
 

 

 

 

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE 
 

 

 Vključitev predstavnika NVO s področja zdravja v proces izvajanja nalog medresorske delovne 
skupine za izvajanje zavez parmske deklaracije ter ustanovitev Sveta za javno zdravje in okolje 
v MOM 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo vas obvešča, da je v okviru projekta »NVO varujejo 

naše zdravje« v letu 2014/2015 uspešno pripravila in izpeljala pobudi za vključitev predstavnika nevladnih 

organizacij s področja zdravja v Medresorsko delovno skupino za izvajanje zavez Parmske deklaracije na 

Ministrstvu za zdravje in pobudo za ustanovitev Sveta za javno zdravje in okolje kot posvetovalnega telesa 

županu na Mestni občini Maribor. Rezultat je sklep o ustanovitvi Sveta za javno zdravje in okolje na Mestni 

občini Maribor in Sklep vlade RS o dopolnitvi sestave Skupine MDS s predstavnikom NVO s področja zdravja.  

 

Več na spletni strani »NVO varujejo naše zdravje«: http://nvozdravje.si/izjava-za-javnost-mds-in-svet-zo/ 

 

 10. obletnica okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom (FCTC) ter najpomembnejši 
rezultati SZOTK in vsebinske mreže NVO za zdravje 

 
V Sloveniji je tobak med dejavniki tveganja vodilni prepričljivi vzrok smrti in vodilni dejavnik tveganja za 

izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje smrti in manj zmožnosti. Kajenju tobaka pripisujemo 19% vseh 

smrti pri Slovencih, starih 30 let ali več, 27% pri moških in 11% pri ženskah. Vsako leto zaradi kajenja umre skoraj 

3.600 kadilcev, od teh smrti je približno 900 prezgodnjih (pred 60. letom starosti).  

 

Več na spletni strani »NVO varujejo naše zdravje«: http://nvozdravje.si/izjava-za-javnost-ob-10-obletnici-

okvirne-konvencije-szo-za-nadzor-nad-tobakom-fctc/ 
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AKTUALNE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA 

 
 

 Podpora pobudi za razglasitev svetovnega dne čebel 
 
Čebelarska zveza Slovenije je podala pobudo, ki jo je podprla tudi Vlada, da Združeni narodi 20. maj razglasijo za 
svetovni dan čebel. Pobudo lahko podprete na http://www.pravapeticija.com/wbd. 
 
VIR: Čebelarska zveza Slovenije 

 Kako univerzalno je zares zdravstveno varstvo? 

Najbolj zgovoren zapis o tem, kako resno jemlje vlada univerzalnost zdravstvenega varstva, najdemo na zadnji 63. 

strani Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025. Zapis je pod tabelo določenih in tudi še 

nedoločenih ciljev resolucije, ki bo v javni razpravi še do 16. avgusta. Piše: »V Sloveniji bi bilo verjetno smiselno 

spremljati tudi delež oseb, ki si ne morejo privoščiti obiska zdravnika.« Tega v Sloveniji ne počnemo. Niti ni to med 

prioritetami za naslednje desetletje.  

Več v Dnevnikovem članku: https://www.dnevnik.si/1042718254 

Vir: Dnevnik 

 MB kolesarska parada 

Po prvi uspešni kolesarski paradi Mariborska kolesarska mreža napoveduje vsakomesečni tovrstni dogodek. 28. 
avgusta tako krenejo izpred Kođaka ob 18. uri in zaključijo na Glavnem trgu ob 20. uri. 

S kolesarsko parado odpirajo koridorje za izboljšanje infrastrukturnih pogojev za kolesarje. Z opozarjanjem na 
kritične točke v prometu, želijo doseči njihovo zmanjšanje. Učijo kako se vključevati v promet ter spodbujajo 
kolesarsko kulturo, spoznavanje, strpnost in druženje med kolesarji. parada je družabni dogodek, primeren za vse 
starosti in vzdržljivosti. 

Mariborska kolesarska mreža vas vabi, da že tretjič skupaj zavzamemo ulice Maribora, proslavimo ljubezen do 
koles in mestu pokažemo, da smo kolesarji tu! 

