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E-NOVICE / Junij 2016

Vsebina:

•novice mreže NVO za zdravje in ostale novice
•zanimive novice iz področja zdravja in okolja po svetu
•napovednik dogodkov na področju zdravja in okolja

•razpisi na področju zdravja in okolja

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE

• V SZOTK soorganiziramo prireditve v okviru Drava festival - Živi zDravo! 

Med 10. in 19. junijem 2016 bo na celotnem območju Drave v Sloveniji potekal prvi Drava Festival, skupek enotno 
promoviranih izobraževalno-naravovarstvenih ter rekreacijsko-turističnih dogodkov, ki jih bodo organizirala raznovrstna 
društva in druge organizacije.

Drava Festival želi Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o zdravem ter 
kakovostnem življenjskem okolju, ki ga reka omogoča ter o pomenu njegovega ohranjanja. Hkrati želi povezati tako 
posameznike kot ponudnike raznovrstnih storitev ali izdelkov ter s tem spodbuditi sodelovanje za skupen trajnostni razvoj in
promocijo območja reke Drave v Sloveniji.
Festivalu se je priključilo preko 30 organizaciji prirediteljev z več kot 65 dogodki na celotnem območju Drave.

SZOTK v okviru Festivala Drava soorganizira:

• prireditev LENT LJUDEM, ki se bo odvijala 10. -12.6.2016 na lokaciji na Lentu v Mariboru. Gre za ureditev 
začasne eko cone na Lentu. Postavljene bodo stojnice in kulturni program za vse generacije, predstavljen bo 
program nevladnih organizacij ob sodelovanju in vključitvi gostinske ponudbe obstoječih ponudnikov na Lentu. 
Poiščite našo stojnico na lentu. Začetek ob 17.00 uri.

• prireditev IZOBRAŽEVANJE IN NARAVA NA DRAVA CENTRU, ki se bo odvijala 18. -19.6.2016 na lokaciji 
Drava center na Limbuškem nabrežju. Možno se bo pridružiti izvajanju Joge pod bori, izvajali bomo meritve 
sladkorja v krvi, CO v izdihanem zraku, meritve holesterola in krvnega pritiska. Obiskovalci se bodo lahko 
preizkusili na Smothie bike-u. Zvečer pa je načrtovan tudi Koncert ob Dravi, skupina BARBARI. Aktivnosti se 
začnejo ob 10.00 uri in trajajo ves dan.

Točen spored vseh dogodkov se nahaja tukaj.

Več o Festivalu Drava najdete na tej povezavi.

Pridite in se prepustite zabavi!

Vabljeni!

https://www.facebook.com/szotk?_rdr=p
http://maribor-pohorje.si/drava-festival-10-19-6-2016.aspx
http://maribor-pohorje.si/files/dravafestival2016finalna-tabela.pdf
http://nvozdravje.si/
http://www.zadihaj.net/
https://twitter.com/tobakzveza


• zmanjšuje razširjenost kajenja

• jača miselnost o prenehanju kajenja in število klicev na linije za pomoč pri prenehanju kajenja

• zmanjšuje atraktivnost znamk in pozornost nanje ter privlačnost embalaže

• zvišuje ozaveščenost in učinkovitost zdravstvenih opozoril med adolescenti

• ne vpliva na ilegalno prodajo ali dostopnost do izdelkov

Vir: ERS/ENSP Joint Statement on Plain Packaging, 31. Maj 2016

Našo izjavo za javnost ob Svetovnem dnevu brez tobaka si lahko preberete na naši spletni strani oziroma tukaj, izjavo
za javnost s strani NIJZ pa na njihovih spletnih straneh oziroma tukaj.

V okviru Svetovnega dneva brez tobaka, sta se predstavnika SZOTK udeležila konference v Bruslju, ki se je odvijala 
31.5.2016. Slogan konference je bil "Prihaja enotna embalaža" (ang. Get Ready for Plain Packaging).

• 31. maja je bil obeležen Svetovni dan brez tobaka. Letošnji je potekal pod sloganom "Prihaja enotna 
embalaža". Objavljamo skupno izjavo o enotni embalaži Evropskega združenja pulmologov in Evropske 
zveze za preprečevanje kajenja. 

