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Vsebina:

•novice mreže NVO za zdravje in ostale novice
•zanimive novice iz področja zdravja in okolja

•napovednik dogodkov na področju zdravja in okolja
•razpisi na področju zdravja in okolja

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE

• Redna letna skupščina članov mreže SZOTK 

Vabimo vas na redno letno skupščino Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ki bo dne 9.2.2016 ob 11.00
uri v prostorih SZOTK, na Partizanski cesti 12 v Mariboru (2.nadstropje).

DNEVNI RED:

1. Pregled dosedanjega projektnega dela.

2. Potrditev zadnjega letnega finančnega in vsebinskega poročila.

3. Izbor in imenovanje člana v Medresorsko delovno skupino za izvajanje zavez Parmske deklaracije na MZ iz vrst 
nevladnih organizacij za področje zdravja: 

»Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 02401-19/2012/4 z dne 23. 8. 2012 in njegovo spremembo, št. 
02401-12/2015/4 z dne 9. 7. 2015, je potrebno za nadaljnje delovanje Medresorske delovne skupine za izvajanje 
zavez 5. ministrske konference o okolju in zdravju otrok evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije 
(medresorska delovna skupina) ponovno imenovati državne sekretarje, predstavnike občin, predstavnike mladih 
Slovenije in nevladnih organizacij.
Prednostna naloga te medresorske delovne skupine je spremljanje izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje Strategije 
Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020, sprejetim s sklepom Vlade 
Republike Slovenije št. 18100-1/2015/4 z dne 9. 7. 2015. Vlada Republike Slovenije je naložila ministrstvom, 
pristojnim za izvajanje akcijskega načrta, da ga izvajajo in o tem poročajo vsaki dve leti Vladi Republike Slovenije prek
medresorske delovne skupine državnih sekretarjev. 
Medresorsko delovno skupino vodi državna sekretarka Ministrstva za zdravje.

4. Nabor kandidatov iz NVO za članstvo v Svetu za javno zdravje in okolje MOM. 

https://www.facebook.com/szotk?_rdr=p
http://nvozdravje.si/
http://www.zadihaj.net/
https://twitter.com/tobakzveza


5. Pregled in potrditev programa dela SZOTK za leto 2016-2018.

6. Razno.

Vljudno vabljeni!

Miha Lovše
podpredsednik SZOTK

• 4. februarja je bil obeležen Svetovni dan boja proti raku

Ob letošnjem Svetovni dnevu boja proti raku, ki poteka 4. februarja, Mednarodna zveza proti raku začenja triletno kampanjo z 
geslom »Mi zmoremo. Jaz zmorem.« (We can. I can.). Namen vsakoletnega obeleževanje je ozaveščanje ljudi o pomenu 
čimprejšnjega odkrivanja raka in možnostih preprečevanja. 
Po podatkih Onkološkega inštituta največ prebivalcev Slovenije zboli in umre za raki, ki so predvsem posledica slabega 
življenjskega sloga, denimo kajenja, prekomernega uživanja alkohola, prekomernega hranjenja in debelosti, premalo gibanja itd.
Zaradi svojega življenjskega sloga za rakom pogosteje zbolevajo in umirajo moški kot ženske, saj je moški v večji meri uživajo 
alkohol kot ženske, med njimi je več debelih in prekomerno hranjenih, prav tako je med njimi še vedno več kadilcev, poleg tega 
pa se manj udeležijo različnih preventivih, tudi v Program Svit - presejalnega programa za odkrivanje predrakavih in rakavih 
sprememb na debelem črevesju, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Spodbudno je, da glede na podatke Registra 
raka število rakov na debelem črevesu in danki od leta 2011 upada. Od leta 2010, ko je bilo število novih rakov najvišje, 1724, 
je to število upadlo in je v 2012 znašalo 1530, torej za 194 novih rakov manj. Razlog za tako hiter upad incidence rakov je 
odkrivanje in odstranjevanje predrakavih sprememb med kolonoskopijo v okviru Programa Svit.

