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PRIHAJAJOČI DOGODKI

SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU

Dragi prijatelji, kakšni so vaši načrti za Svetovni dan boja proti raku? 

4. februar se vedno bolj približuje, novice na to temo pa lahko spremljamo na spletni strani 
worldcancerday.org.  Trenutno je za ta dan organiziranih 68 dogodkov po svetu, na spletni strani pa 
lahko dodate tudi svoje aktivnosti in načrte. 

Pokažite svojo podporo in se pridružite Thunderclap!

Da lahko Thunderclap zaživi potrebuje minimalno 250 podpornikov. 
Potrebujete le nekaj sekund za vpis na zgoraj omenjena 
socialna omrežja, kampanji pa se pridružite preko naslova:
https://www.thunderclap.it/projects/20675-world-cancer-day-2015. 
Za dodatna vprašanja
se lahko obrnete na naslov: communications(at)uicc.org.

Povežite se:  uradna spletna stran: worldcancerday.org
                       Facebok skupina: /worldcancerday
                      Twitter:  #worldcanderday  #notbeyondus

DRUGA EVROPSKA MLADINSKA KONFERENCA O TOBAKU

Mladinska zveza Ni izgovora Slovenija, Fast Forward na Škotskem in Slovenski mladinski manifest 
o tobaku in alkoholu iščejo promotorje za drugo evropsko mladinsko konferenco o tobaku (ETYC),
ki se bo odvijala oktobra ali novembra 2015 v Edinburghu na Škotskem in bo trajala 5 dni 
(štirje dnevi aktivnosti in dva dneva potovanja).

Okrog 80 mladih ljudi, strokovnjakov in snovalcev idej iz cele Evrope se bo zbralo na tem dogodku,
z namenom izmenjati mnenja o prihodnosti nadzora nad tobakom in vlogo mladih ljudi v tej akciji. 
Na tem dogodku želimo vzpostaviti Evropsko mladinsko mrežo o tobaku, ki bo delovala kot 
internacionalna mladinska organizacija, katere začetki segajo v leto 2013, kjer je v Sloveniji potekal 
prvi ETYC. 
Vsi zainteresirani se lahko za več informacij obrnete na: info@noexcuse.si.
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SREČANJE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) bo 27.1.2015 
organizirala Srečanje mreže nvo za zdravje. Dogodek se bo odvijal ob 11. uri, 
v Mobilnostnem centru Maribor na Partizanski cesti 21 v Mariboru. 

IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV

Vsebinska mreža NVO varujejo naše zdravje vabi prostovoljce na brezplačno izobraževanje z 
naslovom “Zmanjševanje rabe tobaka med mladimi v Republiki Sloveniji”, ki bo potekalo na 
Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani, Poljanska 61, v soboto 31.01.2015, od 9. do 15. ure. 

Izobraževanje prostovoljcev bodo izvedli predavatelji iz: Ministrstva za zdravje, 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Mladinske zveze Brez izgovora Slovenije, 
Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK). 
Udeleženci prejmejo potrdilo o izobraževanju.
Svoje prijave lahko pošljete na e-mail: info@zadihaj.net do 26.1.2015

3. NACIONALNA KONFERENCA O ALKOHOLNI POLITIKI

3.nacionalna konferenca o alkoholni politiki, z naslovom 
"Zmanjšajmo breme alkohola v Sloveniji!", je potekala 14. in 15. januarja v Ljubljanji. 
Priredil jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju 
z Ministrstvom za zdravje RS in Svetovno zdravstveno organizacijo.
Prvi dan konference  je bil namenjen pregledu stanja na področju alkohole politike 
v Evropi in v Sloveniji ter predstavitvi najučinkovitejših ukrepov na tem področju. 
Drugi dan konference je bil posvečen interdisciplinarnemu pristopu 
k preprečevanju in zmanjševanju škodljivega pitja alkohola v Sloveniji. 
Več informacij o konferenci ter o aktivnostih, 
ki so jih izvajali lahko najdete na: www.infomosa.si

SLOGA: PRIROČNIK ZA NVO O SODELOVANJU Z MEDIJI

Platforma SLOGA je v sklopu projekta Svetovljanjska Evropa: skladnejša Evropa za pravičnejši svet, 
pripravila priročnik za nevladne organizacije o sodelovanju z mediji. Priročnik poudarja pomembnosti
učinkovitega ter angažiranega komuniciranja z mediji ter nam prikaže dobre prakse ravnanja z 
novinarji, pomembnosti pri tiskovnih konferencah in izkoriščanju potenciala digitalnih medijev pri
komuniciranju z javnostjo.
Več na to temo, si lahko ogledate tukaj:
http://www.sloga-platform.org/images/SLOGA_MediaToolkit_FINAL.pdf