 

IZ NAPOVEDI DRUGIH NVO 

 

 TOTI LAS 2015-2020 - javni poziv za vstop v partnerstvo  

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni 

list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015) in sklepom 5/12UO Upravnega odbora TOTI LAS z dne 22.04.2015, Mariborska 

razvojna agencija, v sodelovanju z občinami Kungota, MO Maribor in Pesnica, objavljajo Javni poziv za vstop v 

partnerstvo, Lokalne akcijske skupine TOTI LAS , na območju občin Kungota, MO Maribor in Pesnica. 

VIR: ZAVOD PIP Maribor 

 

 Strategija razvoja NVO  

Kot ste verjetno seznanjeni, Ministrstvo za javno upravo pripravlja strategijo razvoja nevladnih organizacij in 

http://www.pravapeticija.com/wbd
http://zavodpip.si/node/826
http://zavodpip.si/node/827


prostovoljstva. K sodelovanju so bile povabljene NVO, ministrstva, lokalne samouprave in druge zainteresirane 

javnosti. Do konca avgusta lahko še vedno na ministrstvo posredujete svoje predloge za vključitev v strategijo. Več 

informacij v novici. 

VIR: ZAVOD PIP Maribor 

 

 Ponudba prakse v NVO (akcija NVO je zakon)  

V sklopu akcije Praksa v NVO je zakon, kjer promoviramo izvajanje obvezne ali neobvezne prakse študentov v 

nevladnih organizacijah, smo v sodelovanju s CNVOS-om ustvarili spletno aplikacijo. Aplikacija je namenjena vam 

nevladnim organizacijam, da vpišete vaše povpraševanje po študentih določenega področja. V kolikor želeno 

področje ni navedeno, označite pod drugo in ustrezno opišite. Več informacij na zgornji povezavi.  

VIR: ZAVOD PIP Maribor 

 

 Regionalno stičišče NVO planota zbira prijave na 6. Festival NVO, ki bo v soboto, 19. septembra 
2015, v Cerknem! 

Prijavnico pošljite na naslov Ustanova Fundacija BiT Planota, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar ali skenirano na 

info@planota.si. Po prejemu prijavnice se bomo povezali z vami in vam posredovali več informacij. 

Prijavi se lahko VSAKA nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod ali ustanova - fundacija) s sedežem v Goriški 

statistični regiji do najkasneje ponedeljka, 7. septembra 2015. 

Obveščamo vas tudi, da bo letošnje glasovanje za NAJ NVO 2015 potekalo med 11. in 31. avgustom. Več 

informacij bo znanih v zadnjem tednu julija! 

VIR: Ustanova Fundacija BiT Planota 

 Tradicionalno srečanje planincev na planini Razor  

Planinsko društvo Tolmin in MDO PD Posočja vabita v nedeljo, 19. julija 2015, ob 12. uri na tradicionalno srečanje 
planincev na planini Razor. Prireditev bo spremljal kulturni program. 

VIR: Ustanova Fundacija BiT Planota 

 Vračamo družbi - teden korporativnega prostovoljstva 2015  

Slovenska filantropija in Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji že tretje leto zapored pripravljata teden 
korporativnega prostovoljstva - Vračamo družbi. Potekal bo med 28. septembrom in 2. oktobrom letos. 

VIR: Slovenska filantropija 

 Daj glas prostovoljstvu 

Slovenska filantropija vabi v ekipo mlade prostovoljce, ki bi pomagali pri širjenju in razumevanju prostovoljstva. Za 
ekipo mladih, ki bo promovirala prostovoljstvo, bo Slovenska filantropija pripravila 6-urno delavnico, ki bo 
predvidoma 13. avgusta letos. 

