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CILJI PRISPEVKA

Predstavitev:

1. zdravstvenovzgojnih centrov (ZVC)/ centrov za 

krepitev zdravja (CKZ)

2. programa svetovanja za zdravje/programa za 

krepitev zdravja  

3. ostalih aktivnosti ZVC/CKZ

4. možnosti sodelovanja in vključitve v programe 

ZVC/CKZ



Zdravstvenovzgojni centri (ZVC)

so organizirani kot samostojne enote v organizacijski 

strukturi zdravstvenih domov



Zdravstvenovzgojni centri (ZVC)



Aktivnosti 

zdravstvenovzgojnih centrov (ZVC)

ZVC-ji izvajajo naslednje aktivnosti:

1. vodenje ZVC in koordinacija Programa svetovanja za 

zdravje,

2. izvajanje Programa svetovanja za zdravje,

3. izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja,

4. izvajanje aktivnosti krepitve zdravja v lokalnih 

skupnostih in podpora implementaciji Programa Svit

na lokalni ravni.



Program svetovanja za zdravje 

v Zdravstvenovzgojnih centrih (ZVC)

Temeljne/kratke delavnice

Poglobljene/dolge delavnice in individualna svetovanja

Svetovalnica za zdrav 
življenjski slog

Svetovalnica za 
duševno zdravje

Svetovalnica za tvegana 
vedenja

Življenjski slog

Ali sem fit?

Dejavniki tveganja 
(Zvišan krvni tlak, 
Zvišane maščobe v krvi, 
Zvišan krvni sladkor)

Tehnike sproščanja

Zdrava prehrana

Gibam se 

Zdravo hujšanje

Podpora pri 
spoprijemanju z 

depresijo

Podpora pri 
spoprijemanju s 

tesnobo

Spoprijemanje s 
stresom

Skupinsko 
svetovanje za 

opuščanje kajenja

Individualno 
svetovanje za 

opuščanje kajenja



Pogovorne ure za krepitev zdravja –

„individualni posveti“

- individualni razgovor ob vstopu v ZVC, 

- svetovanje na področju krepitve duševnega zdravja, 

- svetovanje na področju zdrave prehrane, 

- svetovanje na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja, 

- svetovanje na področju zdravega hujšanja, 

- svetovanje na področju opuščanja kajenja, 

- svetovanje na področju opuščanja tveganega in škodljivega pitja 

alkohola, 

- podpora pri spreminjanju/vzdrževanju spremenjenega 

življenjskega sloga, 

- uvodni pogovor v okviru delavnice Zdravo hujšanje, 

- predstavitev državnih preventivnih in presejalnih programov, 

- podpora pri vključevanju v Program Svit, 

- izvedba meritve telesne sestave in/ali krvnega tlaka, 

- drugo. 



Aktivnosti krepitve zdravja v lokalni 

skupnosti

- izvajanje in spremljanje aktivnosti s področja 

krepitve zdravja v različnih okoljih (lokalnih 

skupnostih, delovnih organizacijah ipd.),  

- delavnice, predavanja in drugi dogodki 

(obeležitve dnevov zdravja, izvajanje občinskih 

preizkusov hoje na 2 kilometra, izvajanje kratkih 

preventivnih obravnav, meritev, svetovanj ipd.), 

- promocija preventivnih in presejalnih 

programov, 

- medijske aktivnosti, 

- drugo.





Spletna stran: SKUPAJ ZA ZDRAVJE







Kader 
v zdravstvenovzgojnem centru (ZVC)

Standardni tim ZVC



Ciljna populacija Programa svetovanja 

za zdravje in Pogovornih ur za 

krepitev zdravja 

Ciljna populacija Programa svetovanja za zdravje 

in Pogovornih ur za krepitev zdravja so odrasle 

osebe od 19. leta dalje, ki: 

- imajo prisotne dejavnike tveganja za kronične 

bolezni, 

- so visoko ogrožene za razvoj kroničnih bolezni, 

- imajo kronično bolezen. 







Centri za krepitev zdravja (CKZ)

Nadgradnja preventivnih programov za:

• otroke in mladostnike ter odrasle, 

• zmanjševanje neenakosti v zdravju

• vključevanje ranljivih skupin v preventivno zdravstveno 

varstvo

• krepitev zdravja v lokalni skupnosti

•Projekt: “Skupaj za zdravje” 2009 – 2014 (ZD Vrhnika, 

ZD Sevnica, ZD Celje)

Projekt: “Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter 

njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in 

lokalnih skupnostih” 2018 – 2019 (25 dodatnih ZD)



Centri za krepitev zdravja (CKZ)



Program za krepitev zdravja 
v Centrih za krepitev zdravja (CKZ)





Kader 
v centru za krepitev zdravja (CKZ)

Standardni tim CKZ







Nadgradnja - novosti

1. Vzpostavitev in delovanje novih struktur v ZD 
(strokovne skupine, koordinativni timi)

2. Integrirani center za krepitev zdravja
3. Nadgradnja preventivnih pregledov otrok in 

mladostnikov
4. Dodatne preventivne aktivnosti patronažne 

službe
5. Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v 

zdravstveni oskrbi ranljivih skupin
6. Nove strukture na ravni lokalne skupnosti –

Lokalna skupina za krepitev zdravja (LSKZ)



Dodatne informacije in pojasnila

Spletna stran SKUPAJ ZA ZDRAVJE https://www.skupajzazdravje.si/

Spletna stran NIJZ – rubrika “Program skupaj za 
zdravje“https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-
stanja/nppszb

NIJZ OE Koper: Manica Remec, tel: 05 6630 830, e-mail: 
manica.remec@nijz.si

Seznam ZVC in CKZ, kontakti dostopni na spletni strani:
https://www.nijz.si/files/uploaded/seznam_zvc.pdf

https://www.skupajzazdravje.si/
http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-stanja/nppszb
mailto:manica.remec@nijz.si
https://www.nijz.si/files/uploaded/seznam_zvc.pdf


HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


