E-NOVICE, junij 2015
(www.nvozdravje.si)
https://www.facebook.com/szotk
NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE

NVO varujejo naše zdravje v Art kampu
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (Koordinator Vsebinske mreže NVO za zdravje v RS)
vas v okviru FESTIVAL LENT – Official site vabi v Art kamp (Mestni park Maribor) na Festival nekajenja v sredo in
četrtek, dne 8. in 9. julija 2015!
Več.

AKTUALNE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Slovenija je vložila pobudo Svetu EU za obravnavo problematike alkohola
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je alkohol tretji vodilni dejavnik tveganja za obolevnost in
umrljivost. Družbeni stroški zaradi alkohola so v Evropi zelo visoki, v letu 2010 so bili ocenjeni na 155.8 milijard
EUR.
VIR: MOSA

Oglaševanje alkohola in sponzorstva v formuli ena so nevarna mešanica
European Alcohol Policy Alliance (Eurocare), Institute of Alcohol Studies (VB) in Univerza Monash (Avstralija) so
izdali novo poročilo o oglaševanju alkohola med Veliko nagrado Monaka 2014, skupaj z analizo sponzorstev
alkoholne industrije v formuli ena. Izsledki študije kažejo, da sponzorstva alkoholne industrije v foruli ena
priskrbijo platformo za izjemno visoko izpostavljenost občinstev oglaševanju alkohola. Občinstvo je pri formuli ena
zaradi sponzorstev vsakih pet sekund izpostavljeno znamki alkohola.
VIR: MOSA

Strokovni prispevek - Poraba alkohola: primer Slovenije
V Glasilu Zdravniške zbornice Slovenije (ISIS 2015; 6: 49-52) je bil objavljen strokovni prispevek z naslovom Poraba
alkohola: primer Slovenije.
VIR: MOSA

Raziskava o možnih povezavah med poskušanjem alkohola do 6. razreda in poznejšim pitjem
alkohola
V marčevski številki publikaciji Journal of Studies on alcohol and drugs so bili objavljeni izsledki raziskave ameriških
avtorjev K.M. Jackson, N.P. Barnett, S.M. Colby in M.L. Rogers. Raziskava je pokazala, da je pri otrocih, ki jim je
dovoljeno občasno srkanje/poskušanje alkohola, povečana verjetnost, da bodo do vstopa v srednjo šolo tvegano
pili alkohol.
VIR: MOSA

Načrtovane nove spremembe Nature 2000 v Sloveniji
Vlada RS bo predvidoma letos sprejela spremembo predpisa o omrežju Natura 2000. Ministrstvo za okolje in
prostor predhodno predstavlja predlog sprememb lokalnim skupnostim in drugim ključnim deležnikom.
Več
VIR: CNVOS

Osnutek Zakona o spremembah Zakona o varstvu okolja v javni razpravi
Ministrstvo za okolje in prostor vabi k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Zakona o spremembah Zakona o
varstvu okolja. Pripombe in predloge lahko posredujete do torka, 26. junija 2015.
Več
VIR: CNVOS

Poročilo o napredku pri doseganju ciljev glede energije iz obnovljivih virov
Evropska komisija je objavila poročilo o napredku pri doseganju ciljev glede energije iz obnovljivih virov oz. zelene
energije za leto 2020. Več informacij ter dostop do poročila na spletni strani Komisije.
VIR: CNVOS

Delovanje trga odpadkov v Evropski uniji
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o delovanju trga odpadkov v Evropski uniji. Posvetovanje bo
potekalo do 4. septembra 2015 na tej povezavi.
VIR: CNVOS

IZ NAPOVEDI DRUGIH NVO

Postopek izbora predstavnika NVO v Delovno skupino za spremljanje akcijskega načrta na
področju drog
Obveščamo vas, da je v teku postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij v Delovno skupino za
spremljanje izvajanja akcijskega načrta na področju drog. Ker naj bi se delovna skupina sestala prvič še pred
počitnicami, je rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev že 30. 6. 2015.
Več informacij, poziv ter prijavnico najdete na spletni strani
CNVOS: http://www.cnvos.si/article/id/12019/cid/88.
Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora!
VIR: CNVOS

Kako smo lahko tržno naravnani in družbeno odgovorni
Smo lahko tržno naravnani in družbeno odgovorni?
Je marketing v socialnih podjetjih drugačen?
Kako vzpostaviti vitek poslovni model?
Ponovno vas vabimo na regijski posvet z delavnicami »Socialno podjetništvo za boljšo družbo«, ki bo v četrtek, 2.
julija 2015, od 8.00 do 16.30, v prostorih RRC Koper, Ulica 15. maja 19, Koper.
Program si lahko ogledate na POVEZAVI.
Prijave sprejemamo do 30. junija 2015 oziroma do zapolnitve prostih mest.
Spletna prijavnica je na voljo TUKAJ.
VIR: Stičišče NVO Obalno-kraške regije

Project Lab! Kako načrtovati projekte v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji?
Zavod Movit vabi k prijavi na mednarodnem usposabljanju "Project Lab. Kako načrtovati projekte v okviru
programa Erasmus+: Mladi v akciji", ki bo od 10. do 12. septembra v Sloveniji.
Prijavite se lahko najkasneje do 30. junija 2015.
Več informacij in prijavnica prek POVEZAVE.
VIR: Stičišče NVO Obalno-kraške regije

