
 

 

 

 

NACIONALNE NOVICE 
 

Pretekli dogodki: 

 
 Sprejem v predsedniški palači pri predsedniku RS Borutu Pahorju 

 
 
Vodja projekta NVO varujejo naše zdravje, 

Mihaela Lovše in strokovni sodelavec na 

projektu, Miha Lovše, sta se odzvala povabilu in 

udeležila sprejema za predstavnike 

humanitarnih organizacij pri predsedniku RS 

Borutu Pahorju dne 17.12.2014. 

 

Po uvodnem nagovoru in protokolarnem 

programu smo dobili možnost srečanja s 

predsednikom države. Pogovor s predsednikom 

je opravil Miha Lovše, strokovni sodelavec na projektu in podpredsednik SZOTK. Predsedniku smo predstavili 

delovanje in poslanstvo Zveze SZOTK ter projekt NVO varujejo naše zdravje. Izročili smo mu propagandni material 

projekta NVO varujejo naše zdravje. Predsednik je izrazil veliko zanimanje za naš projekt in načeloma potrdil 

udeležbo na srečanju vsebinskih mrež, ki se bo odvila v prvih mesecih leta 2015 v Državnem zboru.  

 

Mihaela Lovše je opravila razgovor z nekaterimi od ostalih prisotnih, med ostalimi z Milanom Kučanom in Danilom 

Turkom, nekdanjim predsednikom RS. Predstavila je delovanje mreže in projekt NVO varujejo naše zdravje še 

nekaterim za sodelovanje zainteresiranim organizacijam. 

 

 

 

 

E-NOVICE,december 2014 

(www.zadihaj.net, www.nvozdravje.si ) 

https://www.facebook.com/szotk, https://twitter.com/tobakzveza  

 

 

http://www.nvozdravje.si/
https://www.facebook.com/szotk


 

 Tiskovna konferenca SZOTK in okrogla miza »Davek na sladke pijače« 

 

V ponedeljek, 15.12.2014 smo v Hotelu City v Ljubljani organizirali tiskovno konferenco z naslovom »Potencial 

NVO za reševanje ključnih izzivov na področju zdravja v RS« in okroglo mizo z naslovom »Davek na sladke pijače 

– naložba v zdravje«. 

 

 

 

Na tiskovni konferenci smo predstavniki Vsebinske mreže NVO za zdravje predstavili program vsebinske mreže 

NVO za zdravje (pobuda za ustanovitev Svetov za javno zdravje in okolje v lokalnih skupnostih; priprava novih  

storitev  in produktov na področju neenakosti v javnem zdravju in varovanju okolja; priprava podlag za ustanovitev 

izobraževalnega centra NVO za javno zdravje; krepitev lastnih kapacitet mreže in krepitev vloge vsebinske mreže v 

obliki informiranja, usposabljanja, svetovanja in mentorstva; pobude za dvig trošarin na tobak in ustanovitev 

fundacije iz naslova trošarin na tobak, alkohol in sladke pijače, z namenom zagotovitve dela finančnih sredstev za 

financiranje NVO na področju zdravja (preventiva kroničnih nenalezljivih bolezni); izvedba medijske kampanje za 

vzpostavitev dopolnitve ZOUTI, kot jo nalaga Revizija Direktive tobačnih izdelkov; vzpostavitev E-portala storitev 

Vsebinske mreže; izvedba skupne akcije NVO s področja zdravja in okolja s poudarkom na zdravi/aktivni 

mobilnosti in krepitvi zdravja; prenos javnih funkcij na NVO sektor. 

 

Na okrogli mizi pa smo razpravljali o 

aktualni problematiki glede uvedbe 

»posebne trošarine na sladke pijače«. 

Namen dogodka je bil osvetlitev problema 

pretirane porabe sladkih pijač v Sloveniji 

(predvsem med otroci in mladostniki), kot 

dejavnika tveganja za pojav kroničnih 

nenalezljivih bolezni.  

 

 



 

Gostje so bili: 

 

 prof. dr. Tadej Battelino, specialist pediatrične endokrinologije, diabetologije in metabolizma, 

 prof. dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž., Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Pediatrična klinika, 

vodja oddelka za nutricionistiko na Kliničnem oddeleku za gastroenterologijo, hepatologijo in 

nutricionistiko  

 prim. Mojca Senčar, dr. med., predsednica slovenske Europe Donne 

 Peter Miklavčič, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije 

 dr. Marjeta Recek, vodja sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje, Ministrstvo za 

zdravje 

 predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 

 Mihaela Lovše, v.m.s., univ.dipl.org., predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno 

kontrolo, predstavnica Vsebinske mreže NVO za zdravje 

 

Razpravo je povezovala Špela Debenjak, dipl. nov. in mag. soc., strokovna sodelavka na projektu NVO varujejo 

naše zdravje.  

 

Posnetek tiskovne konference lahko pogledate na tej povezavi: www.vimeo.com/114965600 

Posnetek okrogle mize lahko pogledate na tej povezavi: www.vimeo.com/114967344 

 

Neposreden prenos tiskovne konference in okrogle mize je potekal na  http://www.studio12.tv/szotk. Podstran je 

vzpostavila  neodvisna televizija Studio 12, ki nas spremlja že ves čas našega delovanja. 

 

 2 Cellos podprla projekt NVO varujejo naše zdravje 

                                                                                                                                 

2 CELLOS sta med prvimi, ki so podprli projekt NVO varujejo naše zdravje in akcijo "Zdravo na zabavo". Z učenci OŠ 

Zavrč in OŠ Cirkulane, smo se v petek, 

19.12.2014 udeležili koncerta 2 CELLOS v 

Dvorani Tabor Maribor ter otrokom 

omogočili srečanje v zakulisju, skupinsko 

fotografiranje in podpisovanje kart s strani 

zvezdnikov Luke Šulića in Stjepana Hauserja. 

