
 

OKTOBER 2019 
MESEČNIK AKTUALNIH NOVIC 

 
Zavod IZRIIS že 16 let deluje na področju preventive, preprečevanja zasvojenosti in varovanja zdravja otrok in mladih s 

programom »Izberi zdravo življenje!«, ki vključuje informiranje, izobraževanje, osveščanje mladih, svetovanja za starše in 
pedagoške delavce, medgeneracijska druženja ter družinski center. 

Razvija tudi storitve za kakovostno bivanje v domačem okolju za starejše - program IONIS (osebe z demenco), NITICS, 
INCARE, ACESO – programi AAL za napredne tehnološke rešitve na področju e-zdravja in e-oskrbe. 

 
Obveščamo vas o programih, ki se bodo izvajali v prihajajočem mesecu. V kolikor bi želeli tudi vi sodelovati z nami, nas 

kontaktirajte na elektronski naslov zavod.izriis@gmail.com. 

 
 

PRIHAJAJOČI DOGODKI   
 

01. – 03. oktober 2019: 

Festival za tretje življenjsko obdobje, f3ŽO, Cankarjev dom 

01.10. - Strokovno srečanje z diskusijo na NIJZ - Centralni klicni center SNS24 Center za storitve e-zdravja v javnem  

                zdravstvu Portugalske, z gostjo dr. Micaelo Seemann Monteiro, dr.med., direktorico Nacionalnega klicnega 

                centra. 

01.10. - Obisk Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta URI Soča. 

02.10. - Strokovna okrogla miza z mednarodno udeležbo: Podpora samostojnemu življenju doma s sodobnimi  

                storitvami in naprednimi tehnološkimi rešitvami. 

02.10. - Predstavitev programa na razstavnem prostoru Mestne občine Ljubljana: »IONIS – notranja in zunanja  

                napredna tehnološka rešitev za osebe z demenco« 

 

03. oktober 2019, četrtek: 

Delavnica: Uvajanje poslovne odličnosti v podjetjih 

Gospodarska zbornica Slovenije 

 

03. oktober 2019, četrtek 

Nagradna igra na naši Facebook strani: Kotalka za razvoj motorike pri otroku 

Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«, Septembrska tema: Motorični razvoj otroka 

Žrebanje: 24.10.2019. 

 

11. oktober 2019, petek: 

Osnovna šola Hajdina 

Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«, Samopodoba 

 

17. oktober 2019, četrtek: 

Delavnica: Uvajanje poslovne odličnosti v podjetjih 

Gospodarska zbornica Slovenije 

  

18. oktober 2019, petek: 

Medgeneracijsko druženje, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje«  

Družinski center Oaza, Černetova 20, Ljubljana – Šiška 

Delavnica: KAKTUS V LONČKU IN OBISK ŽIVALI 

Bi rad izdelali kaktus, ki ga ne bo treba zalivati? Potem se nam pridružite na ustvarjalni delavnici. Obiskala nas bo tudi 

terapevtska žival. 



 

23. in 25. oktober 2019: 

Sejem narava in zdravje 

Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!« v sodelovanju z Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana. 

 

28. – 30. oktober: 

Šišenska jesen: počitniško varstvo 

Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!« 

Prijave sprejemamo na: izriis.org/aktivnosti-delavnice/počitniško varstvo 

 

PRETEKLI DOGODKI   
 

27. avgust 2019, torek: 

Svetovalnica: Prvi dan v vrtcu, Radio Ognjišče: 

https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=izriis 

 

30. avgust 2019, torek: 

Osnovna šola Koseze, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«  

Izobraževanje pedagoških delavce. Izobraževanje vodila mag. Neja Samar Brenčič. 

 

10. september 2019, torek: 

Zavod IZRIIS, Interno izobraževanje. 

Pregled projektov, zakonodaje, varnost osebnih podatkov ter načrti za prihodnost. 

 

 

 

 

11. september 2019, sreda: 

Festival LUPA – Festival nevladnih organizacij na Bregu 

Na stojnici smo predstavili svoje projekte znotraj programa »Izberi zdravo življenje!«, 

predstavili svoje delavnice in aktivnosti ter se družili z obiskovalci festivala.  

 

 

 

 

 

 

19. september 2019, četrtek: 

Delavnica: Uvajanje poslovne odličnosti v podjetjih 

Gospodarski zbornici Slovenije 

 

 

19. september 2019, četrtek: 

Dan četrtne skupnosti Bežigrad 

Imeli smo stojnico na kateri smo z najmlajšimi reciklirali stare CD-je in iz 

flisa ustvarili simpatične lutke. Vse je potekalo v duhu medgeneracijskega  

druženja, saj so tudi starši in stari starši z veseljem priskočili na pomoč. 