VIR: Slovenska filantropija 

http://zavodpip.si/node/828
http://www.nvoplanota.si/nvoplanota/index.php?option=com_content&view=article&id=787:6-festival-nvo-bo-19-9-v-cerknem&catid=19:festival-nvo&Itemid=103
http://www.nvoplanota.si/nvoplanota/index.php?option=com_content&view=article&id=787:6-festival-nvo-bo-19-9-v-cerknem&catid=19:festival-nvo&Itemid=103
mailto:info@planota.si
http://www.nvoplanota.si/nvoplanota/10-novice/870-tradicionalno-srecanje-planincev-na-planini-razor
http://www.nvoplanota.si/nvoplanota/10-novice/869-vracamo-druzbi-teden-korporativnega-prostovoljstva-2015
http://www.nvoplanota.si/nvoplanota/10-novice/868-daj-glas-prostovoljstvu


 Najboljše novice iz sveta tudi v Sloveniji 

Slovenija se letos prvič vključuje v evropski projekt Najboljše novice iz sveta (World's Best News). Nosilcu projekta 
Ministrstvu za zunanje zadeve se z mrežo odličnih prostovoljskih organizacij po vsej Sloveniji pridružuje Slovenska 
filantropija. 

VIR: Ustanova Fundacija BiT Planota 

 

 

ZANIMIVOSTI 
 

 Članek: Padec potrebe po programih za opuščanje kajenja povezan z e-cigaretami 

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-south-scotland-33786082 

 

Oster padec števila kadilcev ki sodelujejo v NHS-ovih programih za pomoč pri opuščanju kajenja je povezan s 

povečano popularnostjo e-cigaret. Organizaciji »Smoking matters service« in »Dumfries and Galloway« so 102 

ljudem iz okolij z manj priložnostmi pomagali opustiti kajenje. Število doseženih ljudi je 251 oseb nižje od 

predvidenega cilja. Specialist javnega zdravja Dr. Andrew Carnon izpostavlja,  da se ta trend ponavlja po celotni 

Škotski. 

 

Objavljeno na BBC-ju: 7.8.2015 

 

  

 Nova nikotinsko-razžirujoča bakterija bi lahko bila zdravilo za prenehanje kajenja 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150806160954.htm 

 

Raziskava inštituta „The Scripps Research Institute (TSRI)“ ugotavlja kako bi lahko bakterijske encime uporabili kot 
zdravilo za osebe ki želijo prenehati s kajenjem. Raziskava ugotavlja da se lahko izolirani encim odzove v 
laboratorijskem okolju na reagente. Tako predstavlja potencialno sredstvo za razvoj zdravila. Nove raziskave 
omogočajo alternative trenutnim pripomočkom za prenehanje kajenja.  
 
Objavljeno na Science Daily: 7.8.2015 

 

 Število od nikotina odvisnih najstnikov je eno izmed najvišjih doslej v Veliki Britaniji 

http://www.theargus.co.uk/news/13578441.Number_of_teen_smokers_one_of_the_UK___s_highest/ 

 

Državna raziskava izpostavlja, da 14,7% 15-letnikov v mestih redno kadi. V primerjavi s predhodno nacionalno 

raziskavo v kateri je kajenje navedlo 8,2% najstnikov. Skoraj 13% najstnikov v Vzhodnem Sussexu je tudi aktualnih 

kadilcev. Statistika je podobna v Richmondu v Surrey, Torbay-u in Blackpoolu. Zahodni Sussex beleži statistike z 

približno 10.5% kadilcev. Statistike, ki jih je objavil Informacijski center za zdravstvo in socialno varstvo je beležil 

navedbe 15-letnikov v anketi iz leta 2014. 

 

Objavljeno na The Argus: 7.8.2015 

 

 Uporaba elektronskih cigaret ni povezana s povečanim tveganjem za uživanje alkohola med 

najstniki 

http://blog.sciencescape.org/2015/08/06/frequent-alcohol-use-is-not-associated-with-electronic-

cigarette-e-cig-use-in-a-sample-of-greek-students/ 

http://www.nvoplanota.si/nvoplanota/10-novice/867-najboljse-novice-iz-sveta-tudi-v-sloveniji
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-south-scotland-33786082
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150806160954.htm
http://www.theargus.co.uk/news/13578441.Number_of_teen_smokers_one_of_the_UK___s_highest/
http://blog.sciencescape.org/2015/08/06/frequent-alcohol-use-is-not-associated-with-electronic-cigarette-e-cig-use-in-a-sample-of-greek-students/
http://blog.sciencescape.org/2015/08/06/frequent-alcohol-use-is-not-associated-with-electronic-cigarette-e-cig-use-in-a-sample-of-greek-students/