1. Obstajajo jasni znanstveni dokazi, da ima enotna embalaža pozitiven vpliv na javno zdravje

Znanstveni dokazi kažejo, da enotna embalaža:

• uraden pregled po uvedbi enotne embalaže pripravljen s strani avstralskega oddelka za zdravje pravi, da: 
"Enotna embalaža tobačnih izdelkov dosega svoj namen k izboljšanju javnega zdravja v Avstraliji, in da 
pričakujejo, da bo imela znaten vpliv na javno zdravje v prihodnosti."

2. Okvirna konvencija za nadzor nad tobakom (FCTC) in Evropska direktiva o tobačnih izdelkih (TPD) sta 
priskrbela zakonodajno podlago za enotno embalažo

3. Opogumljamo vse države članice, da uvedejo enotno embalažo

• preliminarni dokazi Evropske Unije kažejo rezultate podobne tistim, opaženim v Avstraliji. Trenutno je nekaj držav 
članic (Irska, Združeno kraljestvo, Francija) uvedlo zakonodajo o enotni embalaži, ki prične veljati 20. maja 2016, 
medtem ko jih je nekaj (to so Madžarska, Finska, Švedska, Slovenija, Belgija) javno izrazilo interes za uvedbo 
enotne embalaže.

4. Vzpodbujamo države članice, da ocenijo rezultate po uvedbi enotne embalaže med njihovo populacijo.

Ko je zakonodaja vpeljana, Evropsko združenje pulmologov (ERS) in Evropska zveza za preprečevanje kajenja (ENSP) 
vzpodbujata države članice, da ocenijo vpeljavo enotne embalaže v njihovi državi, da bi doprinesli dodatne podatke k 
zbirki dokazov, ki podpirajo vpeljavo enotne embalaže po vsem svetu.

Evropsko združenje pulmologov (ERS – European Respiratory Society) in Evropska zveza za preprečevanje kajenja (ENSP –
European Network for Smoking Prevention) sta družno podprla enotno embalažo in vzpodbujata vse države članice 
Evropske unije, da uvedejo zakonodajo o enotni embalaži v okviru Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom (FCTC) 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

• Dokument Evropske direktive o tobačnih izdelkih Svetovne zdravstvene organizacije za 13. člen pravi: "Potrebno bi
bilo uvesti zahteve o enotni embalaži, da bi odstranili učinke oglaševanja na embalaži. Embalaža, posamezni 
cigareti ali drugi tobačni proizvodi ne bi smeli vsebovati ničesar reklamnega ali kakršnihkoli lastnosti, ki bi produkt 
naredile atraktiven." Da bi še poudarili pomembnost zgornjega člena, je Svetovni dan brez tobaka Svetovne 
zdravstvene organizacije posvečen uvedbi enotne embalaže.

• Evropska direktiva o tobačnih izdelkih v 24. členu razlaga, da je državam članicam dovoljeno še poostriti meje o 
standardizaciji pakiranja, ki je opisana v Direktivi.

http://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-brez-tobaka-2016-enotna-embalaza-kot-del-celovitih-ukrepov-za-zmanjsevanje
http://nvozdravje.si/izjava-za-javnost-ob-svetovnemu-dnevu-brez-tobaka-prihaja-enotna-embalaza/
http://nvozdravje.si/


• 31. maja je izšel slovenski prevod znamenite knjige Roberta N. Proctorja z naslovom "Zlati Holokavst - Izvor 
cigaretne katastrofe in poziv k njeni odpravi (ang. Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and 
the Case for Aboliton) 

Najbolj smrtonosna zarota na svetu - Kako so proizvajalci cigaret ustvarili popoln stroj za zasvojenost in tobačno katastrofo 
napravili za "lansko novico."

Za razliko od drugih knjig s področja prikaza posledic kajenja, ki obravnavajo vlogo tobačne industrije bolj od daleč in z 
nevtralne perspektive, Zlati Holokavst - zaradi poznavanja internih dokumentov tobačne industrije - razgali njene poslovne 
strategije s ciljem ohraniti dobiček za vsako ceno. Tobačna industrija je z vsemi sredstvi začela preprečiti izid knjige, saj so 
v sodnih postopkih - avtor je nastopal kot priča žrtev tobačne industrije na sodiščih - med drugim zahtevali tudi zaplembo 
rokopisa.