Kolesarska parada v Mariboru
Mariborska kolesarska mreža vabi na kolesarsko parado, ki bo v soboto, 4. julija. Gre za družabni dogodek na
kolesih, primeren za vse starosti in vzdržljivosti, s katero bodo na miren, zabaven in varen način zavzeli ulice
Maribora in proslavljali svojo ljubezen do koles.
Več
VIR: CNVOS

Sestanek razširjenega konzorcija Mreže MINVOS
Redni sestanek razširjenega konzorcija mreže MINVOS bo v torek 7. julija 2015, ob 12 uri, v prostorih Zavoda
NEFIKS. Zaželjene so predhodne prijave na info@minvos.si.
VIR: MINVOS

Delovni skupini za pripravo Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva
Vabljeni k sodelovanju v delovnih skupinah za pripravo Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki
bosta 7. in 9. julija 2015.
Več informacij in prijave so dostopne TUKAJ.
VIR: MINVOS

Skupaj za družbo zdravja
Ministrstvo za zdravje vabi k sodelovanju v javni razpravi o predlogu Resolucije o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2015 – 2025 "Skupaj za družbo zdravja".
Pripombe in predloge lahko posredujete najkasneje do 16. avgusta 2015.
Več informacij in dokument prek POVEZAVE.
VIR: Stičišče NVO Obalno-kraške regije

Društvo Focus vabi prostovoljce
Focus, društvo za sonaraven razvoj vabi vse, ki vas zanima sodelovanje pri projektu Supply Chainge ali na področjih
energije, podnebnih sprememb in prometa, da se jim pridružite.
Več informacij na POVEZAVI.
VIR: Stičišče NVO Obalno-kraške regije

ZANIMIVOSTI
Članek: Moj pogled – Proti tobačni odvetniki ne delujejo v smeri zmanjšanja smrtne stopnje kadilcev
http://tobaccoanalysis.blogspot.com/2015/06/in-my-view-anti-tobacco-advocates-are.html
(Tobacco News Analysis and Commentary, 29.06.2015)
Članek: E-cigarete in zdravje. Kaj pravijo dokazi?
http://www.vox.com/2015/6/26/8832337/e-cigarette-health-fda-smoking-safety
(Vox, 29.06.2015)
Članek: Izdelovalci nefiltriranih tobačnih izdelkov ne upoštevajo zakonskih tobačnih predpisov v Indiji
http://focusnews.com/lifestyle/unfiltered-tobacco-products-avoid-regulation-in-india/67612/
(Focus News, 29.06.2015)
Članek: Potrošniki si niso na jasnem: e-cigarete – tveganje ali korist?
http://www.medicaldaily.com/consumers-unclear-about-risks-or-benefits-e-cigarettes-340222
(Medical Daily, 29.06.2015)
Članek: Prepoved cigaret bi le spodbudilo tihotapljenje
http://www.todayonline.com/voices/banning-cigarettes-would-only-encourage-smuggling
(Today Online, 29.06.2015)

AKTUALNI RAZPISI
OKOLJE

LIFE: EU operating grants to environmental and/or climate non-governmental organisations (NGOs)
V okviru programa LIFE je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju delovanja evropskih nevladnih
organizacij, ki prispevajo k razvoju in implementaciji okoljskih in/ali klimatskih politik in zakonodaje Skupnosti.
Več
VIR: CNVOS

Javno naročilo: Posodobljen popis in ocena političnih instrumentov za varstvo tal
Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo za izdelavo posodobljene in podrobne
slike politik in ukrepov na ravni EU, držav članic in regionalni ravni, ki prispevajo k varstvu tal.
Več
VIR: CNVOS

Javno naročilo: Študija o oceni učinka za novo direktivo, ki vključuje uporabo obnovljivih virov energije
Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko je objavil javno naročilo »študija o oceni učinka za novo
direktivo, ki vključuje uporabo obnovljivih virov energije in zagotavlja, da EU doseže svoj cilj glede obnovljivih
virov energije do leta 2030«.
Več
VIR: CNVOS

Javno naročilo: Podpora investicij v obnovljivo električno energijo
Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko je objavil javno naročilo »podpora investicij v obnovljivo
električno energijo v okviru temeljite integracije trga obnovljivih virov električne energije po 2020: študija o
možnostih na ravni EU, regije in države«.
Več
VIR: CNVOS

Javno naročilo: Modeliranje evropskih podnebnih politik
Generalni direktorat Evropske komisije za podnebno politiko je objavil javno naročilo, katerega splošni cilj je dati
na razpolago posodobljena in izboljšana kvantitativna orodja in jih uporabljati pri ocenjevanju scenarijev in
političnih opcij za izvajanje okvira za leto 2030 na področju podnebnih in energetskih politik.
Več
VIR: CNVOS

Javno naročilo: Izvajanje programa financiranja NER 300
Generalni direktorat Evropske komisije za podnebno politiko je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca, ki bo
podprl Komisijo pri izvajanju programa NER 300 in njenih projektov.
Več
VIR: CNVOS
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