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sprememb materničnega vratu 
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 je uspešno izvedlo javni razpis »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter 

njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, za katerega je izbralo krajše 

ime Krepitev zdravja za vse. Na javnem razpisu je bilo izbranih 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije, 

v katerih se izvajajo projektne aktivnosti. 

Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko 

spremljanje projekta Krepitev zdravja za vse izvajata Ministrstvo za zdravje in 

 (NIJZ) v okviru podpornega projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (z akronimom MoST). 

S projektoma Krepitev zdravja za vse in MoST je povezan tudi projekt Informacijska podpora 

integrirane preventive v zdravstvenih domovih, katerega osnovni namen je informacijsko podpreti 

delo centrov za krepitev zdravja. 

KAJ NOVEGA PRINAŠA? 

Projekt prinaša: 

• nadgrajene preventivne preglede otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom na obravnavi otrok 

s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo, 

• nadgrajen program integrirane preventive kroničnih bolezni za odraslo populacijo,  

• dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe za novorojenčke, dojenčke, otročnice in odrasle, 

ki jih patronažne medicinske sestre izvajajo na domu, 

• izvajanje različnih aktivnosti zdravstvenih domov za zagotavljanje večje vključenosti in dostopnosti 

do preventivnih obravnav za osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih storitev, 

• uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja, kar pomeni, da se različni posamezniki 

in skupine v lokalni skupnosti povezujejo za boljše zdravje vseh prebivalcev v skupnosti. 

Pomemben del projekta je vzpostavitev in delovanje centrov za krepitev zdravja, ki so zaživeli v 

zdravstvenih domovih kot nadgradnja predhodno vzpostavljenih zdravstveno vzgojnih centrov. Centri za 

krepitev zdravja so samostojne enote v zdravstvenih domovih, kjer so zaposleni dodatno strokovno 

usposobljeni zdravstveni delavci in sodelavci za izvajanje preventivnih obravnav (diplomirane medicinske 

sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi). Strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja: v 

sodelovanju z vrtci in šolami izvajajo zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike ter jih 

skupaj z njihovimi starši spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu, odraslim nudijo podporo in pomoč pri 

spreminjanju nezdravih življenjskih navad in krepitvi duševnega zdravja ter izvajajo različne aktivnosti za 

krepitev zdravja v lokalnem okolju, pri čemer s še večjo pozornostjo v preventivne obravnave vključujejo 

tiste osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih storitev. 

KOMU JE NAMENJEN? 

S projektom nadgrajujemo vseživljenjsko preventivno obravnavo celotne populacije, tako otrok in 

mladostnikov kot odraslih. 

KJE POTEKA? 

V projektu sodeluje 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije, izbranih na javnem razpisu, in sicer 16 iz 

vzhodne in 9 iz zahodne kohezijske regije. 

http://www.mz.gov.si/
http://www.nijz.si/
http://www.nijz.si/
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TRAJANJE PROJEKTA 

Od marca 2018 do konca decembra 2019. 

KDO GA FINANCIRA? 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

http://www.eu-skladi.si/
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Tabela 1 

Vloga v okviru 

projekta 

Kontaktna oseba 

 

E-naslov 

 

Telefon 

 

ZDRAVSTVENI DOM ŽALEC 

Direktorica 

 

dr. Hana Šuster 

Erjavec 

hana.erjavec@zd-zalec.si 03 713 43 33 

Vodja Centra za krepitev 

zdravja  

Rok Repas ckz-ssd@zd-zalec.si 03 713 43 78 

NIJZ OE CELJE    

Odgovorna oseba  

 

Lea Peternel lea.peternel@nijz.si  

 

03 425 1 133 

070  691 724 

 

CSD    

Direktorica 

 

Helena Bezjak Burjak  03 713 12 60 

RKS – OZ ŽALEC    

Sekretar 

 

Matjaž Črešnovar zalec.ozrk@ozrks.si 041 601 751 

ZRSZ – URAD ZA DELO 

ŽALEC 

   

  gpzrszcelje@ess.gov.si 

 

03 713 31 50 

ZZZS – OE ŽALEC    

Upravni referent za  

zdravstveno zavarovanje 

Jolanda Škorjanc jolanda.skorjanc@zzzs.si 03 420 23 53 

HIŠA SADEŽI DRUŽBE    

Vodja 

 

Barbara Lužar hisa-zalec@filantropija.com 01 200 99 44 

DRUŠTVO EUREKA    

 

 

 dzelva.eureka@siol.net 03 710 35 23 

KARITAS    

 

 

 info@karitasce.si 051 658 133 

POLICIJSKA POSTAJA 

ŽALEC 

   

Komandir 

 

Gorazd Trbovšek pp_zalec.puce@policija.si 03 713 47 00 
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Zdravstveni dom zagotavlja zdravstvene storitve in programe primarnega zdravstvenega varstva 

prebivalcem lokalnih skupnosti. Temeljna naloga zdravstvene dejavnosti na osnovni ravni je zagotavljanje 

čim boljšega zdravja prebivalstva, ki ga ustanova obravnava. Medtem ko se večina kurativnih dejavnosti 

lahko izvaja v posameznih ambulantah, je usklajevanje preventive in promocije zdravja temeljna naloga 

zdravstvenega doma. Zdravstveni dom bi zato moral postati središče načrtovanja in izvajanja promocije 

zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. Postati bi moral središče 

zdravstveno vzgojne dejavnosti na lokalni ravni. (Vir: Vizija prihodnosti zdravstvenih domov v Sloveniji, 

Darinka Klančar, Igor Švab, Janko Kersnik, Zdrav Var 2010; 49: 37–43.)  

Zdravstveni dom zagotavlja zdravstvene storitve in programe primarnega zdravstvenega varstva 

prebivalcem lokalnih skupnosti. Z namenom zmanjševanja neenakosti, zagotavljanja neprekinjene 

zdravstvene oskrbe in dobre dostopnosti do zdravstvenih storitev zdravstveni dom sodeluje tudi z drugimi 

javnimi službami ter vladnimi in nevladnimi organizacijami v lokalnem okolju.  

V zdravstvenem domu delujejo strokovna skupina za preventivo, koordinativni tim za preventivno 

zdravstveno varstvo otrok in mladine, preventivni timi za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca in 

koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.  