V Sloveniji poteka nov okrog usklajevanja protitobačnih ukrepov z direktivami Evropske unije. Zaradi tega domišljena in 
znanstveno utemeljena monografija Zlati Holokavst, ki je v celoti napisana na podlagi dokumentov, pridobljenih po tožbah 
proti tobačnih industriji, izhaja v pravem času, saj med drugim prikazuje zgodbo tobačne industrije z vidika javnega zdravje,
še posebej njen brutalen boj proti zdravju človeštva s ciljem, da si pridobi finančno korist ne glede na javno-zdravstvene 
posledice.

 Knjiga je izšla 31. maja 2016 v mehki vezavi, založba UMco 2016. Knjigo je možno 

naročiti preko spletne knjigarne bukla oziroma tukaj in spletne knjigarne emka oziroma tukaj. Cena knjige v redni prodaji je
28,90 EUR.

Tukaj najdete tudi povezavo do zanimivega video predavanja avtorja Roberta N. Proctorja o taktikah tobačne industrije. 
Predavanje je v angleškem jeziku.

Priporočamo branje in ogled. 

• 10. maja je bil obeležen Svetovni dan gibanja

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) delež telesno nedejavnih prebivalcev narašča v mnogih državah in 
tako vpliva na zdravje svetovnega prebivalstva. Vpliva tudi na prevalenco kroničnih nenalezljivih bolezni kot so bolezni srca 
in žilja, sladkorna bolezen in rak kot tudi na dejavnike tveganja zanje, kot so zvišan krvni tlak, zvišan krvni sladkor in 
debelost. Kronične nenalezljive bolezni tako predstavljajo skoraj polovico splošnega globalnega bremena bolezni. Ravno 
tako telesna nedejavnost predstavlja četrti glavni dejavnik tveganja za splošno umrljivost  (6% smrti) in s tem sledi 
visokemu krvnemu tlaku (13% smrti), kajenju (9%) in povišanemu sladkorju v krvi (6%). Prekomerna telesna masa in 
debelost pa povzročata 5% vseh smrti.

V Sloveniji podobno kot v razvitih državah narašča število prebivalcev s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, ki so na prvem 
mestu po vzrokih smrti (več kot 70 % smrti je posledica najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni). Problematika je zelo
pereča, saj se bolezni, povezane z neustrezno prehrano in telesno nedejavnostjo, pojavljajo (npr. sladkorna bolezen tip 2) 
vedno bolj zgodaj, tudi že pri otrocih.

Več o tej temi, še posebej pa o problemu sedečega življenjskega sloga in priporočila ter nasvete za aktiven življenjski slog, 
najdete na spletnih straneh NIJZ (Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje).

Vir: NIJZ

Nazaj na vrh

http://www.nijz.si/sl/10-maj-svetovni-dan-gibanja
https://www.youtube.com/watch?v=olnd4axewqc
http://www.emka.si/zlati-holokavst-izvor-cigaretne-katastrofe-in-poziv-k-njeni-odpravi/PR/2101577
http://www.bukla.si/knjigarna/books.php?on_sale=1&book_id=25505


ZANIMIVE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU 

• Direktiva o tobačnih izdelkih: koristi predpisov EU

Direktiva o tobačnih izdelkih, ki je v popolni veljavi od 20. maja 2016, je dober primer, kako lahko kombinacija trdnih 
dokazov, javno-zdravstvenega zagovorništva in prizadevnih Evropskih institucij, privede do pomenljivih in pozitivnih 
sprememb javnega zdravja. 

Nikolai Pushkarev, koordinator politike za okolje in vzdržnega prehranjevanja, EPHA

Direktiva o tobačnih izdelkih (TPD – Tobacco Products Directive) usklajuje ključne postavke tobačne zakonodaje širom EU z 
namenom, da se zagotovi visoka stopnja zaščite javnega zdravja. Hkrati Direktiva o tobačnih izdelkih omogoča državam 
članicam, da gredo korak dlje in sprejmejo dodatne ukrepe, kot je na primer uvedba enotne embalaže. Enotna embalaža je 
od 20. maja 2016 že veljavi v Franciji in v Združenem kraljestvu, kmalu pa bo tudi na Irskem. Podobne ukrepe načrtujejo 
številne druge države na čelu z Finsko, Madžarsko, Belgijo in Norveško. 