Več podatkov in dodatne povezave najdete na spletni strani NIJZ. 

• Poziv tobačnim uvoznikom - poročanje o tobačnih izdelkih

NIJZ naproša, da v skladu z določbami Direktive 2001/37/EC in Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (UL RS, 
26/2003, 17/2006) mora proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje 
zdravja RS (po novem Nacionalni inštitut za javno zdravje) posredovati: 

• seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri proizvodnji tobačnih izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah, ki 
mora biti sestavljen glede na težo posameznih sestavin v tobačnem izdelku, začenši z najtežjo;

• izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o njihovem delovanju in vrsti;
• toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki v zvezi s sestavinami v zgoreli oziroma nezgoreli obliki, kakor 

je primerno, ki se zlasti nanašajo na njihove vplive na zdravje, upoštevajoč med njimi kakršnekoli učinke odvisnosti;
• rezultate meritev vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida na cigareto.

Prosimo, da nam podatke za leto 2015 posredujete najkasneje do 31.3.2016 na naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, ga. Helena Koprivnikar.

Podrobnejše napotke najdete tukaj.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA 

• Filmi v katerih se prikazuje kajenje bi morali dobiti starostno omejitev zaradi zaščite otrok pred zasvojenostjo s 
tobakom 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO – World Health Organization) je pozvala države sveta, naj ocenijo filme, ki prikazujejo 
uporabo tobačnih izdelkov, z oznako, ki bi prepovedovala mladostnikom ogled filma brez spremstva staršev. S tem ukrepom bi 
se pomembno zmanjšalo število otrok in mladostnikov, ki bi začeli kaditi cigarete in druge tobačne izdelke.
Po podatkih nove, WHO brošure z naslovom "Smoke-free movies: from evidence to action" so filmi, ki prikazujejo kajenje 
tobačnih izdelkov, premamili milijone mladostnikov po vsem svetu k začetku kajenja .
"Zaradi vse strožjih omejitev oglaševanja tobačnih izdelkov, ostajajo filmi eden izmed zadnjih načinov, preko katerega se lahko 
mladostnikom prikaže vizualne podobe kajenja brez kakršnih koli omejitev," pravi dr. Douglas Bettcher, direktor Oddelka WHO 
za Preprečevanje Nenalezljivih Bolezni. S konkretnimi koraki, v obliki starostne oznake filmov, v katerih so scene, ki prikazujejo 
kajenje in predvajanje tobačnih opozoril pred začetkom predvajanja tovrstnih filmov, se lahko prepreči spoznanje otrok s 
tobačnimi izdelki in kasnejšo - s tobakom povezano zasvojenostjo, invalidnostjo in smrtjo. "Kajenje v filmih je lahko zelo 
uspešna oblika promocije za tobačne izdelke," dodaja dr. Bettcher. "Vseh 180 partnerskih držav, podpisnic Okvirne konvencije o 
tobačni kontroli Svetovne zdravstvene organizacije (WHO FCTC – Framework Convention on Tobacco Control) je zavezanih, na 
podlagi mednarodnega prava, da uresničijo prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja."

Filmi vpeljejo milijone mladostnikov v kajenje

Študije v ZDA so pokazale, da filmska platna posredno prispevajo 37% vseh novih mladostniških kadilcev. Leta 2014 je Center 
za nadzor in preprečevanje bolezni (Center for Disease Control and Prevention) ocenil, da bodo, samo v ZDA, filmska platna 
uspešno novačila 6 milijonov novih, mladih kadilcev izmed Ameriških družin. Od tega bo 2 milijona teh oseb sčasoma umrlo 
zaradi s tobakom povezanih bolezni.

http://www.who.int/tobacco/publications/marketing/smoke-free-movies-third-edition/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/protect-children-from-tobacco/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/protect-children-from-tobacco/en/
http://www.nijz.si/sl/poziv-tobacnim-uvoznikom-porocanje-o-tobacnih-izdelkih
http://www.nijz.si/sl/4-februar-svetovni-dan-boja-proti-raku-2016-z-geslom-mi-zmoremo-jaz-zmorem
http://www.program-svit.si/
http://www.program-svit.si/


