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VABILO 

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

vas vljudno vabi na 

 

tiskovno konferenco z naslovom: 

POTENCIAL NVO ZA REŠEVANJE KLJUČNIH IZZIVOV NA PODROČJU ZDRAVJA V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

in okroglo mizo z naslovom: 

DAVEK NA SLADKE PIJAČE - NALOŽBA V ZDRAVJE 

 

Tiskovna konferenca bo v ponedeljek, dne 15.12.2014 ob 11. uri, 

 sledi okrogla miza ob 11.30 uri, 

v prostorih Hotela City, na Dalmatinovi 15 v Ljubljani. 

Vljudno vabljeni! 

 

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

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

 

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

operacije 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" 

 

http://www.studio12.tv/szotk
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TISKOVNA KONFERENCA PROGRAM:  

 Nagovor predstavnikov Vsebinske mreže NVO za zdravje 

 

 Kratka predstavitev programa 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 

 

 Ključni izzivi javnega zdravja in vloga NVO v preventivi kroničnih nenalezljivih bolezni, 

kot narekujeta izhodišči SZO/ Regionalni urad za Evropo in Osnutek Strategije razvoja 

dejavnosti javnega zdravja 2013-2023 v RS 

 

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

operacije 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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OKROGLA MIZA PROGRAM: 

 

V razpravi bodo sodelovali: 

 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 bo povezovala Špela Debenjak, dipl. nov. in mag. soc., strokovna sodelavka na 

projektu NVO varujejo naše zdravje.  

 

Gostje bodo na okrogli mizi razpravljali o aktualni problematiki glede uvedbe »posebne 

trošarine na sladke pijače«. Namen dogodka je osvetlitev problema pretirane porabe sladkih 

pijač v Sloveniji (predvsem med otroci in mladostniki), kot dejavnika tveganja za pojav 

kroničnih nenalezljivih bolezni. 
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