
Predlogi za pobude Mreže NVO 25x25

I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja, 
(8. april 2013)

Projekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna  usposobljenost«, 
prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega 
dialoga«.



Podajanje predlogov za spremembe 
zakonodajnih predpisov

Namen podajanja zakonskih pobud:

 iskanje sistemskih rešitev za NVO s področja zdravja,
 spodbujanje civilnega dialoga in partnerstva med NVO in 

državnimi organi in organi lokalnih skupnosti,
 izboljšanje zakonodaje, vplivanje na zdravstveno stanje 

prebivalstva
 spodbujanje NVO k vključevanju v civilni dialog



Pobuda  1 -defibrilatorji na športnih 
prireditvah

 vse več primerov nenadnega zastoja srca

 pobuda: namestitev avtomatskih defibrilatorjev na 
športnih prireditvah mednarodnega značaja (v 
kolikor to še ni urejeno) in na rekreativnih 
prireditvah z množično udeležbo



Pobuda  2  - socialne pravice otrok  s 
prirojenimi srčnimi napakami

 socialne pravice oz. socialna skrb za otroke s 
prirojenimi srčnimi napakami in njihove družine so 
med bolj in manj razvitimi evropskimi državami zelo 
različne

 pobuda: »evropski dokument«, ki bi opredeljeval 
minimum socialnih pravic in predlog za postopno 
uvajanje evropskih minimalnih standardov v 
Sloveniji.



Pobuda  3  -zmanjšanje uporabe soli 
v prehrani ljudi

 Slovenci dnevno zaužijemo približno 3x več soli od 
strokovno priporočenega dnevnega vnosa

 pobuda: vzpodbuditi 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.



Pobuda  4  -študentska prehrana

 država subvencionira ponudnike študentske 
prehrane, ki nudijo hitro in nezdravo hrano

 pobuda: vplivati na predpise, tako da bomo omejili 
prehranjevanje študentov v restavracijah s hitro 
prehrano.



 Izpostavljenost delavcev vedno večjim fizičnim in 
psihičnim obremenitvam

 pobuda: priprava javnega natečaja za izbor  »Zdravju 
prijaznega podjetja«. Spodbujanje NVO s področja 
zdravja k razvijanju storitev in programov za 
podjetja.

Pobuda  5  - javni natečaj za izbor 
»Zdravju prijaznega podjetja«



 pobuda: predlagamo, da se v primeru javne razprave 
za sprejetje Zakona o davku na sladkor in sladila v 
brezalkoholnih pijačah poda predlog, da bi večji del 
sredstev namenili za pokrivanje preventivnih 
programov za preprečevanje kroničnih nenalezljivih 
bolezni, ki jih izvajajo vladne in nevladne organizacije 
(preko razpisnih sredstev).

Pobuda  6  -sprejetje Zakona o davku na 
sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah



Vabljeni k aktivni vključitvi priprave 
pobud in akcij!

Za več informacij:

TEL: 01 234 75 50 
drustvo.zasrce@siol.net
www.mreza-25x25.si