Pri vzpostavljanju novih struktur za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in 

zmanjševanju neenakosti v zdravju v ZD Žalec, gre za horizontalne aktivnosti na ravni zdravstvenega 

doma in lokalne skupnosti, ki omogočajo doseganje integracije, sodelovanja in povezovanja tako 

aktivnosti kot izvajalcev na področju krepitve zdravja in preventive kroničnih bolezni (v nadaljevanju: KB) 

ter zmanjševanja neenakosti v zdravju. Pri tem je ključna podpora vodstva ZD Brežice aktivnostim 

povezovanja in sodelovanja vseh zdravstvenih delavcev, ki delujejo na področju preventive, ter  

aktivnostim povezovanja in sodelovanja zdravstvenega doma s partnerji v lokalni skupnosti (kot 

so občina, center za socialno delo, območna služba Zavoda RS za zaposlovanje/urad za delo, območna enota 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), območna enota (OE) NIJZ, vzgojno-izobraževalni 

zavodi, PUM, mladinski centri, razne NVO …). 

Strokovna skupina za preventivo:  

• sodeluje pri pripravi analize zdravstvenega stanja in vključenosti ciljnih populacij v preventivne 
programe (v sodelovanju z NIJZ), 

• pregleda analizo ranljivih skupin na področju zdravja in dostopnosti zdravstvenega varstva zanje 
(analizo pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov z NIJZ) in razpravlja o njej, 

• obravnava ugotovitve ocene stanja v zdravstvenem domu na področju zagotavljanja enakosti v 
zdravstveni oskrbi ranljivih oseb (oceno pripravi skupina zdravstvenega doma za izvedbo 
samoocenjevanja na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin), 

• pripravi strategijo zdravstvenega doma za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v 
sodelovanju z NIJZ, 

• pripravi akcijski načrt zdravstvenega doma za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju 
v sodelovanju z NIJZ, 

• strokovno podpira nemoteno povezovanje, komunikacijo in prenos informacij med različnimi 

izvajalci preventivnih pregledov in drugih preventivnih aktivnosti ter centra za krepitev zdravja.  
Člane in vodjo strokovne skupine imenuje direktor zdravstvenega doma. Strokovno skupino zdravstvenega 

doma za preventivo vodi zdravnik specialist. 

 

Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladine (PZVOM): 

• obravnava strokovna vprašanja na področju preventive, krepitve zdravja, prepoznavanja in 
vključevanja ranljivih oseb in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri populaciji otrok in 
mladostnikov,  

mailto:strokovni.vodja@zd-zalec.si
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• strokovno podpira povezovanje in sodelovanje med izvajalci preventivnih pregledov in izvajalci 

programov v centrih za krepitev zdravja ter lokalno skupnostjo.  
Člane in vodjo koordinativnega tima imenuje direktor zdravstvenega doma. Koordinativni tim za PZVOM vodi 

zdravnik specialist.  

 

Preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca: 

• zagotavlja stalno sodelovanje med vsemi zdravstvenimi delavci in sodelavci, ki preventivno 
obravnavajo otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,  

• spremlja zdravstveno stanje populacije posamezne šole/vrtca, pripravlja in izvaja ukrepe v skladu 
z ugotovljenim stanjem,  

• rešuje strokovna vprašanja na področju preventive (vzgoje za zdravje), krepitve zdravja in 
zmanjševanja neenakosti v zdravju pri otrocih in mladostnikih posamezne šole/vrtca,  

• zagotavlja strokovno podporo vodstvom šol/vrtcev in zaposlenim v šolah/vrtcih za doseganje 
skupnih ciljev v zdravju otrok ter 

• načrtuje vključevanje tolmača in/ali medkulturnega mediatorja osebam iz drugih kulturnih in 
družbenoekonomskih okolij pri preventivnih pregledih.  

Člane in vodjo preventivnih timov imenuje direktor zdravstvenega doma v skladu s strokovnimi usmeritvami 

NIJZ. Preventivni tim vodi zdravnik specialist – imenovani zdravnik šole/vrtca. 

 
 

Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih: 

• strokovno podpira neprekinjeno povezovanje in sodelovanje med izvajalci preventivnih pregledov 
in izvajalci preventivnih programov v centru za krepitev zdravja,  

• rešuje strokovna vprašanja na področju preventive, krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v 
zdravju pri odraslih, 

• načrtuje vključevanje tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov 
in nemedikamentoznih obravnav oseb iz drugih kulturnih in družbenoekonomskih okolij,  

• spremlja odzivnost ciljne populacije na preventivne preglede ter  
• spremlja vključevanje oseb, ogroženih za kronične nenalezljive bolezni, in kroničnih bolnikov v 

zdravstvenovzgojno obravnavo v centru za krepitev zdravja ter načrtuje ukrepe za večje 
vključevanje.  

Člane in vodjo preventivnih timov imenuje direktor zdravstvenega doma v skladu s strokovnimi usmeritvami 

NIJZ. 

 

 

mailto:druzinska.obravnava@zd-zalec.si
mailto:nada.cilensek@zd-zalec.si
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V Sloveniji so otrokom, mladostnikom in odraslim na voljo številni programi vzgoje za zdravje in zdravstvene 

vzgoje, ki so usmerjeni v ohranjanje in krepitev zdravja ter pridobivanje zdravih življenjskih navad. Izvajajo 

jih strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja (CKZ), to so diplomirane medicinske sestre, dietetiki, 

fizioterapevti, kineziologi in psihologi. CKZ so samostojne enote v zdravstvenih domovih, ki jih vodijo 

diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji. 

 

CKZ izvajajo naslednje programe in aktivnosti: 

• program Priprava na porod in starševstvo, 
• program Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah, 
• aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev,  
• promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih (npr. PUMO), 
• zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike, 
• Program za krepitev zdravja za odrasle, 
• aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. 

 

Ti programi se izvajajo v vrtcih, šolah, delovnih organizacijah, lokalnih skupnostih in zdravstvenih domovih.  

 

Obrnite se na CKZ v svojem kraju, če: 

• želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem, ali potrebujete spodbudo, da 
naredite prvi korak k spremembi, 

• želite, da strokovnjaki iz CKZ izvedejo predavanje ali delavnice vzgoje za zdravje ali 
zobozdravstvene vzgoje v vašem vrtcu, šoli, delovni organizaciji ali lokalni skupnosti. 

 

Program priprava na porod in starševstvo  

Pričakujete otroka? V zdravstvenem domu vas skupaj z bodočim očetom toplo vabijo v 

prenovljen in posodobljen program Priprava na porod in starševstvo (nekdaj poimenovan Šola za 

starše). 

 

Sestavljen je iz srečanja v zgodnji nosečnosti in šestih srečanj v nadaljevanju nosečnosti. V njem boste 

izvedeli veliko o nosečnosti, porodu, dojenju in poporodnem obdobju. Usvojili boste nove spretnosti in se 

tako dobro pripravili na porod in prihajajočega novorojenčka. 

