 5 odstotkov ali manj. V 

vzhodnem Cheshiru, kjer občinski svet izvaja ta pilotni program, je stopnja kajenja višja od 

državnega povprečja, 10 odstotkov nosečih prebivalk pa še naprej kadi. Program, ki naj bi se 

začel jeseni, bo na voljo do 300 ljudem. Tudi drugim članom gospodinjstev nosečih udeleženk 

bo ponujeno do 200 funtov za opustitev kajenja, vendar ni znano, koliko se jih bo kvalificiralo 

za sodelovanje v programu. Vse skupaj naj bi znašalo 116.000 funtov. 

Dr. Matt Tyrer, direktor javnega zdravja pri občinskem svetu v Cheshiru, je povedal, da bi 

posledični prihranki pri stroških zdravstvenega varstva lahko znašali 450.000 funtov. Po 

podatkih vlade Združenega kraljestva kajenje stane gospodarstvo 14,7 milijarde funtov letno. 

 

Regionalni odbor SZO za Evropo o odzivu na škodo, ki jo povzroča alkoholna industrija 

72. zasedanje regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo (WHO 

Europe), ki je med 12. in 14. septembrom 2022 potekalo v Tel Avivu, je sprejelo pomembno 

odločitev glede evropskega odziva na škodo, ki jo povzroča alkoholna industrija. Regionalni 

odbor je soglasno sprejel Okvir SZO za ukrepanje proti alkoholu. S tem vseh 51 držav članic 

Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo podpira celovit načrt z ambicioznimi cilji in 

jasnim poudarkom na rešitvah alkoholne politike, ki temeljijo na dokazih, da bi pospešili 

ukrepanje v povezavi z alkoholom kot prioriteto javnega zdravja po vsej Evropi. 

 

 

 

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU 
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https://movendi.ngo/media-release/who-europe-regional-committee-meeting-adopts-historic-framework-for-action-on-alcohol/
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Organizacije so pozvale špansko vlado, naj ne odpira novih tobačnih prodajaln  
 
Španska nevladna organizacija Nofumadores je pozvala špansko vlado, da ustavi napovedano 
odprtje 203 tobačnih prodajaln, večinoma na obmejnih območjih, ki jih obiskujejo francoski 
državljani, ki prečkajo mejo, da bi kupili zavojčke cigaret po polovični ceni. V pismu je tudi 
zahtevala, da vlada zmanjša število tobačnih prodajaln tako, da jim ne podaljša dovoljenj, ki 
potečejo po 25 letih, in to predvsem tistim v bližini šol in igrišč. Obenem je pismo pozvalo tudi 
k povišanju cene tobaka, da bo primerljiva ceni v Franciji in Veliki Britaniji. Pismo je v podporo 
podpisalo 127 organizacij iz 44 držav, vključno s Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in 
tobačno kontrolo. 
 

 

2. srečanje predsednika vlade z nevladnimi organizacijami – 29. julij 2022 
 
29. julija je na Ministrstvu za javno upravo potekalo  2. delovno srečanje predsednika Vlade 
RS z nevladnimi organizacijami, katerega se je udeležila tudi predsednica Slovenske zveze za 
javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Mihaela Lovše. Predsednik vlade je izpostavil, da se 
je v zadnjem času pokazala pomembna vloga nevladnih organizacij, katerih družbena 
koristnost je nesporna ter delujejo na principu solidarnosti. Izrazil je tudi možnost, da se lahko 
nevladne organizacije o določenih problemih pogovorijo s predstavniki ministrstev. 
Golobovemu uvodnemu nagovoru so sledile predstavitve predstavnikov nevladnih organizacij, 
ki so izrazili svoja pričakovanja in predloge. 
 

»Zakaj potrebujemo Digitalno središče NVO in kako bi moralo prispevati k razvoju nevladnega 

sektorja?« - 30. avgust 2022 

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) in Digitalno 

središče NVO sta organizirala delavnico s ciljem nasloviti potrebe, ki jih imajo nevladne 

organizacije glede digitalnih tehnologij in digitalne preobrazbe ter spodbuditi čezsektorsko 

partnerstvo med nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki. 

WEBINARJI, KONFERENCE IN OSTALI DOGODKI 
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20. Festival nevladnih organizacij LUPA – 8. september 2022 

8. septembra smo se udeležili 20. Festivala nevladnih organizacij LUPA, ki je potekal na 

Prešernovem trgu v Ljubljani. Na festivalu, ki ga je organiziral CNVOS, se je predstavilo okoli 

120 nevladnih organizacij. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je 

predstavila svoje aktivnosti na področju zmanjševanja rabe tobaka in s tobakom povezanih 

izdelkov ter mobilno aplikacijo ŠUR za mlade. 

 

 
Dogodek z mladimi (ŠUR) – 17. oktober 2022  
 
V ponedeljek, 17. 10. 2022, bomo na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah izvedli 
dogodek z mladimi v okviru pilotnega projekta ŠUR, ki ga podpira Evropska komisija. 
Predavatelji bodo študentom predstavili vse teme, ki so na voljo na aplikaciji (kajenje, alkohol, 
prehrana in gibanje, ter samopodoba), ter jim predstavili delovanje aplikacije. Študenti bodo 
imeli možnost aplikacijo tudi sami preizkusiti in strokovnjakom postaviti anonimna vprašanja s 
področja vseh tem. 
 

World Cancer Congress 2022 – 18.–20. oktober 2022 

 
Med 18. in 20. oktobrom 2022 bo v Ženevi, v Švici potekal Svetovni kongres o raku (World 
Cancer Congress), ki ga organizira Mednarodna zveza za boj proti raku (Union for International 
Cancer Control – UICC).  Letošnja izvedba dogodka bo v hibridni obliki: kombinacija dogodkov 
na kraju samem z virtualnimi elementi, kot so spletni seminarji, podkasti in spletne 
predstavitve. 
 
UICC vsaki dve leti organizira Svetovni kongres o raku, vsakič pa svetovni dogodek popelje v 
drugo državo članico UICC. Dogodka se je v preteklosti udeležilo več tisoč udeležencev iz več 
kot 130 držav. 
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
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LIFE: Prehod na čisto energijo 
 
Razpisuje: CINEA - Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje 
 
Vrednost razpisa: 98.000.000 EUR 
 
Rok prijave: 16. 11. 2022 
 
Obzorje Evropa: Trajnostna, varna in konkurenčna oskrba z energijo 
 
Razpisuje: Evropska komisija 
 
Vrednost razpisa: 127.500.000 EUR 
 
Rok prijave: 10. 1. 2023 
 
Obzorje Evropa: Učinkovita, trajnostna in vključujoča raba energije 
 
Razpisuje: Evropska komisija 
 
Vrednost razpisa: 86.600.000 EUR 
 
Rok prijave: 24. 1. 2023 
 
EU4H: Drugi sklop razpisov za sofinanciranje projektov na področju zdravja v letu 2022 
 
Razpisuje: Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) 
 
Vrednost razpisa: 5.000.000 EUR 
 
Rok prijave: 21. 2. 2023 
 
Trajanje projekta: 36 mesecev 
 

RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA 
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https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/13099/obzorje-evropa-ucinkovita-trajnostna-in-vkljucujoca-raba-energije
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