
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Vabimo Vas na nacionalni simpozij 

 

                             ob 

 

Svetovnem dnevu brez tobaka 2020 

''Zaščitimo mlade pred manipulacijo industrije. 

Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi'' 

 

ki bo izveden na daljavo s pomočjo programa Zoom  

v 

četrtek, 28. maja 2020. 

 

 

Za udeležbo na simpoziju ni kotizacije. 

 

Prijave za udeležbo sprejemamo do vključno 21. maja 2020 oziroma do zapolnitve prostih mest 

na spletnem naslovu: https://anketa.nijz.si/a/125318 

 

Postopek za dodelitev licenčnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije poteka. Vloga za dodelitev 

licenčnih točk je bila vložena tudi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenija, a glede na 

način izvedbe simpozija organizatorji ne moremo zagotoviti, da bodo točke dodeljene. 

 

https://anketa.nijz.si/a/125318


Program simpozija 
 

 

 

  8:45–9:00 Registracija udeležencev 

   
Moderator srečanja:  dr. Tomaž Čakš, Nacionalni inštitut za javno zdravje, nacionalni sodelavec 

Svetovne zdravstvene organizacije za tobak 

9:00–9:30 

 

Uvodni pozdravi: 

mag. Vesna Kerstin Petrič, v. d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje  

Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje  

dr. Aiga Rurane, vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji 

                                                                                              

9:30–10:05 Effective prevention of tobacco/nicotine use in youth 

 Dr. Wadih Maalouf,  Urad Združenih narodov za droge in kriminal 

10:05–10:45 Success stories in tobacco control - Finnish experience 

 
Dr. Meri Paavola, Ministrstvo za socialne zadeve in zdravstvo,                                                                      

Hanna Ollila, Specialist, Finski inštitut za zdravje in blaginjo  

10:45–11:00 Ekonomske posledice kajenja v Sloveniji 

 Sabina Sedlak, Nacionalni inštitut za javno zdravje  

11:00-11:10 Kratek odmor 

11:10–11:25 

Kakšne spremembe beležimo v kadilskem vedenju med mladimi v Sloveniji po uveljavitvi novih ukrepov 

nadzora nad tobakom ?   

Novi tobačni in povezani izdelki – ključne informacije 

 Helena Koprivnikar, mag. Tina Zupanič, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

11:25–11:40 Rezultati akcij Skriti kupec 

 Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Brez izgovora Slovenija 

11:40–11:55 Obdavčitev tobačnih izdelkov 

 Ddr. Timotej Jagrič, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru 

11:55–12:30 Kratke informacije 

 

 

Obdavčitev tobačnih izdelkov – Robert Potisek, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v primarnem zdravstvenem varstvu v Sloveniji -  Vesna Pucelj, 

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Programi nevladnih organizacij za preprečevanje kajenja med mladostniki v Sloveniji –  Jan Peloza, 

Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj 

Slovenska mreža zdravih šol – Mojca Bevc, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Medikamentozno zdravljenje zasvojenosti z nikotinom med mladostniki -  dr. Tomaž Čakš,  Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, nacionalni sodelavec Svetovne zdravstvene organizacije za tobak 

Smernice ENSP za opuščanje kajenja med mladostniki 2020 –  Miha Lovše, Slovenska zveza za javno 

zdravje, okolje in tobačno kontrolo 

Poročanje o tobačnih in povezanih izdelkih – Lucija Smojver,  Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano 

 

 

 

  

 

12:30–12:45 Kajenje in COVID-19 – ključne informacije 

 Doc. dr. Mihaela Zidarn, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 

12:45–13:15 Diskusija in zaključek srečanja 