  

Teme med drugim vključujejo: potek nosečnosti in poroda, telesno in duševno zdravje nosečnice in nato 

matere in očeta oziroma družine, zdravo in varno prehrano nosečnice in doječe matere, telesno dejavnost v 

nosečnosti, laktacijo, dojenje in prehod na mešano prehrano dojenčka, razvoj novorojenčka in dojenčka ter 

njegove potrebe, sodelovanje z dojenčkom, pripomočke in opremo, otrokov vsakdan, porod in poporodno 

obdobje pri ženski, različne vidike varnosti, zdravstvene storitve v tem obdobju, partnerski odnos in druge. 

 

Naslovi posameznih srečanj predstavljajo osrednjo temo: Zgodnja nosečnost, Nadaljevanje nosečnosti, 

Porod I, Porod II, Poporodno obdobje in dojenje, Dojenček, Duševno zdravje v nosečnosti in po porodu, 

Partnerski odnos in komunikacija. Vsako srečanje traja 120 minut, prvemu (Zgodnja nosečnost) pa je 

pridružena še ura s fizioterapevtko ali fizioterapevtom. 

Posebna pozornost je namenjena ranljivim skupinam in zmanjševanju neenakosti. V program so vključene 

sodobne vsebine, gradivo za bodoče starše in strokovnjake je prosto dostopno.  

 

S posodobljenimi vsebinami in načinom izvajanja programa Priprava na porod in starševstvo je bodočim 

staršem zagotovljen dostop do kakovostnih in preverjenih informacij ter veščin, kar vodi do boljšega zdravja 

nosečnic, dojenčkov in celotne novonastale družine. 

 

Zdrave nosečnice ste vabljene tudi v program strokovno vodene redne tedenske telesne 

vadbe v nosečnosti. 
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Program vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah  

Vzgoja za zdravje se ustrezno otrokovemu razvoju in odraščanju izvaja na različnih ravneh, v različnih okoljih 

in za različne ciljne skupine. Izvaja se lahko v zdravstvenih ustanovah ali v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 

pa tudi v lokalni skupnosti, torej povsod, kjer otroci in mladostniki živijo, se družijo, igrajo, učijo. Namen 

sodelovanja med šolo in zdravstvenimi delavci je izboljšanje sporazumevanja s ciljem krepitve zdravega 

življenjskega sloga in zmanjševanja škodljivih vplivov na zdravje šolarjev. Strokovnjaki iz CKZ zato redno 

sodelujejo z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. Izvajajo predavanja, delavnice, pogovore o različnih 

področjih zdravja in zdravega načina življenja tako za predšolske otroke, šolarje, dijake kot tudi za njihove 

starše in pedagoške delavce. Vsebine se nanašajo na zdravo prehrano in gibanje, duševno zdravje, dobre 

medosebne odnose, različne vrste zasvojenosti, odraščanje, zdravo spolnost, skrb za ustno zdravje, zdravo 

pokončno držo, osebno higieno, preprečevanje poškodb, samopregledovanje dojk/mod in drugo. Pred 

izvajanjem dejavnosti se s predstavniki vrtcev in šol dogovorijo o obsegu programa, vsebinah in načinih 

sodelovanja za vsako šolsko leto.  

 

Aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev 

ter preventivno obravnavo mladih v lokalnih skupnostih 

Nezdrav življenjski slog je pogosto povezan z debelostjo in slabšo telesno zmogljivostjo pri otrocih in 

mladostnikih. Pojavljati se začnejo tudi drugi dejavniki tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni. Razširjenost 

debelosti med otroki in mladostniki je resen javnozdravstveni problem tako v svetu kot tudi pri nas, v 

Sloveniji. Z usmerjanjem v zdrave življenjske navade lahko dosežemo pozitivne dolgoročne učinke na 

zdravje. Posebej je pomembno, da zdrav življenjski slog zaživijo vsi družinski člani. Tako starši lahko veliko 

naredijo za zdravje svojih otrok že v njihovi mladostniški in pozneje tudi odrasli dobi. Aktiviranje celotne 

družine in ukrepanje za zdravo prehrano, zadostno telesno dejavnost, zadosti spanja in netvegano rabo 

elektronskih naprav je ključno za doseganje sprememb. 

»Družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti« 

izvajamo v CKZ v sodelovanju z zdravniki specialisti pediatri. Potek obravnave vsebuje z dokazi podprte 

sestavine in temelji na sodelovanju celotne družine z zdravstvenovzgojnim in preventivnim timom šole. Tako 

otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem omogočamo učinkovito obravnavo v njihovem lokalnem 

okolju. 

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti 

Strokovnjaki iz CKZ sodelujejo tudi z mladostniki, ki zaradi različnih razlogov izstopijo iz šolskega okolja 

oziroma opustijo šolanje. Ti so lahko vključeni v program Projektnega učenja za mlajše odrasle (PUMO). 

Izvajalci vzgoje za zdravje v programu PUMO zanje pripravijo različne vsebine in delavnice s področja zdrave 

spolnosti, dušenega zdravja, zdrave prehrane in gibanja. 

 

Zobozdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike 

Ustno zdravje je neločljiv del splošnega zdravja in pomembno prispeva k boljši kakovosti življenja. 

Ohranjanje zdravja zob in ustne votline je najtesneje povezano z ustno higieno, zdravim prehranjevanjem, 

izogibanjem razvadam in rednim obiskovanjem zobozdravnika. Strokovnjaki iz CKZ izvajajo številne 

promocijske in preventivne dejavnosti s področja skrbi za ustno zdravje za različne ciljne skupine. Sodelujejo 

že v programu Priprava na porod in starševstvo ter nadaljujejo svoje delo pri predšolskih otrocih ter šolarjih 

in dijakih. Kot velja za vzgojo za zdravje, tudi na področju skrbi za ustno zdravje izvajalci tesno sodelujejo z 

vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Pred izvajanjem dejavnosti se s predstavniki vrtcev in šol dogovorijo o 

obsegu programa, vsebinah in načinih sodelovanja za vsako šolsko leto. 

 

Program za krepitev zdravja za odrasle 

Si želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem? Morda potrebujete le spodbudo, da bi 

naredili prvi korak k spremembi. 
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Odraslim od 19. leta starosti dalje je na voljo Program za krepitev zdravja. Gre za skupinske delavnice in 

individualna svetovanja za krepitev zdravja na področjih zdrave prehrane, telesne dejavnosti za krepitev 

zdravja, zdravega hujšanja, krepitve duševnega zdravja, življenja s sladkorno boleznijo in opuščanja kajenja. 

V delavnicah boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih 

navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.  

