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   VABILO 

 

 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) 

vas vljudno vabi na 

 

TRETJE SREČANJE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE, 

 

ki bo v torek, dne 23.06.2015 ob 11. uri 

  

v Veliki sejni dvorani (4. nadstropje) Agencije RS za okolje,  

na Vojkovi 1b v Ljubljani 

 

Organizator bo poskrbel za brezplačno zdravo malico. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na e-mail naslov: info@zadihaj.net 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor 

projekta se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete 

"Institucionalna in administrativna usposobljenost"; prednostne usmeritve "Spodbujanje razvoja 

nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga" 
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Spoštovani člani mreže NVO za zdravje! 

Mreža NVO za zdravje predstavlja združenje nevladnih organizacij primarno iz področja 

zdravja in socialnega varstva, varstva okolja in varovanja narave, vzgoje in izobraževanja. Pri 

svojem delovanju stremimo k temu, da pomagamo pripraviti okolje za izboljšanje 

medsektorskega sodelovanja v praksi. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno 

kontrolo s tem namenom vabi nevladne organizacije članice na tretje srečanje Mreže NVO 

za zdravje, ki bo  v torek, 23.6.2015 ob 11.uri v Veliki sejni dvorani v 4. nadstropju Agencije 

RS za okolje, na Vojkovi 1b v Ljubljani.  

 

Teme tretjega srečanja bodo: 

 

1. PREDSTAVITEV PRVIH USPEHOV MREŽE »NVO VARUJEJO NAŠE ZDRAVJE« NA 

PODROČJU ZAGOVORNIŠTVA IN CIVILNEGA DIALOGA 

Predstavili bomo uradno poročilo Ministrstva za zdravje vladi RS o delu Medresorske 

delovne skupine za izvajanje zavez Parmske deklaracije (na MZ), v katero bosta kot plod 

prizadevanj naše NVO mreže v bodoče vključena tako predstavnik mladih Slovenije, kot tudi 

predstavnik NVO s področja zdravja. Naslednji velik korak za nevladnike je tudi ustanovitev 

Sveta za zdravje in okolje na Mestni občini Maribor, prvega tako zastavljenega 

posvetovalnega organa županu kakšne občine v Sloveniji. V začetku junija 2015 podpisani 

sklep s strani župana MOM pomeni odločen korak k vzpostavitvi trajnega in odgovornega 

partnerstva med nevladnim sektorjem, strokovno javnostjo in lokalno samoupravo na nivoju 

Mariborske občine in hkrati spodbudo ostalim občinam, da storijo enako. Z okrepljenim 

sodelovanjem državne in lokalne oblasti bo omogočeno tudi izboljšano izvajanje zavez 

Parmske  Deklaracije o okolju in zdravju ter strategije Zdravje 2020. 

 

 

 

2. SPREMEMBA TOBAČNE IN ALKOHOLNE ZAKONODAJE V REPUBLIKI SLOVENIJI  

Predstavili bomo zakonski pobudi, s katerima želimo uvesti ukrep licenciranja prodaje in 

ponujanja tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač ter uvesti licenčnine (sprememba Zakona o 

omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in Zakona o omejevanju porabe alkohola). 
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Ukrep licenciranja večjih in manjših prodajaln ter gostinskih lokalov za prodajo in ponujanje 

tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač je namenjen učinkovitejšemu nadzoru nad izvajanjem 

omenjenih zakonov. Poleg ukrepa licenciranja predlagamo tudi uvedbo licenčnin, katerih 

višina naj bo odvisna od velikosti lokala ali prodajalne, števila zaposlenih in/ali višine letnih 

prihodkov. Ob uvedbi licenčnin je treba zagotoviti, da bodo le-te uporabljene za 

sofinanciranje preventivnih in kurativnih javnih, nevladnih in zasebnih programov na 

področju tobaka, alkohola in prepovedanih drog. Za razdeljevanje zbranih finančnih sredstev 

od licenčnin naj država (ministrstvo, pristojno za zdravje) ustanovi specializirano fundacijo, ki 

bo na podlagi strokovnih kriterijev in minimalnih kakovostnih standardov prek razpisov 

razdeljevala sredstva za izvajanje programov in projektov, ki bodo izhajali iz večletnih 

prioritet države na področju tobaka in alkohola. 

 

 

3. KREPITEV VLOGE VSEBINSKE MREŽE NVO IN KREPITEV PARTNERSTVA MED NVO V 

NAŠI MREŽI  

Tudi tokrat bomo predstavili nekaj primerov dobrih praks iz vrst naših članic. Svoje 

dejavnosti bodo predstavili: 

Zavod IZRIIS, Mag. Neja Samar Brenčič:  Zavod IZRIIS je informacijski raziskovalni inštitut za 

izobraževanje in svetovanje. Predstavili nam bodo dejavnost motivacije in usposabljanja 

mladih za promocijo zdravja med vrstniki (mladi mladim) s pomočjo izobraževalnih modulov. 

DrogArt, Marko Verdenik: Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija 

ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola 

med mladimi. Predstavili nam bodo Erasmus+ projekt PINS - ustanovitev skupnosti 

mladinskih delavcev z namenom izmenjave informacij, znanj in izkušenj na področju nočnega 

življenja. Cilj projekta je izgradnja spletne platforme in skupna intervencija na festivalu 

BOOM na Portugalskem. 

Inštitut Ribalon, Biba Rebolj:  Inštitut Ribalon se ukvarja z metodo »V rešitev usmerjen 

pristop«. Pristop je v svetu uveljavljen in široko uporabljan predvsem v socialnem in 

svetovalnem delu ter terapiji in psihoterapiji. Od leta 2014 v Sloveniji uvajamo »V rešitev 

usmerjen kovčing«. Kovčing je proces, kjer kovč v pogovoru vodi klienta pri odkrivanju 

strategij in virov, ki jih posameznik že ima v sebi, z namenom izboljšanja določene situacije, 

vedenja ali načina življenj, spopadanja s problemi ali razmišljanja o sebi in svetu. 
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PRAVNI POUK: 

Za vložitev zakonskih pobud oziroma predlogov, omenjenih v 2. točki zgoraj, potrebujemo 

soglasje članov, saj SZOTK zastopa interese Vsebinske mreže NVO za zdravje. V primeru, da 

se našega srečanja ne boste udeležili in tudi ne boste podali nesoglasja v pisni obliki, bomo 

šteli, da z našimi predlogi soglašate! 

 

 

S prijaznimi pozdravi,  Ekipa SZOTK 


