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Udeleženci 

• Pavel Pollak: Pristop profilov tveganja za biološke dejavnike v povezavi s 

hrano v okolju hitrega odzivanja 

• Lucija Perharič: Kemijski povzročitelji hormonskih motenj

• Fani Čeh: Vloga vrtca in šole pri krepitvi in varovanju zdravja otrok

• Jasna Čuk Rupnik: Sekundarna preventiva na področju bolezni odvisnosti

• Jasmina Pakovič Colarič: Duševno zdravje – preteklost, sedanjost, 

prihodnost

• Dušan Harlander: Vključevanje lokalnih skupnosti v javno zdravje je ključ 

do uspeha

• Sandra Radoš Krnel: Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola

• Dušan Nolimal: Povezovanje raziskovanja, politike in prakse v javnem 

zdravju: primer politike do konoplje



Večja enakost in 

boljše upravljanje 

za zdravje

Strateška cilja

• izboljšati zdravje za vse in 

zmanjšati neenakosti v zdravju, 

• izboljšati vodenje in 

participativno upravljanje za 

zdravje



Evropski akcijski načrt 
za krepitev kapacitet 
na področju javnega 
zdravja



Vizija: Zdravje in blagostanje

Ključne funkcije javnega zdravja (FJZ) Podporne FJZ

Upravljanje in vodenje
FJZ 6

Kadri na JZ

FJZ 7

Financiranje in 
organizacija

FJZ 8

Komunikacija

FJZ 9

Raziskovanje

FJZ 10

ZAGOTAVLJANJE STORITEV  JZ

Krepitev zdravja

Varovanje zdravja   Preprečevanje                   
bolezni

SPREMLJANJE

Spremljanje 
zdravja in 

zagotavljanje  
pripravljenosti

FJZ1+2

Nadzor

Ocene vplivov na 
zdravje

FJZ 3 FJZ 5

FJZ 4

Rogaška Slatina, 23. do 24. oktober 2014



Proces priprave izhodišč za strategijo 
dejavnosti javnega zdravja 

Evalvacija JZ v Sloveniji 
z orodjem SZO (2011) 

Feb 2013 sprememba ZZDej 
določi novo organiziranost 

dejavnosti: NIJZ/NLZOH

Okt 2012  v 
sodelovanju s SZO  

izveden  posvet 
Krepitev sistema JZ v 

Sloveniji 
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Proces priprave izhodišč za strategijo 
dejavnosti javnega zdravja 

September 2013

Zaključena javna razprava  
in dopolnitve dokumenta 

skladno s pripombami

Sprejem na Vladi 
RS? 

Julij 2013 predlog 
Strategije razvoja 

dejavnosti javnega 
zdravja dan v javno
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Funkcije javnega zdravja

1. Spremljanje zdravja, zdravstvenega varstva in blaginje prebivalstva 

2. Pripravljenost za obvladovanje zdravstvenih tveganj in nevarnosti za 

zdravje

3. Varovanje zdravja (obvladovanje nalezljivih bolezni ter ukrepanje na 

področju okolja in zdravja, zdravja pri delu, pitne vode in varne hrane)

4. Krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju

5. Preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni

6. Upravljanje in vodenje na področju javnega zdravja 

7. Zagotavljanje kritične mase usposobljenih in kompetentnih strokovnjakov 

javnega zdravja

8. Zagotavljanje trajnostnega financiranja in učinkovite organizacijske 

strukture

9. Zagovorništvo, komunikacija in mobilizacija skupnosti za zdravje

10. Raziskovanje na področju javnega zdravja v podporo politikam in ukrepom
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CILJI

• boljše zdravje in blaginja prebivalcev 

Slovenije

• zmanjševanju neenakosti v zdravju

• okrepil dejavnost javnega zdravja v 

sistemu zdravstvenega varstva v 

Sloveniji
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