 
26. julija je Dr. Anastasios Fotiou s sodelavci je na Inštitutu za raziskovanje duševnega zdravja, Univerze v Atenah 

in v sodelovanju z Panteion univerzo socialnih in političnih študij objavila raziskavo. Raziskava, objavljena v članku 

„Addictive Behaviors“ (zasvojljiva obnašanja) izpostavlja, da obstaja korelacija med uporabo elektronskih cigaret in 

tobačnih izdelkov ter drugih nezdravih vedenj.  Med drugim so na vzorcu 1320 grških 15-letnikov ugotavljali 

korelacijo kajenja z uporabo alkohola ali kanabisa. 

 

Objavljeno na Sciencescape: 7.8.2015 

 

 Raziskava kaže na možno povezavo med kajenjem in nagnjenostjo otrok h kriminalu 
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/08/05/smoking-pregnant-children-involved-crime-
study_n_7937732.html 
 

Raziskava je analizirala antisocialno obnašanje 12 in 13-letnikov v 5,000 avstralskih družinah. Ugotovila je, da je 

občasno ali redno kajenje dejavnik tveganja za kriminal. Raziskava, ki ga je izvajal avstralski inštitut za družinske 

študije ugotavlja da so najpogostejša kriminalna dejanja, ki so povezana s kajenjem: kraja, uničevanje tuje lastnine, 

izostajanje iz šole in  spopadanje. 

 

Objavljeno na HUFF POST: 7.8.2015 

 
 

 Jeza nad predlogom novega zakona o kajenju 
http://www.royalgazette.com/article/20150806/NEWS01/150809807 
 

Bermuda: Predlog nove zakonodaje o omejevanju kajenja ni zadovoljil lastnikov posebnih tobačnih prodajaln. 
Ministrstvo za zdravje je včeraj izpostavilo da bo še naprej dovoljevalo prodajo premium cigar na javnih 
prireditvah. Tobačni zakon iz leta 2015 je bil predstavljen junija v parlamentu s strani ministrice za zdravje, Jeanne 
Atherden. 
 
Objavljeno na: The Royal Gazette: 7.8.2015 

 

 

AKTUALNI RAZPISI 
 

 

ZDRAVJE 

 

Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (IMI2) 

 

Rok prijave: 13.10.2015 

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni 

razpis za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva. 

Več 

 

 

OKOLJE 

 

Civil Society Facility Programme for Kosovo 2014-2015 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/08/05/smoking-pregnant-children-involved-crime-study_n_7937732.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/08/05/smoking-pregnant-children-involved-crime-study_n_7937732.html
http://www.royalgazette.com/article/20150806/NEWS01/150809807
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=6816
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=6816
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=6865


 

Rok prijave: 02.11.2015 

 

Razpis, ki se zavzema za lokalni razvoj, državljanstvo, človekove pravice in okolje varstvo. 

Več 

 

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za sofinanciranje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za 

izvajanje celostnih teritorialnih naložb 

Rok prijave:  7.9.2015 

Predmet namere je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje trajnostnih urbanih strategij enajstih 

mestnih občin, ki služi kot podlaga za izvajanje celostnih teritorialnih naložb. 

Več 

 

Javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za programsko obdobje 2014–2020 

Rok prijave: 16.9.2015 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpisuje, da bo potekala podelitev javnega pooblastila za 

izvajanje kontrol 3. sklopa iz tretje alineje drugega odstavka 3. člena pravilnika. 

Več 

 

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO 

Partizanska cesta 12 | 2000 Maribor | Slovenija 

tel: +386 5 917 80 76 | GSM: +386 51 317 113 

info@zadihaj.net, info@tobak-zveza.si | www.zadihaj.net, www.tobak-zveza.si 
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