Tobačna industrija se je na sodiščih proti zakonodaji borila do zadnjega, a je na koncu izgubila v vseh točkah. V 
najopaznejšem primeru je Evropsko sodišče, 4. maja 2016, razsodilo v treh primerih hkrati in zavrnilo pritožbe zoper ključne
predpise Direktive. Podobno je 19. maja 2016 Vrhovno sodišče Združenega kraljestva v Londonu potrdilo predpise o enotni 
embalaži.

Seveda, pa tobačna industrija ne bo prenehala s postopki pred sodišči z namenom, da iztiri nadaljnje poskuse zaščite 
zdravja ljudi. Sodišča so samo eden izmed načinov po katerih poskuša tobačna industrija vplivati na politične procese. 
Evropska varuhinja človekovih pravic je nedavno opozorila na pomanjkanje transparentnosti pri sestankih uradnikov EU s 
predstavniki tobačne industrije, kar je v prekršku s 5.3. členom Okvirne konvencije o tobačni kontroli Svetovne zdravstvene 
organizacije. Podobno netransparentna srečanja se vsekakor odvijajo tudi na ravneh posameznih državah članicah.

Čeprav je bil rok za prenos Direktive v posamezne državne zakonodaje 20. maj 2016, tega kljub temu niso storile vse 
države članice. Ta proces je potrebno skrbno izvajati, kljub temu pa je Evropska komisija zagrozila državam članicam s 
postopki zaradi prekrškov in s tem izvedla pritisk na celoten proces. Industrija se sedaj pritožuje, da bo utrpela ekonomsko 
škodo, ker vse države ne bodo sprejele postavk Direktive v časovnem roku. Vendar, pa je treba omeniti, da se skoraj 
nobena Direktiva ne sprejme v vseh državah pred iztekom roka. Vzrok temu je lahko v različnih političnih dinamikah v 
specifičnih državah, lahko pa je tudi zaradi vpliva lobiranja s strani tobačne industrije. To bi pomenilo, da tobačna industrija 
igra "dvojno igro". 

Poglavitne spremembe pri prodaji tobačnih izdelkov v EU zaradi Direktive o tobačnih izdelkih lahko strnemo v 10. točkah: 

1. 65% površine cigaretnih zavojčkov in zavojčkov tobaka za zvijanje bodo zajemala obvezna slikovna zdravstvena 
opozorila.

2. Cigarete in ostali tobačni izdelki z značilnimi aromami, kot so mentol, vanilja ali okus po bombonih, ki prikrijejo 
okus in vonj tobaka, bodo prepovedani (z daljšim prehodnim obdobjem za mentol).

3. Označbe ki opozarjajo, da škatlice vsebujejo katran, nikotin in ogljikov monoksid bodo zamenjane s sporočilom 
"Tobačni dim vsebuje več kot 70 znanih snovi, ki povzročajo raka."

4. Promocijski zavojčki, oziroma zavojčki, ki vsebujejo manj kot 20 cigaret so prepovedani. Prav tako so 
prepovedani zavojčki nepravilnih oblik vključno s tankimi cigaretami.

5. Proizvajalci in uvozniki morajo poročati o vseh sestavinah v tobačnih izdelkih.

6. Za elektronsko cigareto, ki vsebuje nikotin, se vzpostavijo varnostni in kakovostni normativi.

7. Elektronske cigarete morajo vsebovati obvezna zdravstvena opozorila, ki uporabnike obveščajo o tem, da izdelki 
vsebujejo nikotin in niso za uporabo nekadilcev.

8. Vzpostavljen je obvezen nadzor in poročanje za primer elektronske cigarete.

9. Državam je dovoljeno prepovedati čezmejno prodajo in prodajo na daljavo.

10. Predstavijo se novi ukrepi za boj zoper nedovoljeno trgovino s tobačnimi izdelki.

Vir: EPHA newsletter, junij 2016

http://epha.org/a/6522
http://epha.org/a/6522


• Bela hiša razveljavila načrt za prepoved aromatiziranih elektronskih cigaret 

Bela hiša je razveljavila predlog za nadzor nad tobakom, po katerem naj bi s trga umaknili aromatizirane elektronske 
cigarete, dokler te ne bi bile odobrene s strani Agencije za varnost hrane in zdravil (FDA). 5. maja je (FDA) naznanila 
dokončen še dodatno razširjen predlog povezan s tobakom, v katerega so vključene tudi elektronske cigarete, pipe, cigare 
in vodne pipe za kajenje.
Celoten članek je možno prebrati tukaj.

