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Zadeva: Zapisnik 1. srečanja Mreže NVO 25x25 
 
Datum in kraj: 8. 4. 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana 
 
 
V ponedeljek, dne 8. aprila 2013 je projektna pisarna organizirala prvo srečanje članic Mreže NVO 
25x25 in drugih NVO, ki delujejo na področju zdravja. Srečanje je potekalo v dvorani Krke v Ljubljani 
in se je pričelo ob 16. uri. 
 
Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije prim. Matija Cevc, dr. med.,je pozdravil vse 
prisotne in predstavil dnevni red srečanja. Nato je besedo predal vodji projekta Nataši Jan. 
 
Nataša Jan je predstavila namen projekta, njegove cilje in aktivnosti. Posebej je poudarila namen 
ustanovitve formalne oblike mreže (Center NVO za javno zdravje) in Šolo za NVO za javno zdravje. 
Velik poudarek projekta Mreža NVO 25x25 leži na oblikovanju zakonskih pobud, društva so pozvana k 
podajanju predlogov za spremembo zakonodajnih predpisov, tako na nacionalni kot na EU ravni. Pri 
delu na zakonskih pobudah se bodo oblikovale delovne skupine, mreža pa se bo povezovala tudi z 
vladnimi deležniki (pri pobudi o oblikovanju Nacionalne krovne strategije za obvladovanje kroničnih 
nenalezljivih boleznih).  
 
Prim. Matija Cevc je povedal, da je projekt ambiciozen, pri čemer je uspeh odvisen predvsem od 
sodelovanja članic mreže in drugih NVO s področja zdravja in dela projektne pisarne. Da bi mreža 
normalno delovala, je projektna pisarna oblikovala poslovnik delovanja Mreže.  
 
Direktor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Franc Zalar je opisal vsebino poslovnika. Nevladne 
organizacije, ki so do današnjega dne (8.4.2013) podpisale pristopno izjavo k priključitvi v mrežo, so 
ustanovne članice mreže. Med sedmimi (7) člani Izvršnega odbora mreže, bodo štirje (4) člani iz vrst 
ustanovnih članic mreže. Strokovno in administrativno delo za mrežo pa opravlja projektna pisarna.  
 
 
Na sestanku so bili izvoljeni za člane Izvršnega odbora Mreže NVO 25x25: 

1. član: prim. Matija Cevc, dr. med. 
2. član: Mojca Senčar, ZdruženjeEuropaDonna 
3. član: Nataša Jan, vodja projekta Mreža NVO 25x25 
4. član: Peter Miklavčič, Zveza društev diabetikov Slovenije 
5. član: Damjan Justinek, dr.med., Center za sladkorno bolezen 
6. član: Ema Mesarič, Društvo za zdravje srca in ožilja Pomurje 
7. član: Alenka Brecelj, Zveza društev ledvičnih bolnikov 

 
Poslovnik bo članicam mreže poslan po e-pošti, članice mreže bodo lahko v roku 7 dni podale 
dodatne predloge ali komentarje. Poslovnik bo sprejet 7 dni od datuma pošiljanja le-tega. 
 
Franc Zalar je opisal akcijo, katere cilj je javna uveljavitev mreže. V drugi polovici leta bi bil 
organiziran pohod iz točke 0 nadmorske višine do najvišje točke v Sloveniji (v kolikor bi to bilo 
organizacijsko možno izvesti). Na poti bi bile postojanke, na katerih bi bile stojnice društev, ki bi 
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opravljala svetovanja, meritve ipd. Pomembno je, da bi takšen dogodek medijsko čimbolje pokrili, za 
kar bi bile zadolžene tudi članice mreže (promocija mreže in projekta). 
 
V drugem delu srečanja je Franc Zalar opisal podane predloge za sistemske rešitve, zakonske in druge 
pobude, pri vsaki pobudi pa se je razvila razprava. Tako je npr. Peter Miklavčič iz Zveze društev 
diabetikov Slovenije povedal, da je na sestanku Odbora za zdravstvo vseh devet poslancev podprlo 
pobudo Zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah, medtem ko je v kasnejših dneh 
na vladi nekdo nasprotoval predlaganemu predpisu. Zato si moramo vedno postaviti vprašanje, kje se 
predlogi ustavijo in zakaj. 
 
Matija Cevc je poudaril, da moramo upoštevati, da bomo naleteli na veliko nasprotovanje industrije, 
ki sladkor uporablja kot konzervans. Razprava se je nato razvila v smeri predloga o zvišanju davka na 
alkoholne pijače, označevanju živilskih izdelkov o vsebnosti maščob ipd. 
 
Podani so bile še naslednji predlogi zakonskih pobud:  

- Namestitev avtomatskih defibrilatorjev na športnih prireditvah nacionalnega značaja (v 
kolikor to še ni urejeno) in na rekreativnih prireditvah z množično udeležbo 

- Pobuda za oblikovanje evropskega dokumenta, ki bi opredeljeval minimum socialnih pravic za 
otroke s prirojenimi srčnimi napakami in njihove svojce in predlog za postopno uvajanje 
evropskih minimalnih standardov v Sloveniji 

- Spodbuditi široko družbeno akcijo za zmanjšanje porabe soli v prehrani ljudi, zlasti porabo 
soli v vrtcih, šolah in prehrambni industriji. Umik solnic z miz v restavracijah. 

- Vplivati na predpise, tako da bomo omejili prehranjevanje študentov v restavracijah s hitro 
prehrano. 

- Pobude za javni natečaj za izbor »Zdravju prijaznega podjetja«. Spodbujanje NVO s področja 
zdravja k razvijanju storitev in programov za podjetja. 

 
Srečanje mreže je potekalo uspešno, saj se je razvila razprava, k aktivnemu sodelovanju smo pritegnili 
vse prisotne predstavnike NVO. Prav tako smo podali predloge članov IO mreže. Srečanje smo 
zaključili ob 18. uri. 
 
Zapisnik sestavila: Sandra Kozjek, sodelavka na projektu 
 