V letu 2014, je kajenje bilo prisotno v 44% vseh Hollywoodskih filmih in v 36 % filmih, ki so bila ocenjena primerna za ogled 
mladostnikom. Skoraj dve tretjini (59%) najbolje gledanih filmov, med leti od 2002 do 2014, je vsebovala vizualne podobe 
kajenja. Taisto leto je Glavni kirurg ZDA (Surgeon General) poročal, da bi starostna oznaka v prihodnjih filmih, zmanjšala 
stopnjo kajenja med mladostniki v ZDA za skoraj eno petino in s tem preprečila 1 milijon s tobakom povezanih smrtnih žrtev v 
kasnejšem življenju.
Veliko filmov, ki je produciranih izven ZDA, prav tako vsebuje scene s kajenjem. Raziskave so odkrile vizualne podobe kajenja v 
najbolj gledanih filmih, ki so bili producirani v šestih Evropskih državah (Nemčija, Islandija, Italija, Poljska, Nizozemska in 
Združeno kraljestvo) in v dveh državah Latinske Amerike (Argentina in Mehika). Poročilo kaže, da 9 od 10 Islandskih in 
Argentinskih filmov prikazuje kajenje, vključno v filmih, ki so primerni za ogled mladostnikom.
Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije "Smoke-Free Movie report", ki upošteva merila 13. člena WHO FCTC in priporoča 
naslednje ukrepe:

• zahteva se starostna omejitev, oziroma starostna klasifikacija za filme z vizualnimi podobami kajenja z namenom, da 
se zmanjša vizualna izpostavljenost tobačnih izdelkov mladim osebam;

• potrditi, na koncu filma, na mestu kjer se prikazujejo zasluge, da producenti filma niso prejeli nikakršne materialne 
koristi v zameno za protiusluge v obliki prikazovanja vizualnih podob tobačnih izdelkov v filmu;

• preneha se s prikazovanjem tobačnih blagovnih znamk; in
• zahteva, da se pred predvajanjem filmov, v katerih so prikazani tobačni izdelki, prikaže obsežno protikadilsko 

oglaševanje v vseh distribucijskih kanalih (kina, televizijski oglasi, internet, itd.) .

Prav tako se skladno s poročilom priporoča, da se medijske hiše, ki oglašujejo kajenje, izločijo iz državne subvencijske sheme.
Dr. Arnando Peruga, ki je vodja projektov Breztobačne iniciative Svetovne zdravstvene organizacije (WHO Smoke free Initiave) 
pravi, da so nekatere države sveta že izvedle korake, ki omejujejo vizualne podobe tobačnih izdelkov v filmih. "Kitajska je 
odredila, da naj se ne bi v filmih prikazovalo scene s pretiranim kajenjem. Indija je sprejela nova pravila v povezavi z vizualnimi 
podobami tobačnih izdelkov in blagovnih znamk v domačih in tujih filmih ter televizijskih oddajah. Kljub temu pa se lahko in 
mora storiti več na tem področju," dodaja dr. Peruga.