 

Temeljne/kratke delavnice Poglobljene/dolge delavnice in individualna svetovanja 

 

 Svetovalnica za 

zdrav življenjski slog 

Svetovalnica za 

duševno zdravje 

Svetovalnica za 

tvegana vedenja 
 

Zdravo živim 

 

Ali sem fit? 

 

Tehnike sproščanja 

 

Zvišan krvni tlak 

 

Zvišane vrednosti maščob v krvi 

 

Zvišana raven krvnega sladkorja 

 

Sladkorna bolezen tipa 2 

 

Test telesne pripravljenosti za 

odrasle/starejše 

Zdravo jem 

 

Gibam se 

 

Zdravo hujšanje 

 

S sladkorno boleznijo 

skozi življenje 

Podpora pri 

spoprijemanju z 

depresijo 

 

Podpora pri 

spoprijemanju s tesnobo 

 

Spoprijemanje s stresom 

Skupinsko svetovanje za 

opuščanje kajenja 

 

Individualno svetovanje 

za opuščanje kajenja 

 

Skupinske delavnice in individualna svetovanja se izvajajo v prostorih zdravstvenih domov, po dogovoru s 

posameznim CKZ pa lahko tudi na lokacijah v lokalnih skupnostih (npr. v delovni organizaciji, prostorih 

krajevne skupnosti, gasilskem domu, prostorih društva bolnikov ipd.).  

V nekatere delavnice in individualna svetovanja se lahko vključite le po predhodno opravljenem 

preventivnem pregledu pri izbranem osebnem zdravniku oziroma diplomirani medicinski sestri v ambulanti 

družinske medicine. O možnostih vključitve v delavnice/individualna svetovanja se pozanimajte pri 

diplomirani medicinski sestri v CKZ. 

 

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas 

brezplačna.  

Aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih 

 

Zaposleni v CKZ v lokalnih skupnostih izvajajo različne aktivnosti za krepitev zdravja: 

• organizacijo in izvedbo delavnic, predavanj, različnih predstavitev s področja krepitve zdravja 
(obeležitev dnevov zdravja, izvedba kratkih preventivnih obravnav, meritev, svetovanj ipd.), 

• predstavite za spodbujanje ciljnih populacij k vključevanju v preventivne programe in državne 
presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit), 

• tako imenovana Odprta vrata za zdravje na lokacijah različnih partnerjev v lokalni skupnosti 
(informiranje in spodbujanje ranljivih oseb k vključitvi v preventivne programe in skrbi za svoje 
zdravje) in 

• motivacijske delavnice za ranljive osebe. 
 

CKZ v svoji strategiji načrtujejo vključevanje populacije ranljivih skupin v preventivne aktivnosti tako znotraj 

zdravstvenih domov kot v lokalni skupnosti. 

 
 



 
14 

 

 

 

 

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki se izvaja na pacientovem domu, v 

zdravstvenem domu, lokalni skupnosti ali na terenu. Način in mesto delovanja opredeljujeta patronažno 

varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje prepozna družbene spremembe ter se 

nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove. Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu, ki je 

nosilka dejavnosti, obravnava posameznika, njegovo družino in skupnost v okolju, kjer bivajo, se učijo, igrajo 

in delajo. Aktivno skrbi za zdravstveno stanje prebivalcev na določenem zdravstvenem območju, razvija 

programe promocije zdravja ter tako spodbuja zavarovance k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje 

družin. Poglobljeno individualno in družinsko obravnavo zahtevajo predvsem prednostne skupine 

prebivalstva zaradi svojih bioloških lastnosti (dojenčki, šolarji, nosečnice, starostniki idr.), spremenjenih 

življenjskih razmer, socialne (priseljenci, brezdomci idr.) in zdravstvene ogroženosti (invalidi in kronični 

bolniki idr.) ter druge ranljive skupine. 

Diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu so edini izvajalci v sistemu zdravstvenega varstva, 

katerih delovno mesto je na pacientovem domu in v lokalnih skupnostih. Obravnavajo posameznika in 

njegovo družino v vseh življenjskih obdobjih, tudi v obdobju žalovanja po smrti družinskega člana. Ogrodje 

za zagotavljanje kakovostnega preventivnega zdravstvenega varstva za varovance, obravnavane v 

patronažni dejavnosti, daje Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. 

Diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu so pri načrtovanju svojega dela samostojne. Pri 

izvajanju diagnostično-terapevtskega programa, ki se izvaja v okviru zdravstvene nege na domu, sodelujejo 

z zdravniki specialisti. Njihova prednost je v izjemnem poznavanju prebivalstva na svojem območju, kjer 

zaznavajo socialno in zdravstveno problematiko ter iščejo rešitve tudi v povezovanju z lokalno skupnostjo in 

nevladnimi organizacijami. Tako se zagotavljajo pogoji, da posameznik lahko ostane v domačem okolju čim 

dlje, kljub starosti, bolezni ali onemoglosti. So koordinatorke vseh oblik pomoči na domu ter vez med 

posameznikom in njegovim osebnim zdravnikom. 

Nadgradnja aktivnosti v patronažnem zdravstvenem varstvu predvideva: 

• izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu, 
• pripravo analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega 

varstva, 
• izvajanje posvetovalnic diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva v lokalnih 

skupnostih ter 
• vzpostavitev stika diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva z osebami, ki se ne 

odzivajo na vabila na preventivne preglede v ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka 
za neodzivnost in ukrepanje glede na ugotovljeni vzrok. 

 

Izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem 

programu 

Posodobljen progam je namen zagotavljanju enake preventivne obravnave na domu vsem otročnicam in 

otrokom do enega leta starosti. Diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva izvede osem 

preventivnih obiskov na domu otročnice in otroka v prvem letu starosti otroka. 

V prvih šestih tednih po porodu otročnico obišče dvakrat. Novorojenčka prvič obišče v 24 urah po prihodu iz 

porodnišnice, nato pa v njegovem prvem mesecu starosti opravi še tri obiske. 

Obisk dojenčka v četrtem do šestem mesecu starosti je namenjen podpori staršem pri prepoznavanju 

otrokovega zdravega telesnega, čutnega in govornega razvoja, svetovanju glede uvajanja mešane prehrane 

dojenčka, seznanitvi s potekom rasti zob in higieno, pogovoru glede delovanja družine, ozaveščanju o 

pomenu branja za otroka in drugim pomembnim tematikam. 