Vir: Reuters, 31.5.2016

Celoten članek je možno prebrati tukaj.

Vir: Bloomberg, 31.5.2016

• Kajenje med nosečnostjo in izpostavljenost nikotinu

Kajenje med nosečnostjo je nevarno. Študija na živalih, ki so jo opravili na Yale-u, pravi, da izpostavljenost nikotinu v 
maternici lahko sproži genetske spremembe, ki vplivajo na oblikovanje povezav med možganskimi celicami skozi celotno 
življenje živali - gre za spremembo, ki bi lahko bila kasneje v življenju povezana s težavami pozornostjo in motnjami 
obnašanja pri otrocih mater kadilk.

Celoten članek je možno prebrati tukaj.

Vir: Medical Daily, 1.6.2016

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

• Drava festival - Živi zDravo! , 10. - 19. junij, Maribor

Med 10. in 19. junijem 2016 bo na celotnem območju Drave v Sloveniji potekal prvi Drava Festival, skupek enotno 
promoviranih izobraževalno-naravovarstvenih ter rekreacijsko-turističnih dogodkov, ki jih bodo organizirala raznovrstna 
društva in druge organizacije.

Festivalu se je priključilo preko 30 organizaciji prirediteljev z več kot 65 dogodki na celotnem območju Drave. 

Program festivala Drava je dostopen tukaj, plakat pa tukaj.

Vabljeni!

• Nacionalni posvet: Varnostne implikacije uvajanja zakonskih rešitev na področju uporabe tobačnih izdelkov, 
alkohola in orožja - Gre za razkorak med realnostjo in teoretičnim pristopom? 9. junij, Ljubljana

V četrtek 9. junija 2016 ob 10.00 uri v veliki dvorani Državnega sveta Republike Slovenije bo potekal brezplačni 
javno posvet z naslovom: "Varnostne implikacije uvajanja zakonskih rešitev na področju uporabe tobačnih izdelkov, 
alkohola in orožja – Gre za razkorak med realnostjo in teoretičnim pristopom?",

Dogodek  bo  izveden v  organizaciji  Inštituta  za  korporativne  varnostne  študije,  ICS-Ljubljana,  SE European  Corporate
Security Association (SECSA) in Slovenskim združenjem za korporativno varnost. 

Več informacij o programu, udeležencih okrogle mize, prijavi in lokaciji dobite na spletni strani Inštituta za korporativne 
varnostne študije www.ics-institut.si. Za vsa dodatna vprašanja lahko pokličete (031 312 819) ali pošljete e-pošto na 
info@ics-institut.si. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno svoj prihod prijaviti preko spletne 
strani ICS, Ljubljana, oziroma tukaj.

Vabljeni!

• Nova Zelandija in Norveška nameravata uveljaviti enotno embalažo za tobačne izdelke

Nova Zelandija in Norveška imata namen doseči, da tobačne družbe odstranijo svoje znamke s cigaretne embalaže in ostalih
tobačnih izdelkov, medtem, ko tudi vse več ostalih držav po svetu sledi vzoru Avstralije. Vlada Nove Zelandije - ki do leta 
2025 namerava postati družba brez tobaka - zahteva enotno embalažo ter vidna in slikovna zdravstvena opozorila.

http://www.medicaldaily.com/
http://www.ics-institut.si/konference-in-dogodki/prijava/82
mailto:info@ics-institut.si
http://www.ics-institut.si/konference-in-dogodki/dogodek/80
http://maribor-pohorje.si/files/plakat-680x98011.pdf
http://maribor-pohorje.si/files/dravafestival2016finalna-tabela.pdf
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-31/new-zealand-backs-plain-cigarette-packaging-in-smoking-clampdown
http://www.medicaldaily.com/adhd-smoking-during-pregnancy-nicotine-addiction-cigarettes-388277
http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-31/new-zealand-backs-plain-cigarette-packaging-in-smoking-clampdown
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-31/new-zealand-backs-plain-cigarette-packaging-in-smoking-clampdown
http://www.reuters.com/
http://www.reuters.com/article/us-u-s-health-ecigarettes-fda-idUSKCN0YN30L
http://www.reuters.com/article/us-u-s-health-ecigarettes-fda-idUSKCN0YN30L


• 7. Evropska konferenca o alkoholni politiki, 22. in 23. november, Ljubljana, Slovenija 

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje bo 7. evropsko konferenco o 
alkoholni politiki Eurocare organiziral 22. in 23. novembra 2016 v Ljubljani.