Ob tej priložnosti smo mladim razdelili 

mentol bonbončke EX-Smokers, zvezdnikoma 

pa majice s sloganom projekta NVO.  

 

http://www.vimeo.com/114965600
http://www.vimeo.com/114967344
http://www.studio12.tv/szotk


 

 

Hvala družini Šulić in obema zvezdnikoma za odprtost in prisrčnost! 

 

 

 

Napovednik dogodkov: 
 

 3. nacionalna konferenca o alkoholni politiki z naslovom "Zmanjšajmo breme alkohola v 
Sloveniji!" , 14. in 15. januar 2015 

  
O tem, kakšno je breme alkohola ter stanje alkoholne politike v Sloveniji in v Evropi ter kateri so najučinkovitejši 

ukrepi za zmanjševanje bremena alkohola, bomo razpravljali in iskali odgovore prvi dan konference, drugi dan pa 

bo namenjen interdisciplinarnemu pristopu k preprečevanju in zmanjševanju tveganega in škodljivega pitja 

alkohola v Sloveniji. 

  

Tudi tokrat bo v okviru konference organizirana tržnica "MOSA", priložnost za vse, ki bi želeli udeležencem 

konference predstaviti svoje projekte in programe.  

 

Za dodatna pojasnila lahko pišete na elektronski naslov kongresna.dejavnost@nijz.si. 

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do 5. januarja 2015 na povezavi  

https://www.1ka.si/a/48943. 

 

Udeležba na konferenci je brezplačna. 

Vir: NIJZ 

mailto:kongresna.dejavnost@nijz.si
https://www.1ka.si/a/48943


 

Zanimivo: 
 

 Izšel je ponatis knjige NIJZ »Alkohol v Sloveniji« 

http://www.infomosa.si/doc/Alkohol_v_Sloveniji_ponatis.pdf?nlid=c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5

&emid=b2eb7349035754953b57a32e2841bda5  

(23. 12. 2014) 

 

 Brošura SHAAP o alkoholu in raku: 

http://www.infomosa.si/doc/shaap_cancer_risks_booklet.pdf?nlid=c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5

&emid=b2eb7349035754953b57a32e2841bda5  

(23. 12. 2014) 

 

 

NOVICE IZ EVROPSKE UNIJE IN SVETA 

 

 

 Ugotavljanje primernih praks na področju ukrepov pri kajenju tobaka za zmanjševanje 

neenakosti na področju zdravja 

 

Kajenje tobaka na območju Evropske Unije veliko prispeva k razlikam v zdravstvenem stanju posameznikov in 

različnih socialnih skupin. V Evropski Uniji in njenih državah članicah se že nekaj desetletij uveljavljajo razne 

meritve in opazovanja, ki so pri zmanjšanju kajenja tobaka načeloma bile uspešne. Študija opisuje vpliv 

nadzornih tobačnih politik na različne socio-demografske skupine v Evropi. Vanjo so zajeti dokazi z objavljene 

akademske literature, ki opisujejo izkušnje s preostalih področij za izboljšanje zdravstvenega stanja, kar bi 

posledično koristilo pri kreiranju uspešnih politik na področju kajenja tobaka in tako prispevalo k boljšim 

praksam pri izvajanju kontrolnih meritev. Vse to, kar je tudi glavni cilj, bi lahko imelo vpliv celo na socialno 

šibkejše skupine ljudi, kar bi pomenilo zmanjšan prispevek kajenja tobaka na neenakosti na področju zdravja. 

 

Vir: European Commission, Final report: Identifying best pratice in actions on tobacco smoking to reduce 

health inequalities 

 

 

 

 

 

 



 Nova pravila o EU označevanju živil 

Nova pravila EU o označevanju živil, ki bodo začela veljati v soboto, 13. decembra 2014, bodo potrošnikom 

zagotovila jasnejše, celovitejše in natančnejše informacije o vsebini živil ter jim pomagala sprejemati 

informirane odločitve o živilih.  

Nova zakonodaja določa osnovna načela glede označevanja živil in predpisuje konkretnejše zahteve, kot so 

na primer obvezne informacije o poreklu določenih vrst mesa, jasnejše navedbe o alergenih snoveh ali 

jasnejše informacije o hranilni vrednosti za večino predpakiranih predelanih živil. Poleg tega bodo po novem 

veljale enake zahteve glede označevanja za spletno nakupovanje, prodajo na daljavo ali nakup v trgovini. 

Nova uredba prinaša tudi jasnejše navedbe glede sestavljenega mesa in rib ter odmrznjenih proizvodov, uvaja 

pa tudi strožja pravila za preprečevanje zavajajočih praks. 

Nosilci živilske dejavnosti so imeli na voljo tri leta za nemoten prehod na novo označevanje. Pravila o 

obveznem označevanju hranilne vrednosti vseh predelanih živil bodo začela veljati 13. decembra 2016. 

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2560_en.htm  

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2561_sl.htm 

 

In za konec še NOVOLETNA ČESTITKA 
 

Zvezde na nebu, 
lučke vsepovsod, 

tople želje in lepe misli 
se iskrijo naokrog. 

Naj leto 2015 vam pričara 
lepoto vseh drobnih stvari, 

izpolni sanje, 
in vas popelje 

v jutra polna srečnih dni. 
 

Vesel božič in srečno novo leto 2015 vam želi ekipa SZOTK! 
 

 

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO 

Partizanska cesta 12 | 2000 Maribor | Slovenija 

tel: +386 5 917 80 76 | GSM: +386 51 317 113 

info@zadihaj.net, info@tobak-zveza.si | www.zadihaj.net, www.tobak-zveza.si 
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