
 
 

 

 
 
 

 

 

Vabimo Vas na nacionalni posvet 

 

 

Svetovni dan brez tobaka 2015 

''10 let Okvirne konvencije SZO za nadzor nad 

tobakom'' 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ljubljana, Zaloška 29,  

sreda, 27. maj 2015, s pričetkom ob 9 uri. 

 

 
 

 

Za udeležbo na posvetu ni kotizacije. 

 

Prijave za posvet sprejemamo do 24. maja 2015 na spletnem naslovu: 

https://www.1ka.si/a/63507 

 

Postopek za dodelitev licenčnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in 

babiške nege Slovenija poteka. 

 

V odmoru posveta bodo potekale predstavitve posterjev na temo srečanja in vabimo vas, da 

na posvetu sodelujete s posterjem. Več o temah posterjev in prijavi posterjev je na voljo na 

spletni strani: 

https://docs.google.com/a/noexcuse.si/forms/d/1my5WTvv9juVNYHpq9xgTuqKS8JeXVJbhTjtWVaCh6aA/

viewform 

 

https://www.1ka.si/a/63507
https://docs.google.com/a/noexcuse.si/forms/d/1my5WTvv9juVNYHpq9xgTuqKS8JeXVJbhTjtWVaCh6aA/viewform
https://docs.google.com/a/noexcuse.si/forms/d/1my5WTvv9juVNYHpq9xgTuqKS8JeXVJbhTjtWVaCh6aA/viewform


 

Program srečanja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moderatorja: Vesna Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje  

                           Dr. Tomaž Čakš, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 

8:30–9:00 Registracija udeležencev 

9:00–9:20 Pozdravni govori 

 

Predstavnik Ministrstva za zdravje RS,                                                                                             

Ada Hočevar Grom, Nacionalni inštitut za javno zdravje  

9:20–9:35 Na poti do družbe brez tobaka 

 
Marijan Ivanuša, Urad Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji 

9:35–9:50 10 let Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom 

 
Dr. Tomaž Čakš, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

9:50–10:05 Posledice in razširjenost rabe tobaka v Sloveniji ter učinkoviti ukrepi za zmanjševanje 

 
Helena Koprivnikar, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

10:05–10:20 Kaj prinaša nova evropska direktiva za področje tobaka in povezanih izdelkov 

 
Nataša Blažko, Ministrstvo za zdravje   

10:20–10:45 Diskusija 

 

10:45–11:30 ODMOR in PREDSTAVITEV POSTERJEV 

 

11:30–12:00 Enotna embalaža 

 Jennifer Burch, Smoke Free Partnership 

12:00–12:15 Diskusija 

12:15–13:15 Okrogla miza – kako v Sloveniji uresničujemo določbe  Okvirne konvencije SZO za 

nadzor nad tobakom in smernic za posamezne člene konvencije 

 Na okrogli mizi bodo predvidoma sodelovali predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za 

finance, Finančne uprave RS, Zdravstvenega inšpektorata RS, Tržnega inšpektorata RS, 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno 

kontrolo in mladinske zveze Brez izgovora Slovenija 

13:15-13:30 Diskusija in zaključek srečanja 

  