Konferenca bo združila okoli 400 strokovnjakov iz različnih evropskih in drugih držav, ki delujejo na področju alkoholne 
problematike (oblikovalci politik in odločevalci, znanstveniki, strokovnjaki za alkohol in zdravje).

Vsem novicam ter pozivom za prispevke lahko sledite na MOSI in na spletni strani Eurocare.

Poročilo 6. evropske konference o alkoholni politiki, ki je bila pred dvema letoma v Bruslju, si lahko preberete tukaj.

Vljudno vabljeni.

Več o tem najdete tukaj.

• 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

• Razpis programa LIFE za sofinanciranje projektov 2016 

Evropska komisija je 19. maja objavila razpis programa LIFE za projekte za varovanje okolja in reševanje posledic 
podnebnih sprememb za leto 2016. Skupna vrednost razpisa je 337,5 mio evrov, od tega je skoraj 274 mio evrov 
namenjenih podprogramu za okolje in dobrih 63 mio evrov podprogramu za podnebne ukrepe.

V letu 2016 bodo v okviru podprograma za okolje podprti tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti in 
projekti tehnične pomoči, v okviru podprograma za podnebne ukrepe pa »tradicionalni« projekti, integrirani projekti in 
projekti tehnične pomoči.

Kot ob tem sporočajo z Ministrstva za okolje in prostor, prinaša letošnji razpis nekaj novosti za tradicionalne projekte v 
primerjavi s prejšnjimi leti. Več je poudarka na trajnosti in ponovljivosti, pozornost je posvečena projektom, če gre za 
nadaljevanje predhodnega LIFE projekta ter sodelovanju z drugimi LIFE projekti. Za projekte s področja Narava in biotska 
raznovrstnost je več poudarka na evropski dodani vrednosti v smislu merljivih koristi vplivov in ohranjanja okolja. Za 
projekte s področja Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informiranje je več poudarka na EU dodani 
vrednosti v smislu obsega vplivov na okolje, vključno z obvezno oddajo tabele kazalnikov uspešnosti LIFE. V okviru 
podprograma za podnebne ukrepe razpis prinaša nove prednostne naloge. Za blaženje podnebnih sprememb bodo posebej 
podprti projekti, povezani z energetsko intenzivnimi industrijami, fluoriranimi toplogrednimi plini in rabo zemljišč, 
spremembami rabe zemljišč in gozdarstvom (LULUCF). Za prilagajanje podnebnim spremembam prednostne naloge 
vključujejo čezmejno upravljanje poplav, čezmejno upravljanje obalnih območij, vključevanje prilagajanja v načrtovanje 
urbane rabe zemljišč, načrtovanje gradenj in upravljanje naravnih virov; gorska in otoška območja; in trajnostno 
upravljanje z vodami. Projekti podnebnega upravljanja in informiranja bodo spodbujali krepitev zmogljivosti (npr. 
usposabljanje inštruktorjev), ne pa čisto ozaveščanje. 

Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje

Roki prijave: »tradicionalni projekti: 7., 12. ali 15. 9. 2016 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni 
projekti: 20. 9. 2016; integrirani projekti: 26. 9. 2016; projekti tehnične pomoči: 15. 9. 2016.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7611
http://www.worldcancercongress.org/
http://www.sticisce.si/?subpageid=22&id=1389
http://www.infomosa.si/clanki/7-evropska-konferenca-o-alkoholni-politiki-bo-novembra-2016-v-sloveniji.html?nlid=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6&emid=b2eb7349035754953b57a32e2841bda5
http://eurocare.org/media_centre/previous_eurocare_events/6th_european_alcohol_policy_conference_27_28_11_2014_brussels/conference_report
http://www.eurocare.org/
http://www.infomosa.si/
http://www.eurocare.org/
http://www.nijz.si/
http://www.mz.gov.si/


• Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na 
področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, urejanja in razvoja naselij ter zlasti mest 
ter arhitekture in graditve. 

Razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

Sklop A: 
Sofinanciranje projektov na področju prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske 
politike. 
Razpis je namenjen sofinanciranju projektov kot so npr. razstave, simpoziji, konference, delavnice, izobraževanja, posveti, 
okrogle mize, predstavitve, izmenjave in širjenje primerov dobrih praks.
Razpis ni namenjen projektom promocije prostorsko-izvedbenih aktov in strokovnih podlag, promociji potencialnih, 
načrtovanih investicij v prostoru ter promociji samih institucij.

Sklop B: 
Sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike v Mesecu prostora 2016 (oktober 2016) - vzgoja in izobraževanje mladih 
o prostoru in arhitekturi.
Razpis je namenjen organizaciji izvedbe izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti za šolarje v Mesecu prostora 2016. 
Vsebina oz. namen aktivnosti je ozaveščanje in izobraževanje otrok in mladih o pomenu prostora kot skupni vrednoti, o 
vsebinah na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja ter arhitekture in graditve s 
pristopi, ki ustrezajo starosti populacije, katerim so aktivnosti namenjene.
Vrednost razpisa: Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 45.000,00 EUR, za Sklop A 30.000,00 EUR in za Sklop B 
15.000,00 EUR.
Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Razpis je dostopen tudi na tej povezavi.
Rok prijave: 10.6.2016

• Yamagiwa-Yoshida raziskovalne štipendije na področju rakavih obolenj

Yamagiwa-Yoshida podeljuje štipendije do višine 10.000 USD. 3 mesečna YY štipendija pomaga izbranim akademikom 
vzpostaviti bilateralne raziskovalne projekte na temo raka in rakavih obolenj v povezavi s sodelujočimi raziskovalci iz tujine 
z namenom izmenjave dopolnilnih veščin in materialov.

Za podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete na spletnih straneh UICC, oziroma tukaj.

Rok prijave: 15.7.2016

• Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014-2020): Joint actions 2016 

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru programa za ukrepe Unije na področju zdravja 
(2014–2020) objavila poziv za sofinanciranje skupnih ukrepov v letu 2016.

Skupni ukrepi imajo jasno dodano vrednost EU, sofinancirajo pa jih pristojni organi, odgovorni za zdravje v državah članicah
ali v tretjih državah, ki sodelujejo v programu, ali organi javnega sektorja in nevladni subjekti, ki jih pooblastijo navedeni 
pristojni organi.

Predlogi skupnih ukrepov morajo zagotavljati resnično evropsko razsežnost, da so smiselni s tehničnega vidika in vidika 
politike. Prejšnji skupni ukrepi so vključevali povprečno 25 partnerjev, odvisno od obsega ukrepa.

Ministrstvo za zdravje obvešča, da lahko zainteresirane organizacije pošljejo dopis z navedbo interesa, vsebine in 
vloge organizacije v skupnostnem ukrepu na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si najkasneje do 1. 5. 2016!

Izvajali se bodo na področjih:
- Preprečevanje HIV/AIDS/STI, virusnega hepatitisa in tuberkuloze
- Obvladovanje kroničnih bolezni
- Nadzor nad tobakom
- Antimikrobna rezistenca ter bolnišnične okužbe
- Odobritev postopkov priprave krvi, tkiv in celic

Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)

Rok prijave: 16.6.2016

• 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.

http://www.ensp.org/node/1166
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.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja/javni_razpis_chafea_e_in_skupnostni_ukrepi_eu_za_2016/
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7493
http://www.uicc.org/yy-call-proposals-deadline-15-july-2016?utm_source=Capacity+Building+list&utm_campaign=d8a3cbae56-160601_CB_Newsletter_June2016&utm_medium=email&utm_term=0_942b9edeae-d8a3cbae56-392935513
http://www.uicc.org/programmes/geti/our-activities/study-grants?utm_source=Capacity+Building+list&utm_campaign=d8a3cbae56-160601_CB_Newsletter_June2016&utm_medium=email&utm_term=0_942b9edeae-d8a3cbae56-392935513
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1037
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7606


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 za leto 2016.

Oznaka razpisa: H2020-JTI-IMI2-2016-09-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.

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

Razpisuje: Evropska komisija

Roke prijave: 26.7.2016

• 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

Nazaj na vrh 

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN
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2000 Maribor
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
mailto:info@zadihaj.net
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://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7572
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7572