VIR: WHO International, 1.2.2016 

• Kadilce v Italiji so doletele nove globe z namenom zaščite mladih

Po novem v Italiji velja prepoved kajenja v avtomobilu, če je v njem mladoletnik. V Italiji so 2. februarja začela veljati strožja 
pravila glede kajenja. Med njimi je prepoved kajenja v avtomobilu, če je v njem mladoletnik. Zakon za kršilce predvideva kazen 
od 27,50 do 270 evrov. Če je v vozilu oseba, mlajša od 14 let, čaka kadilce še strožja kazen, in sicer v višini od 55 do 550 
evrov. Med drugim so se zaostrile tudi kazni za trgovce, ki bi cigarete prodajali mladoletnikom. Po novem jim grozi od 1000 do 
4000 evrov kazni in celo odvzem licence, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
Cigaretne škatlice bo ministrstvo za zdravje opremilo s slikami, ki naj bi kadilce prestrašile oziroma ljudi odvračale od kajenja. 
Prekrivale bodo 65 odstotkov škatlice.
Elektronske cigarete bodo odslej v posebnih ovitkih, ki jih otroci ne bodo mogli odpreti, na njih pa bo morala biti navedena 
vsebnost nikotina. Strožje kazni pa ne čakajo le kadilcev, ampak tudi tiste, ki bi po nemarnem na ulici odvrgli papirnat robček, 
račun ali žvečilni ali pljunili. Kazni zanje segajo od 30 do 150 evrov, načeloma pa 55 evrov.

Objavljeno v:Večeru, 2.2.2016

Več o tej temi lahko preberete tudi tukaj.
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

• Redna letna skupščina članov mreže SZOTK, 9. februar 2016, Partizanska cesta 12, Maribor

Vabimo vas na redno letno skupščino Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ki bo dne 9.2.2016 ob 11.00
uri v prostorih SZOTK, na Partizanski cesti 12 v Mariboru (2.nadstropje).

Dnevni red je obljavljen v prvem prispevku teh e-novic.

Vljudno vabljeni!

• Društvo Nova pot vabi na 15. tradicionalno predavanje na temo zdravljenja odvisnih od alkohola in njihove 
rehabilitacije, 12. marec 2016, Hotel Radin, Radenci

Društvo Nova pot Radenci za širšo javnost pripravlja svoje sedaj že 15. tradicionalno predavanje na temo zdravljenja odvisnih 
od alkohola in njihova rehabilitacija. Predavanje bo potekalo 12. marca 2016 ob 9. uri, v Kongresni dvorani Hotela Radin v 
Radencih. Predavala bo Darja Boben Bardutzky, dr. med. spec. psih. predstojnica Oddeleka za zdravljenje odvisnosti, 
Psihiatrična bolnišnica Vojnik. Več informacij najdete tukaj.

Vljudno vabljeni!

http://www.vecer.com/clanek/201602026183579
http://www.novapotradenci.lrf-pomurje.si/
http://news.yahoo.com/smokers-italy-hit-fines-protect-young-121413718.html?nf=1
http://www.vecer.com/clanek/201602026183579
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/protect-children-from-tobacco/en/


• ENSP konferenca z naslovom - Tobačna kontrola: raziskave, preventiva in zdravljenje, 5. april 2016, Bruselj, 
Belgija

Dogodek bo obeležen z vrsto prezentacij na temo tobačne direktive (TPD - Tobacco Products Direktive), Okvirne konvencije o 
nadzoru nad tobakom (FCTC - Framework Convention on Tobacco Control), E-cigaretah, additivih v tobačnih izdelkih, kako se 
spopasti s tobačno industrijo, preprečevanja kajenja med mladimi, trošarinah, enotni embalaži, itd. Prav tako bo potekala 
posebna plenarna seja v Evropskem parlamentu.

Več informacij najdete tukaj in na spletnih straneh ENSP.

• UICC Svetovni kongres o raku, 31. oktober - 3. november, Pariz, Palais des congrès, Francija

Od 31. oktobra do 3. novembra bo v Parizu potekal Svetovni kongres o raku, ki ga organizira UICC (Union for International 
Cancer Control - Zveza za mednarodni nadzor nad rakom). Program bo zajemal velik izbor predavanj, debat, delavnic, ki bodo 
zajemala pet tematskih ciljnih sklopov v zvezi z rakom in sicer:

1. Zajeziti širjenje rakavih obolenj: inovacije v preventivi in odkrivanju;

2. Zmanjšati razkorak med posameznimi socialnimi sloji: kvalitetno zdravljenje in diagnoza rakavih obolenj; 

3. Izboljšanje izkušenj pacienta in njegove družine;

4. Izboljšanje nadzora nad rakom: optimizacija rezultatov zdravstvenih sistemov; in

5. Okrepiti civilno družbo: povečati možnosti za spremembe.

Več informacij v zvezi z dogodki na kongresu in informacije o prijavah najdete tukaj.
Nazaj na vrh

RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

• Javni razpis za izbor izvajalcev programa "Zdrav življenjski slog 2015-2017" 

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2015-2017.

Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne 
športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti več kot 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, 
zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden (športna vzgoja in 2 uri športne aktivnosti v okviru 
programa ZŽS), odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, 
odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, 
vključenim v program (ciljna skupina), priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za 
telesno dejavnost in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima pozitivne
učinke na zdravje otrok, hkrati pa jih spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenjskega sloga. V skladu z Nacionalnim 
programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 in Izvedbenim načrtom Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 
2014-2023 bo cilj programa povečati gibalno zmogljivost otrok vključenih v program ter oblikovati trajne navade za redno 
ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga.

Na javni razpis se lahko prijavijo: 
• osnovna šola, 
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Prijavitelj mora izpolnjevati vse v razpisu opredeljene pogoje.

Okvirna višina sredstev za javni razpis znaša 4.851.457,20 EUR.

Razpisuje: Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Rok prijave: 12.2.2016

http://www.sticisce.si/?subpageid=22&id=1389
http://www.zsrs-planica.si/2016/01/29/objava-razpisa-javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-programa-zzs-2015-2017/
http://www.worldcancercongress.org/
http://www.ensp.org/
http://www.tobaccopreventioncessation.com/Event/1st-ENSP-Tobacco-Prevention-Cessation-Conference-32


• Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2016

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2016:
- za zavarovane osebe s paraplegijo,
- za zavarovane osebe s paralizo,
- za zavarovane osebe z multiplo sklerozo,
- za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, 
- za zavarovane osebe s cerebralno paralizo,
- za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze,
- za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
- za otroke s celiakijo.

Javni razpis se izvaja z namenom sofinanciranja skupinske obnovitvene rehabilitacije.
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – 
uradno prečiščeno besedilo) ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Okvirna višina sredstev za javni razpis znaša 3.294.714,50 EUR.

Razpisuje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok prijave: 12.2.2016

• Horizon 2020: TackSHS

V sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014 - 2020) - Obzorje 2020 - v okviru Globalnega zavezništva proti 
kroničnim obolenjim - preventiva in zdravljenje pljučnih bolezni z oznako razpisa HCO-06-2015, se zbirajo predlogi kako se 
spopadati s pasivnim kajenjem in emisijami e-cigaret: ocena izpostavljenosti, novi načinini ukrepanja, vpliv na pljučne bolezni in
ekonomske posledice za populacije Evropskih držav.

Oznaka razpisa: HCO-06-2015

Okvirna višina sredstev za javni razpis znaša2.987.795,25 EUR.

Več o razpisu in projektu najdete tudi na straneh ENSP.

Razpisuje: Evropska komisija

Razpis je odprt do: 31.10.2019

• Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2) 

V sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014 - 2020) - Obzorje 2020 - v okviru prednostne naloge "družbeni 
izzivi" programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih 
projektov s področja zdravstva.

Oznaka razpisa: H2020-JTI-IMI2-2015-07-TWO-STAGE

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije.
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji tukaj.

Razpisuje: Evropska komisija

Rok prijave: 17.3.2016

• Horizon 2020: FCH2 JU Call for Proposals 2016

V sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014 - 2020) - Obzorje 2020 - V okviru programa za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za zbiranje predlogov in povezane dejavnosti v okviru delovnega načrta za leto
2016 Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2).

