
 

 

 

 

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE 
 

 

 Izpeljali smo Festival nekajenja v Art kampu 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je v sodelovanju s članskimi nevladnimi 

organizacijami že deveto leto zapored organizirala Festival nekajenja, tokrat v okviru Festivala Lent v Art 

kampu (mestni park Maribor) v sklopu Korenine srca.  Dne 8. in 9.7.2015 smo tako bili prisotni v mestnem 

parku Maribor. 

 

Ob glasbenih spremljavah so se ob stojnici predstavile različne nevladne organizacije (članice SZOTK), NIJZ enota 

Maribor in šole. Predstavljen je bil kreativen način preživljanja prostega časa z umetniškim ustvarjanjem. 

Obiskovalcem so bile na voljo meritve  stopnje CO v izdihanem zraku in krvi, meritve krvnega sladkorja,  

holesterola in krvnega tlaka. Predstavljena je bila nova oblika psihoterapije – v rešitev usmerjen pristop, društvo 

Kneipp in ekološka kmetija pa sta pripravili degustacijo zdravih napitkov in prigrizkov. Za obiskovalce so bila na 

voljo zdravstveno vzgojna gradiva, svetovanja glede pomoči za opustitev kajenja v RS ter nasveti za opuščanje 

kajenja po priznani kanadski metodi. Predstavljeni so bili tudi pripomočki za opuščanje kajenja, dosegljivi v RS. 

Največje pozornost predvsem najmlajših obiskovalcev pa je bil deležen smoothie bike, katerega smo zagonili za 

osvežitev in si stisnili svoj lastni smoothie! 

 

 

E-NOVICE, julij 2015 

(www.nvozdravje.si) 

https://www.facebook.com/szotk 

 

 

http://www.nvozdravje.si/
https://www.facebook.com/szotk


 

  

 
 

 

AKTUALNE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA 

 

 E-zdravje in financiranje zdravstvenih projektov iz kohezijskih sredstev (avtorica Adrijana 

Dvoršak)  

 

V zvezi z razpravami o zdravju in zdravstvenimi politiki se želijo oglasiti tudi v Sekciji za e-zdravje, ki deluje 

v okviru Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo Mreža NVO – VID. Za njih je 

glavni cilj na področju e-zdravja v 2015: izboljšanje položaja Slovenije za 5 mest v EU pri uvajanju, 

dostopnosti in uporabi e-zdravja.  

 

Celoten članek dostopen na: http://www.informacijska-druzba.org/e-zdravje-financiranje-zdravstvenih-

projektov/ 

 

VIR: MREŽA NVO-VID 

 Državni zbor potrdil spremembe Zakona o vodah in Zakona o varstvu okolja 
 

Državni zbor je 15. julija 2015, na svoji seji z 78 glasovi za in 6 glasovi proti potrdil spremembe Zakona o vodah. 
Spremembe Zakona o varstvu okolja je potrdilo 60 poslancev in poslank, nihče pa ni bil proti. Več si lahko 
preberete na www.mop.gov.si. 
 

VIR: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

 

 Kako neokrnjeni so resnično naši vrhovi? 
 
Okoljska organizacija Greenpeace je v zadnjih dveh mesecih na osem odročnih lokacij, na treh različnih 

kontinentih, poslala gorske odprave z namenom pridobitve vzorcev tamkajšnjih voda in snega. 

Več 

 
VIR: Greenpeace Slovenija 

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6156/212e5f53f2a6b21f80eee166fb07e3aa/
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/12117/cid/94
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/12117/cid/94


 
 

 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 

 
 

 Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za 
zdravje 2015-2025 

 
Državni zbor je brez glasu proti in 65 glasovi za sprejel Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni 

dejavnosti za zdravje za obdobje 2015-2025, s katero želi država vplivati na zmanjšanje kroničnih bolezni in 

debelosti. 

Več. 

 

VIR: Ministrstvo za zdravje 

 

 

 Kako se odzvati na urbane izzive 

Inštitut za politike prostora obvešča, da nedavno objavljene publikacije Urbactovih delovnih skupin mestom 
ponujajo konkretne primere in orodja, s katerimi se urbani strokovnjaki odzivajo na urbane izzive (urbane 
ekonomije, ustvarjanje zaposlitev, trajnostna regeneracija in socialne inovacije). 
 
Več informacij je dostopnih na tej povezavi. 

VIR: Inštitut za politike prostora 

 

 
 

IZ NAPOVEDI DRUGIH NVO 

 

 

 5. kongres slovenskih humanitarnih organizacij 
 

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije vas vabi, da se prijavite na 5. Kongres slovenskih 

humanitarnih organizacij, ki bo potekal na mednarodni dan humanitarne dejavnosti, 19. avgusta 2015, v Termah 

Ptuj. 

 

Tema kongresa: Meje humanitarnosti v socialni državi in možne trajne rešitve humanitarnih stisk. 