 
15 

 

 

Zadnji obisk je predviden v desetem do enajstem mesecu otrokove starosti, ko se spremljata otrokova rast 

in razvoj, podajajo usmeritve glede varstva otroka po končanem dopustu za nego otroka ter varnosti otroka 

v domačem in zunanjem okolju, ozavešča o pomenu otrokove socializacije in je mogoče govoriti tudi o drugih 

pomembnih tematikah. Za preprečevanje poškodb v domačem okolju diplomirana medicinska sestra iz 

patronažnega varstva izvede pregled glede na seznam za preverjanje varnosti domačega okolja »Poglejte 

in preverite, ali je vaš dom varen za dojenčka«. Seznam diplomirana medicinska sestra iz patronažnega 

varstva preda staršem ob prvem obisku, pozneje pa lahko tudi skupaj preverijo, kako varno je urejen njihov 

dom. Pri ugotavljanju varnosti doma diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva otročnici nudi 

dodatna pojasnila oziroma svetovanje. 

Program predvideva izvajanje posebnih postopkov in orodij za prepoznavo ter obravnavo posebej ranljivih 

skupin otročnic in novorojenčkov na domu. Ena od novosti je ugotavljanje ranljivosti otročnice, otroka 

oziroma družine, kjer diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva glede na prisotnost meril za 

ugotavljanje ranljivosti opravi dodatna dva do pet preventivnih obiskov. Izvedejo se v okvirno določenem 

časovnem obdobju, glede na vrsto ranljivosti oziroma po strokovni presoji posamezne diplomirane 

medicinske sestre iz patronažnega varstva. 

Po porodu se pogosto pojavi poporodna otožnost, po mnenju strokovnjakov verjetno zaradi hormonskih 

sprememb. Poporodna depresija se razvije pri približno 10–20 odstotkih otročnic. Za pravočasno odkrivanje 

znakov poporodne depresije diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva ob obisku otročnice 

izvede presejalni test z uporabo vprašalnika EPDS (Edinburška lestvica poporodne depresije), ki omogoča 

lažje prepoznavanje znakov. Vprašalnik se praviloma uporablja pri obisku otročnice v četrtem do šestem 

tednu po porodu. 

Priprava analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz 

patronažnega varstva 

Za patronažno varstvo je temeljni način dela terensko delo na geografsko opredeljenem območju z družinsko 

obravnavo pacientov v vseh življenjskih obdobjih in v njihovem domačem okolju. Delo patronažne službe je 

usmerjeno v obravnavo območja kot celote, s tem pa tudi obravnavo posameznika, družine in skupnosti v 

njihovem življenjskem okolju. Diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva pozna: 

• ključne demografske značilnosti prebivalstva, 
• njihovo zdravstveno in socialno stanje, 
• katere lokalne značilnosti vplivajo na zdravje prebivalstva, 
• katere storitve so prebivalcem zagotovljene, 
• lokalne in državne prednostne naloge na področju zdravja in druge. 

 

Analiza terenskega območja je sestavljena iz opisa terenskega območja, analize opravljenega dela, 

predlogov ukrepov in načrta izvajanja programiranega preventivnega patronažnega varstva vsake 

posamezne izvajalke. Na podlagi analiz terenskih območij in letnih načrtov, ki jih pripravijo posamezne 

diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu, vodja patronažne službe zdravstvenega zavoda 

pripravi skupni dokument (zajema tudi terensko območje zasebnic s koncesijo), ki združuje ključne 

ugotovitve in predloge ukrepov, ter pripravi načrt sodelovanja in povezovanja s preostalimi deležniki. 

Dokument se ustrezno vključi v dokumente zdravstvenega zavoda. 

 

Izvajanje posvetovalnic diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva v lokalnih 

skupnostih 

Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni skupnosti po dogovorjenem urniku diplomirana 

medicinska sestra iz patronažnega varstva dodatno prispeva k vključevanju ranljivih skupin v preventivno 

zdravstveno varstvo in h krepitvi zdravja v lokalni skupnosti. Enkrat tedensko je prisotna »nekje« na 

terenskem območju, kar pa ni vedno v istem kraju. V okviru naselij/mestnih četrti, ki so na njenem terenskem 

območju, po predhodnem dogovoru izvede posvetovalnice. Posvetovalnice so namenjene ranljivim skupinam 

ali zdravstveni problematiki, pogosteje prisotni v lokalnem okolju. V okviru posvetovalnic izvaja individualna 

svetovanja (izbira osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja ipd.), 

pomaga pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, predstavlja delavnice centra za krepitev zdravja 
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in napotuje vanje, izvaja meritve, krajša predavanja (cepljenje proti gripi, cepljenje proti klopnemu 

meningoencefalitisu, samopregledovanje dojk, zaščita pred soncem ipd.) ter krajše delavnice (v sodelovanju 

z izvajalci iz centra za krepitev zdravja). Sodeluje na predstavitvah v lokalni skupnosti (samostojno, skupaj 

z izvajalci centra za krepitev zdravja, s predstavniki OE NIJZ ipd.). 

Obravnava osebe, ki se ne odziva na povabila na preventivne preglede, v patronažnem varstvu  

Diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine na preventivne preglede vabi populacijo 

pacientov, starih 30 let in več. Če se oseba po treh vabljenjih ne odzove na povabilo na preventivni pregled, 

diplomirana medicinska sestra iz ambulante družinske medicine o tem obvesti diplomirano medicinsko sestro 

iz patronažnega varstva. Ta v največ dveh tednih po prejemu obvestila vzpostavi stik s to osebo, ugotovi 

vzrok za njeno neodzivnost in ukrepa glede na ugotovljeno. Najpogosteje so ukrepi povezani z iskanjem 

rešitve, kako pacienta motivirati, da se odzove povabilu in preventivni pregled opravi v ambulanti 

družinskega zdravnika, ali z izvedbo preventivne obravnave na domu. 

Ob vstopu v družino diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva preveri pri vseh družinskih članih, 

ki ustrezajo merilom za vabljenje na preventivne preglede, ali so preventivni pregled že opravili. Po potrebi 

pomaga pri urejanju termina za izvedbo preventivnega pregleda ali pa ga izvede sama. Preventivni pregled 

na domu izvede pri osebah, ki zaradi svoje ranljivosti niso zmožne obiska v ambulanti družinske medicine 

(osebe z različnimi oblikami oviranosti, osebe z motnjami v duševnem zdravju, geografsko dislocirane osebe, 

morebitni migranti ipd.). Osebe, pri katerih ugotovi dejavnike tveganja, ogroženost za nastanek ali celo že 

prisotne znake kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj, usmeri v center za krepitev zdravja ali pa jih obravnava 

sama. O ugotovitvah poroča izbranemu osebnemu zdravniku osebe. Osebo vključi v tisto obravnavo, ki je 

zanjo glede na ugotovljene okoliščine najustreznejša. V obravnavo vključi tudi svojce in pomembne druge 

osebe, še posebej če meni, da to lahko pripomore k boljšemu razumevanju vsebin in s tem k večji 

učinkovitosti preventivne obravnave. 

Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu izvaja preventivne obravnave v skladu z opredeljenim 

algoritmom tudi pri osebah, ki zaradi ranljivosti niso zmožne obiska v ambulanti družinske medicine in jih 

zajame na svojem terenskem območju. Pri pacientih, ki že imajo diagnozo kronične nenalezljive bolezni, 

izvaja presejanje na posamezne dejavnike tveganja. Del vprašalnika za preventivni pregled na področju 

kroničnih nenalezljivih bolezni v patronažnem varstvu sta tudi vprašalnika družinski APGAR ter vprašalnik 

»Družina in problemi v družini«, ki omogočata poglobljeno obravnavo družine. Pri osebah, starejših od 64 

let, se v okviru nadgradnje v patronažnem varstvu izvaja tudi ocena dejavnikov tveganja preiskovane osebe 

za padce in preprečevanje padcev starejših ljudi doma na podlagi seznama »Poglejmo in preverimo, ali je 

naš dom varen«, ki je namenjen odkrivanju nevarnosti, za katere doslej starejše osebe morda niso vedele. 

Z nadgradnjo preventivnega delovanja in izvajanjem dodatnih aktivnosti diplomirane medicinske sestre v 

patronažnem varstvu dejavno prispevajo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, ranljivim osebam omogočajo 

lažje vključevanje v preventivne obravnave in krepijo zdravje v lokalni skupnosti. 
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Ranljivost je stopnja, do katere so populacije, posamezniki ali organizacije nezmožne predvideti dejavnike 

tveganja, se spoprijeti z njimi ali jim kljubovati oziroma si opomoči po njihovih škodljivih učinkih. Ranljive 

populacije v zdravstvu so tiste, za katere velja večje tveganje za slabše zdravstveno stanje oziroma večjo 

nedostopnost do zdravstvenega varstva. Poznamo ranljivost, ki izhaja iz socialnoekonomskega položaja ali 

starosti, spola, zdravstvenega stanja ali etničnega ozadja, in druge. Običajno gre za preplet več oblik 

ranljivosti. 

Izkušnje ranljivih oseb kažejo na številne ovire pri skrbi za lastno zdravje in na ovire pri dostopu do sistema 

zdravstvenega varstva, vključno s preventivnimi programi. Pogosto so odrinjene na družbeno obrobje, 

izključene iz družbenega dogajanja in bolj izpostavljene težavam, povezanim z zdravjem.  

Najpogosteje opredeljene ranljive skupine so: 

• otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, 
• ljudje z nizkimi dohodki, katerih preživetje je odvisno od različnih oblik pomoči (prejemniki socialne 

pomoči, prejemniki humanitarne pomoči), 
• brezposelni, prekarni, samozaposleni, 
• starejši prebivalci, 
• različne skupine invalidov (brez statusa, s težjimi okvarami, brezposelni), 
• Romi (brezposelnost, nizka stopnja izobrazbe, slabe stanovanjske razmere), 
• brezdomci (zdravstvene in stanovanjske težave), 
• osebe s težavami v duševnem zdravju, 
• odvisniki od nedovoljenih drog, 
• odvisniki od alkohola, 
• osebe z izkušnjo (domačega) nasilja, 
• migranti, begunci in iskalci azila (nepoznavanje jezika, zaposlitev, stanovanjske razmere). 

 

Ohranjanje in krepitev zdravja razumemo in obravnavamo kot temeljno sestavino vsakodnevnega življenja 

za vse prebivalce. V skrbi za zdravje ranljivih skupin se zavzemamo za celostno in povezano obravnavo tako 

v centrih za krepitev zdravja kot v zdravstvenih domovih ter lokalnih skupnostih.  

Zdravstveni domovi izvajajo aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin, katerih 

namen je doseganje boljšega zdravja in z zdravjem povezane kakovosti življenja. Predvidene so aktivnosti 

za: 

• starše otrok do enega leta starosti, 
• osebe z gibalno in senzorično oviranostjo, 
• osebe s težavami v jezikovnem sporazumevanju ter 
• z vidika razvoja novih vsebin samoocenjevanje zdravstvenega doma glede zagotavljanja enakosti 

v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin. 
 

Aktivnosti za starše otrok do enega leta starosti 

Dojenje je pomemben vir prehrane za novorojenčka v prvih mesecih življenja. Vzpostavljanje in vzdrževanje 

laktacije lahko za doječo mamo pomeni veliko neznank, morda kdaj tudi zapletov, na katere ne najde 

odgovorov. Zato so na voljo programi za pomoč in podporo na področju laktacije in dojenja, ki jih izvajajo 

za to usposobljeni strokovnjaki.  

 

Gibalni vzorci, ki jih bo otrok usvojil do prvega leta starosti, vplivajo na razvoj drže telesa, občutka za gibanje 

in koordinacijo. Družinska zavest, da je gibanje pomemben del zdravih življenjskih navad, pripomore k 

zagotavljanju vnosa gibanja v dnevne aktivnosti. Na novo oblikovani programi s tovrstno tematiko, 

namenjeni staršem in otrokom do enega leta starosti, ki jih izvajajo nevrofizioterapevti, so ključ do uspeha. 
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Aktivnosti za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo 

Zdravstveni delavci in osebe z gibalno in/ali senzorično oviranostjo sodelujejo pri presoji ustreznosti objektov 

in uporabe komunikacijskih ukrepov v zdravstvenih domovih. Na podlagi ugotovitev je skupina pripravila 

predloge ukrepov za izboljšanje, ki se bodo v nadaljevanju projekta vnesli v sestavo zdravstvenih domov.  

Aktivnosti za osebe s težavami v jezikovnem sporazumevanju 

Medkulturna mediacija je mednarodno uveljavljen program in praksa, ki se uporablja za zmanjševanje 

neenakosti in ugotavljanje kakovostne obravnave v zdravstvenih in drugih ustanovah. Namenjena je 

premostitvi ovir in nesporazumov, ki vznikajo ob jezikovnih, kulturnih, socialnih in drugih razlikah. Za 

jezikovno pomoč ob vstopu v zdravstveno ustanovo, pri preventivnem pregledu in drugih preventivnih 

obravnavah lahko zaprosite za tolmača ali medkulturnega mediatorja.  