Delovni načrt je vključno s podatki o rokih in proračunskih sredstvih, dodeljenih posamičnim dejavnostim, na voljo na spletnem 
portalu za udeležence, kjer so objavljene tudi informacije o razpisnih pogojih in povezanih dejavnostih ter smernice za 
predlagatelje o tem, kako predložiti predlog.
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-07-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-07-two-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://www.razpisi.info/index?action=euprograminfo&id=6009
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7216
http://www.razpisi.info/index?action=euprograminfo&id=6009
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7218
http://www.ensp.org/node/1166
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/665211_en.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/665211_en.html
http://www.razpisi.info/index?action=euprograminfo&id=6009
http://cordis.europa.eu/project/rcn/198790_en.html
http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/webnovosti/7221A9276AD7405DC1257DBE002BE76B?OpenDocument


Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji tukaj.

Razpisuje: Evropska komisija

Rok prijave: 3.5.2016

• Horizon 2020: EIT KICS Call 2016

V sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014 - 2020) - Obzorje 2020 -V okviru programa za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna razpisa za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij. Poziva se k predložitvi
predlogov za razpis EIT-KICS-2016.

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji tukaj.

Razpisuje: Evropska komisija

Rok prijave: 14.7.2016

• Horizon 2020: Horizon Prize - Better use of Antibiotics

V okviru prednostne naloge "družbeni izzivi" programa za raziskave in inovacije je objavljen razpis za nagrado Obzorja 2020 za 
boljšo uporabo antibiotikov. Nagrado v višini enega milijona evrov bo prejel posameznik ali skupina, in sicer za razvoj hitrega 
testa, s katerim bo mogoče ugotoviti, ali je pacienta treba zdraviti z antibiotiki ali ne. 

Namen nagrade je ustaviti prekomerno uporabo antibiotikov in zajeziti čedalje večjo protimikrobno odpornost. Na Evropskem 
centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni namreč ocenjujejo, da zaradi odpornosti mikrobov na zdravila vsako leto umre 
25 000 ljudi, stroški zdravljenja in odsotnosti z dela pa znašajo 1,5 milijarde evrov.
Razpisuje: Evropska komisija

Rok prijave: 17.8.2016

• Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2016   

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni 
zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni. Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, 
ki so registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjujejo druge razpisne
pogoje.

Okvirna višina sredstev za javni razpis znaša 1.677.955,20 EUR 

Razpisuje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok prijave: 12.2.2016

• Javni razpis za izvedbo projetka "Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstevnim 
osebjem"

Predmet javnega razpisa je priprava in distribucija gradiva, ki bo olajšalo komunikacijo s tujci, ki obiščejo zdravstveno ustanovo 
in ne govorijo slovenskega jezika ter izvedba krajšega medkulturnega usposabljanja za zdravstvene delavce.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov, in sicer:
• vsebinski sklop 1: Priprava gradiva za lažjo komunikacijo ciljne populacije z zdravstvenimi delavci, 
• vsebinski sklop 2: Usposabljanje zdravstvenih delavcev in predstavitev gradiva.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta 
javnega razpisa – posameznega vsebinskega sklop

Razpisuje:Ministrstvo za notranje zadeve

Rok prijave: 10.2.2016

http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7067
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7067
http://www.zzzs.si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/webnovosti/F8DD063D6AC7A126C125711D0032A927?OpenDocument
http://www.razpisi.info/index?action=euprograminfo&id=6009
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=6436
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://www.razpisi.info/index?action=euprograminfo&id=6009
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7217
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc


• Call for proposals 2016 for prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine 
pollution

Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju dejavnosti na področju izboljšanja učinkovitosti sistemov za
preventivo pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek (sklop 1), ter sistemov za pripravljenost in odziv nanje 
(sklop 2) za leto 2016. 
Vrednost razpisa: Na voljo je 8.300.000 EUR (sklop 1 – projekti preprečevanja: 4.200.000 EUR, sklop 2 – projekti 
pripravljenosti: 4.100.000 EUR). Prijavite lahko projekte v vrednosti do 800.000 EUR, sofinancira se do 75 % upravičenih 
stroškov.

Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO)

Rok prijave: 14.3.2016
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