  

V okviru kongresa bo potekala svečana podelitev priznanj NFHOS - najvišjega priznanja za humanitarne delavce, 
kipca dobrote, ter priznanj NFHOS za večletno delo na humanitarnem področju. Predvidena je tudi obkongresna 
predstavitev vaših organizacij širši javnosti (stojnice s promocijskim materialom in prodajo izdelkov).  
 

http://www.pravapeticija.com/wbd
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/12120/cid/102
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/12120/cid/102
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/12120/cid/102
http://ipop.si/2015/07/07/urbactove-kapitalizacijske-delovne-skupine/


Za prijavo izpolnite prijavnico in jo po mailu ali pošti pošljite najkasneje do 10. 8. 2015. 
 
Vse, ki delujejo na humanitarnem področju, sodelujejo s humanitarnimi organizacijami ali jih ta tematika zanima, 
vabimo, da se kongresa udeležijo. 
 
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na nfhos.info@gmail.com, 01/ 430 12 88 ali 051 315 162 (Tereza). 
 

VIR: NFHOS 

 

 LUPA 2015 

Leto je naokoli in počasi zopet začenjamo odštevati dneve do tradicionalnega bazarja nevladnih organizacij, ki 
poteka v okviru festivala LUPA , tokrat že 14. zapovrstjo. Vabljeni k prijavi! 
 
Dan, ko se bomo nevladne organizacije zopet družile v velikem številu in svoje raznolike dejavnosti predstavljale 
širši javnosti, bo tokrat potekal 24. septembra 2015, kot ponavadi od 11.00 do 20.00. Ker nam je stara lokacija 
vsem zelo všeč, se bomo zopet srečali na Prešernovem trgu z ožiljem, ki vodi vanj. 
 
Program in seznam udeležencev seveda še nista znana, ker sta odvisna od vas, zato se hitro prijavite. Več 
informacij in prijavnico najdete na cnvos.si. 

VIR: CNVOS 

 

 Pridružite se dobrodelni kolesarski akciji 1 km = 1 cent 

Koprsko društvo Raketa vabi, da se pridružite dobrodelni kolesarski akciji 1 km = 1 cent, ki traja od 14. julija do 27. 
septembra 2015. 

Akcija se zaključi z Obalnim kolesarskim maratonom, katerega namen je predvsem druženje, spodbujanje 
zdravega načina življenja in fizične aktivnost ter odkrivanje turističnih potencialov zaledja slovenske Istre. 

Več informacij je dostopnih na tej povezavi. 

 

VIR: Stičišče NVO Obalno-kraške regije 

 

 Vabilo k sodelovanju – primeri projektov in praks PRP 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsto in prehrano RS, Mreža za podeželje vabi prejemnike sredstev PRP k oddaji 

primerov projektov in praks PRP »Kako z evropskimi kmetijskimi sredstvi razvijamo slovensko podeželje?«. 

VIR:  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

 

 Usposabljanje na temo nenalezljivih bolezni 

Evropska zveza za javno zdravje (EPHA) vas z veseljem vabi na izključno članom namenjeno strateško politično 

http://www.nfhos.si/documents/nfhos/novice/Prijavni%20obrazec%205kongres%20NFHOS.docx
mailto:nfhos.info@gmail.com
tel:01%2F%20430%2012%2088
tel:051%20315%20162
http://www.cnvos.si/article/id/12105/cid/402
http://www.obalnimaraton.si/pridruzite-se-na-dobrodelni-akciji-1km-1-cent/
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/12119/cid/94


usposabljanje na temo nenalezljivih bolezni – s tem bomo nadgradili letno konferenco in spodbudili nadaljnje delo 

na omenjenem področju. 

 

Več: http://nvozdravje.si/event/usposabljanje-na-temo-nenalezljivih-bolezni/ 

 

VIR: EPHA 

 

 Mesec prostora 2015 

Ministrstvo za okolje in prostor vabi, da se jim v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Mesec 

zaokrožata dva mednarodna dneva, ki ju je proglasila OZN, Svetovni dan Habitata, 5. oktobra, in Svetovni dan 

mest, 31. oktobra 2015. 

Več 

VIR: Ministrstvo za okolje in prostor 

 

ZANIMIVOSTI 
 

 Članek: Francija – Prvo ministrsko srečanje o enotni tobačni embalaži 

http://www.ensp.org/node/1151  

(ENSP, 2.7.2015) 

 

 Madžarska bo obravnavala uvedbo nevtralne embalaže 
(EPHA, 2.7.2015) 
Madžarska sledi stopinjam Avstralije, saj razmišlja o uvedbi nevtralne tobačne embalaže, s katero bi 

učinkovito prepovedala vse oblike oglaševanja tobačnih izdelkov. Zakonodajni predlog bo najverjetneje 

vključeval posebno obdavčitev tobačnih podjetij, izkupiček pa naj bi namenili financiranju zdravstvenih 

ustanov. Madžarski parlament naj bi predlog obravnaval oktobra to leto. Evropska zveza za javno zdravje 

(EPHA) bo predstavnikov omenjene iniciative poslala tudi podporno pismo.  