Aktivnosti z vidika razvoja novih vsebin samoocenjevanje zdravstvenega doma glede 

zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin 

Na podlagi predpisanih usmeritev za samooceno zdravstvenih domov na področju zmanjševanja neenakosti 

v zdravju se bo postopoma uvajalo različne ukrepe in programe, ki bodo namenjeni različnim ranljivim 

skupinam. 
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Za krepitev zdravja posameznika in skupnosti je potrebno sodelovanje celotne lokalne skupnosti. Zato je 

smiselno spodbujanje kompetenc in pridobivanja spretnosti vseh deležnikov, ki lahko kakor koli pripomorejo 

k ustvarjanju podpornega okolja za doseganje zastavljenih ciljev, povezanih z zdravjem. Novi načini 

obravnave podirajo meje med področji ter spodbujajo medpoklicno in medsektorsko usklajevanje aktivnosti 

za zmanjšanje neenakosti in krepitev zdravja. Lokalna skupina za krepitev zdravja zagotavlja: 

• pravočasno in ustrezno zaznavanje zdravstvenih potreb lokalnega prebivalstva in odzivanje nanje, 
• sodelovanje med organizacijami v podporo preventivnim programom, ki omogočajo doseganje 

boljših rezultatov z istimi viri, 
• hitro, točno in popolno izmenjavo informacij med partnerji, 
• oblikovanje učinkovitih, celovitih rešitev za doseganje ciljev, povezanih z zdravjem posameznika in 

skupnosti, ter 
• nenehno usposabljanje in pridobivanje novih veščin ter izmenjavo izkušenj med strokovnjaki. 

 

Člani lokalne skupine za krepitev zdravja  

Lokalno skupino za krepitev zdravja predvidoma sestavljajo predstavniki občine, ustanov zdravstvenega in 

socialnega resorja (zdravstveni domovi in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, območne enote 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), centri za 

socialno delo, območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje/uradi za delo), vzgojno-

izobraževalnih ustanov ter različnih nevladnih organizacij (društva, združenja in drugi). 

 

Prednosti delovanja po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje 

neenakosti v zdravju  

Ključni cilj oblikovanja lokalne skupine za krepitev zdravja je spodbujanje kolektivne zavesti, povezane z 

zdravjem. S poenotenjem delovanja ustanov v skupnosti omogočamo podporo posamezniku pri skrbi za 

lastno zdravje, ki želi živeti v zdravem okolju. Tak način obravnave omogoča hitro prepoznavanje potreb 

lokalnega prebivalstva in hitro odzivanje nanje ter oblikovanje ustreznih preventivnih programov, 

prilagojenih skupnosti, za reševanje nastalih zdravstvenih stanj. Z upoštevanjem možnosti formalne in 

neformalne oblike podpore posamezniku ali skupini razvija podporno mrežo in skupine za samopomoč. Tak 

način delovanja od partnerjev v lokalnem okolju zahteva usklajeno in povezano odpravljanje zaznanih ovir 

ter razvoj kompetenc, veščin in načinov ukrepanja, ki presegajo klasične institucionalne oblike delovanja. 

Partnerji skupnostnega pristopa postavijo skupne cilje ter načrtujejo in udejanjajo ukrepe na področju 

preventive, krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju. 

 

Strategija in akcijski načrt za podporo pri krepitvi zdravja posameznikov in skupin 

Najpomembnejša naloga članov lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju 

je oblikovanje strategije in akcijskega načrta za podporo pri krepitvi zdravja posameznikov in skupin. 

Doseganje cilja integrirane zdravstvenovzgojne politike lokalne skupnosti je mogoče s pravimi in 

kakovostnimi informacijami, zato so oblikovani katalogi informacij, ki posameznika usmerjajo v iskanje 

razpoložljivih programov za podporo pri krepitvi in ohranjanju zdravja. 
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Program Svit  

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na 

debelem črevesu in danki. Za to obliko raka je značilno, da se dolgo časa razvija brez očitnih bolezenskih 

znakov. Največkrat se razvije iz predrakavih sprememb na steni črevesja, ki jih imenujemo polipi. Če le-te 

odkrijemo pravočasno in jih odstranimo, lahko preprečimo razvoj bolezni. Za uspešno zdravljenje že razvite 

bolezni pa je pomembno, da je odkrita v začetnih fazah. Program Svit omogoča laboratorijske preiskave 

blata, s katerimi odkrijemo prikrite krvavitve, ki so pokazatelj bolezenskih prememb v črevesu, ko še nimamo 

nobenih težav z zdravjem.  

V program so na vsake dve leti vabljeni moški in ženske, stari od 50 do 74 let. 

 

 

SVIT-ova KONTAKTNA TOČKA 

ZD Žalec 

Prešernova 6, 3310 Žalec 

 

 
03 713 43 78 
 
Gsm: 051 668 416 (za dodatne informacije pokličite 
vsak torek med 12 in 14 uro, ali po potrebi) 

 
Elektronska pošta: krepitev.zdravja@zd-zalec.si 
 
 

 

KOLONOSKOPSKI CENTER 

Javni zavod Splošna bolnišnica Celje 

Oblakova ulica 5, 3000 Celje 

 

 
03 423 35 80 
 
Delovni čas: delavniki, 7 -14 ure 
 
Elektronska pošta: gastro.amb@sb-celje.si  
 
 

 
 

Program Dora  

Program Dora je državni presejalni program za raka dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah v Sloveniji. 

Program omogoča izvedbo mamografije, s katero odkrivamo bolezenske spremembe na dojkah, ki še niso 

tako velike, da bi jih ženska zatipala pri samopregledovanju ali pa bi jih odkril njen zdravnik pri kliničnem 

pregledu. Tudi pri tej obliki raka je za uspešno zdravljenje zelo pomembno, da se tumor odkrije še v zgodnji 

fazi, ko je majhen in omejen le na dojko.  

V program so vsake dve leti vabljene ženske, stare od 50 do 69 let.  

 

http://www.cindi-slovenija.net/
http://www.cindi-slovenija.net/
mailto:krepitev.zdravja@zd-zalec.si
mailto:gastro.amb@sb-celje.si
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PRESEJALNI CENTER 

Javni zavod Splošna bolnišnica Celje 

Oblakova ulica 5, 3000 Celje 

Vključene občine:  

Celje, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška 

Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, 

Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Zreče, 

Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec 

 

Program Zora  

Program Zora je državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu. Rak 

materničnega vratu je posledica okužbe s humanim papilomskim virusom (HPV), ki lahko pri nekaterih 

ženskah povzroči spremembo zdravih celic v rakave. Te celične spremembe potekajo počasi in postopno več 

let. V tem obdobju se zdrave celice najprej spremenijo v predrakave, ki imajo že nekatere rakave lastnosti, 

vendar se ne delijo nenadzorovano, ne rastejo invazivno in ne zasevajo. Iz njih se, če jih ne zdravimo, 

postopno razvije rak. Ginekolog lahko s testom PAP (brisom materničnega vratu) predrakave celice odkrije 

in pravočasno zdravi. 