 

 

 

 

https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=izriis


 

 

 

 

20. september 2019, petek: 

Medgeneracijsko druženje, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje«  

Družinski center Oaza, Černetova 20, Ljubljana – Šiška 

Delavnica: SPOMINI NA POLETJE 

Iz kamnov, školjk in barv smo naredili prave umetnine, ki nas bodo spominjale na 

letošnje poletje. 

 

 

 

24. september 2019, torek: 

Gimnazija Celje - center 

Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«, 

Program spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanje dejavnikov 

tveganja. 3 razredi četrtih letnokov smer predšolska vzgoja. 

 

 

 

24. maj 2019, torek:  

Konferenc Zdravje 2019 

Udeležili smo se konference Zdravje 2019, ki je potekala v Kristalni. Tema je bila: Sodobni 

pristopi in priložnosti za aktivacijo. Konferenco je organizira časopisna hiša Delo. 

 

Na sliki (z leve proti desni): mag. Neja Samar Brenčič, red. prof. George Crooks  

In mag. Stanislav Pušnik dr. med. 

 

30. september 2019, ponedeljek: 

Mestna občina Ljubljana 

Evalvacija počitniškega varstva 

   

 

ZANIMIVOSTI 

 

Kako razširjeno je kajenje elektronskih cigaret? 

Elektronske cigarete so se pojavile na tržišču pred približno desetletjem. Danes predstavljajo 2,6 milijard ameriških dolarjev 

vredno industrijo v ZDA. Prav tako se je v ZDA odprlo približno 20.000 prodajaln elektronskih cigaret. Obstaja tudi rastoče 

tržišče z rezervoarji s tekočinami za elektronske cigarete. Anketa iz lanskega leta je pokazala, da je 10,8 milijona odraslih 

Američanov uporabljalo elektronske cigarete, od tega jih je več kot polovica kadila tudi klasične cigarete. Elektronske cigarete 

so postale še posebej priljubljene med najstniki. Nedokončni rezultati vsakoletne ankete Ameriškega Nacionalnega inštituta 

za raziskovanje zlorabe drog je pokazala, da je eden izmed štirih 18-letnikov uporabljal elektronsko cigareto pretekli mesec, 

kar je visok porast v primerjavi s predhodnim letom. Mlade osebe so še posebej dovzetne, da postanejo zasvojene z 

nikotinom in zanj obstaja tudi večja verjetnost, da bodo kasneje kadili klasične cigarete. 

Zasvojena nova generacija mladih 

Porast kajenja elektronskih cigaret sledi dvema desetletjema uspehov pri zmanjševanju stopnje kajenja v ZDA. Zdravstveni 

strokovnjaki so zaskrbljeni, da bo kajenje elektronskih cigaret izničilo dosežene napredke na tem področju. Večina tekočin 

elektronskih cigaret vsebujejo nikotin, ki proizvede veliko stopnjo zasvojenosti v možganih, še posebej pri mladih osebah v 

razvoju (človeški možgani se razvijajo približno do dopolnjenega 25. leta). Nikotin lahko povzroči spremembe v predelih  



 

 

možganov, ki skrbijo za spomin, pozornost in učenje. 

Kajenje nepolnoletnih oseb je prav tako prepovedano z zakonom. Med drugim se povečuje število zveznih držav ZDA, ki 

zvišujejo minimalno starost pri kateri je dovoljeno kaditi na 21 let. Če najstniki uporabljajo elektronsko cigareto, je prav tako 

večja verjetnost, da bodo v prihodnosti kadili klasične cigarete. Dr. Rizzo opozarja, da je velika večina današnjih kadilcev, 

postala zasvojenih pred dopolnjenim 18. letom starosti. 

Nekatere osebe se niti ne zavedajo kakšno količino nikotina absorbirajo s kajenjem. Tipičen rezervoar tekočine za polnjene 

elektronske cigarete proizvajalca Juul lahko vsebuje toliko nikotina kot zavojček klasičnih cigaret in naj bi zadostoval za 200 

vdihov. 

 

Vir: http://zadihaj.net/cas-za-opustitev-kajenja-elektronske-cigarete/ (pridobljeno, 25.09.2019) 

 

POVEZAVE NA STROKOVNE PRISPEVKE O ZDRAVJU IN ORGANIZACIJE 

 

https://www.facebook.com/zavod.izriis/ 

izriis.org 

https://edemenca.si/ 

http://www.nijz.si/ 

 

ZAVOD IZRIIS 

Informacijski raziskovalni inštituta izobraževanje in svetovanje 

Beljaška ulica 28, 1000 Ljubljana 

tel. + 386 (0) 31 691 119 
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