 

Več na: http://hungarytoday.hu/news/hungary-considering-introduction-australian-style-uniform-

packaging-tobacco-products-12763  

 

 Avstralski parlament   

(EPHA, 2.7.2015) 

Ta mesec bo Avstralija glasovala za novo, še strožjo tobačno zakonodajo. Evropska zveza za javno zdravje 

(EPHA) je postopek priprave nove zakonodaje podprla v odprtem pismu avstralskemu ministru za zdravje.  

 

Pismo si lahko preberete na povezavi: http://www.epha.org/6332 

 

 Evropska komisija je prejela vprašanje o izvajanju Direktive o tobačnih izdelkih  

(EPHA, 2.7.2015) 

Poslanec Evropskega parlamenta je na Evropsko komisijo oddal vprašanje o posledicah Direktive o 

tobačnih izdelkih na tobačno industrijo.  

 

http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/12034/cid/94
http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/12034/cid/94
http://hungarytoday.hu/news/hungary-considering-introduction-australian-style-uniform-packaging-tobacco-products-12763
http://hungarytoday.hu/news/hungary-considering-introduction-australian-style-uniform-packaging-tobacco-products-12763
http://www.epha.org/6332


Vprašanje oziroma vprašanja si lahko preberete tukaj: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2015-

009834%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN 

 

 Francija gosti 10 tujih predstavnikov sredi razprave o uvedbi nevtralne embalaže 

(Nicotine Science and Policy, 21.7.2015)  

 

V ponedeljek, 20. julija, so se v Parizu zbrali predstavniki desetih držav, da bi podprli uvedbo nevtralne 

embalaže, s katero želijo zmanjšati kajenje tobačnih izdelkov med mladimi. Francoski spodnji dom 

parlamenta je uvedbo embalaže brez logotipov in identičnih barv, velikosti ter tipografije potrdil letos 

aprila. Trgovci s tobakom so ponoči protestirali proti predlaganim ukrepom in zagrozili, da bodo proteste 

zaostrili še pred sredo, 22. julija, ko se bo sestal odbor senata. Če bo senat predlog sprejel, bo nov zakon v 

Franciji začel veljati maja 2016. »Cilj, ki ga z nekaterimi drugimi državami želimo doseči na mednarodni 

ravni, je svet brez tobaka. Želja Francije je, da bo generacija, ki zdaj prihaja na svet, generacija brez 

tobaka,« je pred srečanjem predstavnikov dejal francoska ministrica za zdravje Marisol Touraine. Na 

konferenci – prvi te vrste – so se srečali minister iz Avstralije, ki je pred dvema letoma postala prva država 

z nevtralno embalažo tobačnih izdelkov, in ministri Južne Afrike, Madžarske, Irske, Norveške, Nove 

Zelandije, Anglije, Švedske in Urugvaja. 

 

Preberite več: http://www.english.rfi.fr/africa/20150720-france-hosts-10-country-anti-tobacco-

conference-amid-plain-package-debate 

 

 Čedalje več mladih žensk kadi zaradi imidža  

(Nicotine Science and Policy, 21.7.2015)  

 

V Ameriki je opazen trend mladih žensk, ki tobačne izdelke kadijo poredko (manj kot 5 cigaret na dan). 

Nanje vplivajo oglaševalske kampanje tobačnih podjetij, ki kajenje povezujejo z »neodvisnostjo, 

privlačnostjo in sofisticiranostjo«. V nacionalni raziskavi o uporabi drog in zdravju v ZDA je sodelovalo 

9789 žensk v starosti med 18 in 25 leti. 10 odstotkov anketiranih se je uvrstilo med težke kadilke, 25 

odstotkov med lahke, 60 pa med neredne kadilke. Raziskava je prišla do podobnih zaključkov kot 

dosedanje podobne raziskave in ugotovila, da so ženske bolj nagnjene k občasnemu kajenju v družbi v 

primerjavi z moškimi, med katerimi je več rednih kadilcev. V raziskavi je poudarjeno, da bi programi za 

odvajanje od tobačnih izdelkov morali biti prilagojeni tudi naraščajočemu številu mladih, ki kadijo poredko 

in le v družbi.  

Preberite več: http://www.medicalnewstoday.com/articles/296993.php  

 

 

AKTUALNI RAZPISI 
 

 

ZDRAVJE 

 

Javno naročilo: Projekt »Uživajmo v zdravju« 

Rok prijave: 10.08.2015 

Več: www.enarocanje.si 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2015-009834%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2015-009834%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.english.rfi.fr/africa/20150720-france-hosts-10-country-anti-tobacco-conference-amid-plain-package-debate
http://www.english.rfi.fr/africa/20150720-france-hosts-10-country-anti-tobacco-conference-amid-plain-package-debate
http://www.medicalnewstoday.com/articles/296993.php
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=60273&nar=MV


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 

 

Sofinanciranje društev ali zvez na področju kmetijstva v Občini Krško  

Rok prijave: 15.09.2015 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje  delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna 

in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, ter informiranje in podajanje vsebin, povezanih z razvojem 

podeželja. 

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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http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=6816
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=6818
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=6818
http://www.nvozdravje.si/
http://www.tobak-zveza.si/