TOBAČNI UVOZNIKI PO NOVEM POROČALI O TOBAČNIH IZDELKIH

V skladu z določbami Direktive 2001/37/EC in Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 
morajo uvozniki tobačnih izdelkov enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje zdravja RS 
posredovati seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri proizvodnji tobačnih izdelkov, 
izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o njihovem delovanju in vrsti,
toksikološke podatke ter rezultate meritev vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida 
na cigareto.
Vir: http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=0&pi=19&_19_view=item&_19_newsid=2719&pl=0-19.0.
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EPHA PRIPOROČILA ZA OBDAVČITEV TOBAČNIH ZDELKOV

Generalni direktorat Evropske komisije za davke in carinsko unijo (DG TAXUD) je objavil 
delovno študijo o zniževanju administrativnih stroškov in doseganju skladnosti in varnosti pri 
obdavčevanju tobačnih izdelkov (poročilo RAMBOLL). EPHA v zvezi s tem priporoča, da se 
pri prihodnjih odločitvah o obdavčitvi tobačnih izdelkov upošteva posledice za 
zdravje in s tem povezane stroške.

Evropska Komisija in članice se naj še naprej zavzemajo za zvišanje cen tobaka, še posebej če je del 
sredstev namenjen podpori pri odvajanju od kajenja, informiranju javnosti in preventivi.
Prisotnost cenejših tobačnih izdelkov na trgu zmanjšuje učinkovitost obdavčitve, ter oslabi učinek 
drugih politik za tobačno kontrolo, ter zmanjšuje priliv v javno blagajno. 
EPHA priporoča poenostavitev davčne strukture, ki bi lahko zmanjšala možnosti izogibanja plačevanju 
davka, ter stroške nadzora. 

Več na to temo je dostopno na: http://www.epha.org/6062
Več informacij o poročilu Ramboll: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/tobacco_products/studies_reports/i
ndex_en.htm)

DOBRE NOVICE ZA NADZOR TOBAKA!

V Veliki Britaniji se obeta predstavitev zakona o enotni embalaži tobačnih izdelkov. 
Nov zakon bi uvedel povsem standardizirane škatlice za cigarete, brez vsakršnih logotipov. 
S to potezo želijo dvigniti ozaveščenost predvsem mladim, ki veliko prehitro začnejo s kajenjem. 
Hkrati pa bi z novo embalažo lahko bolje poudarili zdravstvena tveganja povezana z 
uživanjem tobačnih izdelkov. 

Raziskave so pokazale, da oblikovna vrednost tobačnih znamk vpliva na potrošnikovo dojemanje, 
da so določene znamke manj škodljive kakor ostale. Druga prednost pa je, da se enotna embalaža 
dojema kot manj privlačna,  kar bi lahko odvrnilo nekatere mladostnike pri kajenju. 
Vir: http://www.plainpacksprotect.co.uk

ENSP - Za Evropo brez tobačnega dima!

ENSP (internacionalna neprofitna organizacija za nadzor tobaka) si je zadala cilj razvijanja skupne 
strategije znotraj vseh organizacij, ki se ukvarjajo s kontrolo tobaka v Evropi. 
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Njihova vizija za prihodnost je odprava neenakosti med evropskimi državljani na področju zdravja in 
odprava trpljenja, ki jih povzročata slabo zdravje in zgodnja smrt zaradi bolezni povezanih s tobakom. 
Predvsem pa si želijo zaščititi otroke in mlade, ki so že od malih nog tarča agresivnega trženja 
tobačne industrije, ki jih želi premamiti v vseživljensko odvisnost. 
Želijo omogočiti vsem evropskim državljanom svež zrak, ki ni onesnažen s tobačnim dimom. 
Prvi korak k tej viziji je popolna implementacija FCTC v Evropi do leta 2020. 

Večji premiki, ki se bodo odvijali med 2015-2017:
-podpora direktivi tobačnih izdelkov 2014/40/EU 
-podpora WHO-Framework pri nadzoru nad tobakom 
(http://www.ensp.org/sites/default/files/WHO_recognition_ENSP_20110509.pdf). 
- podpora in sodelovanje v evropskih projektih (SILNE, EQUIPT in EPACTT)
- večja povezovanja v Evropi, vključno z omogočanjem izmenjave med zagovorniki 
nadzora tobaka in drugih skupin, kot so mladinske in zdravstvene.

Vir: http://ensp.org

UGOTAVLJANJE PRIMERNIH PRAKS NA PODROČJU UKREPOV PRI 
KAJENJU TOBAKA ZA ZMANJŠANJE 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 z namenom 
zmanjševanja obsega kajenja tobaka že nekaj desetletij uveljavljajo razne meritve in opazovanja, 
ki so do sedaj načeloma bile uspešne. 

Odločitev, katere poti še izbrati v bodoče, pa seveda ni lahka. 
Obstaja splošno mnenje, da ima pri zmanjševanju razlik v zdravstvenem stanju kot posledica kajenja 
največji potencial dvigovanje cen tobačnih izdelkov.

Vir: Identifying best practice in actions on tobacco smoking to reduce health inequalities
A Matrix Knowledge Report to the Consumers, Health and Food Executive Agency, 
funded by the Health Programme of the European Union, August 2014