 

V program so na vsake tri leta vabljene ženske stare od 20 do 64 let, ki presejalni pregled opravijo pri 

svojem izbranem ginekologu. 

 

 

DISPANZER ZA ŽENSKE 

  

 

03 713 43 67 

E-naslov: dis.zene@zd-zalec.si 

 

 

mailto:dora@onko-i.si
http://www.dora.onko-i.si/
mailto:zora@onko-i.si
http://www.zora.onko-i.si/
mailto:dis.zene@zd-zalec.si
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CSD Žalec je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Žalec za 6 

občin: Žalec, Braslovče, Tabor, Polzela, Vransko in Prebold.  

Med glavne dejavnosti Centra za socialno delo Žalec sodijo: izvrševanje javnih pooblastil, storitve socialne 

preventive, storitve prve socialne pomoči, storitve pomoči družini za dom, storitve osebne pomoči in 

organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.  

 

PRAVICE DO JAVNIH SREDSTEV 

Pravica do denarne socialne pomoči 

Upravičenci denarne socialne pomoči (DSP) so državljanke in državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno 

prebivališče v Sloveniji ter tujke in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje in stalno prebivališče v Sloveniji. 

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in za svoje družinske člane sredstev v višini 

minimalnega dohodka (297,53 €) ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle oziroma ne morejo 

vplivati. 

Na podlagi ugotavljanja materialnega položaja upravičenca in njegovih družinskih članov (zakonec ali 

izvenzakonski partner, otroci, pastorki in pastorke in druge mladoletne osebe, ki jih upravičenec preživlja) 

in upoštevanja dohodka (po zakonu obdavčljivi dohodki, pokojninske rente in odkupne vrednosti, starševski 

dodatki, otroški dodatki, dediščine in drugi dohodki) se ugotavlja upravičenost do prejemanja denarne 

socialne pomoči. 

Višina denarne socialne pomoči upravičencu, ki nima lastnih dohodkov, se določi v višini minimalnega 

dohodka. Denarna socialna pomoč se lahko prvič dodeli za obdobje največ treh mesecev in se lahko ponovno 

dodeli, če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev denarne socialne pomoči nespremenjene. V izrednih 

primerih (trajna nezaposljivost, trajna nezmožnost za delo, starost nad 63 let za ženske ali starost nad 65 

let za moške) in so upravičenci brez premoženja, se dodeli trajna socialna pomoč. 

Oseba, ki je v zadnjih dvanajstih mesecih prejela denarno socialno pomoč več kot devetkrat, mora sprejeti 

vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 

 

Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) 

Do obveznega zdravstvenega zavarovanja so upravičeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo 

dovoljenje za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za 

pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče 

v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno 

zavarovanje. 

Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so ne glede na izpolnjevanje pogojev za pridobitev 

denarne socialne pomoči upravičene tudi osebe, nameščene v rejniško družino ali v zavod na podlagi zakona, 

ki ureja družinska razmerja, če niso obvezno zdravstveno zavarovane iz drugega naslova, določenega z 

zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Te osebe so upravičene do zdravstvenih storitev pod enakimi 

pogoji kot otroci, zavarovani kot družinski člani. 

Osebe iz prvega in drugega odstavka so upravičene do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 

najdlje za obdobje, za katero se jim lahko dodeli denarna socialna pomoč, oziroma za obdobje namestitve v 
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rejniško družino ali zavod kot izhaja iz odločbe o namestitvi, vendar najdlje za obdobje treh let z možnostjo 

podaljšanja, če obstajajo razlogi za namestitev. 

 

Pravica do izredne socialne pomoči 

Pravico do izredne socialne pomoči lahko uveljavljajo osebe, ki dokazujejo, da so se zaradi razlogov, na 

katere niso mogli vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti. Osebe morajo izkazati stroške, ki so 

vezane na preživljanje, in jih z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ne morejo pokrivati. 

Izredna socialna pomoč se dodeli v enkratnem znesku in ne sme biti višja od višine minimalnega dohodka 

(297,53 €). 

Ob uveljavljanju pravice do izredne socialne pomoči je potrebno še navesti namen izredne socialne pomoči 

in višino sredstev. Upravičenec je dolžan porabiti prejeto izredno socialno pomoč v roku 30 dni in z namenom, 

za katero mu je bila pomoč dodeljena. 

 

Pravica do varstvenega dodatka 

Pravico do varstvenega dodatka imajo osebe, ki so trajno nezaposljive, trajno nezmožne za delo ali so 

starejše od 63 let za ženske oziroma starejše od 65 let za moške in so upravičene do denarne socialne 

pomoči ali bi lahko bile upravičene in pri katerih je lastni dohodek ali dohodek družine višji od minimalnega 

dohodka, ni pa višji od njihovega minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o socialno varstvenih 

prejemkih (Ur. l. RS št. 61/2010). 
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Zavod za zaposlovanje vsem državljanom pomaga pri aktivnem iskanju zaposlitve, nudi možnosti za 

napredovanje v karieri, saj ponuja različne programe usposabljanj, pomaga pri razvijanju poklicne kariere, 

dnevno objavlja prosta delovna mesta, omogoči pomoč osebnega svetovalca, s katerim se lahko posvetujete 

o poklicni karieri. Med drugim nudi tudi finančna nadomestila v primeru, da ste v zavod vpisani in ste imeli 

predhodno urejeno zavarovanje za primer brezposelnosti.  

 

Finančna nadomestila 

Za pridobitev denarnega nadomestila mora biti posameznik vpisan v evidenco brezposelnih oseb in ne sme 

dati sam odpovedi, mora imeti plačane prispevke za zavarovanje, poleg tega pa se mora pravočasno prijaviti 

na Zavod in vložiti vlogo za nadomestila.  

 

Programi izobraževanja in usposabljanja 

Programi in aktivnosti so razdeljeni v tri sklope. Prvi sklop so programi izobraževanja in usposabljanja, drugi 

sklop spodbujanje zaposlovanja z različnimi finančnimi vzpodbudami delodajalcem, tretji sklop pa vključuje 

spodbujanje samozaposlovanja.  

Med programe izobraževanja in usposabljanja uvrščamo: formalna izobraževanja, priprave in potrjevanje 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in Temeljne poklicne kvalifikacije (TPK), institucionalno usposabljanje 

ter usposabljanje na delovnem mestu.   

Formalna izobraževanja pomenijo vključitev v šolanje v rednih programih za stroške Zavoda za zaposlovanje. 

Zavod udeležencem krije stroške poti, dodatek za izobraževanje ter zdravniški pregled. S pomočjo 

institucionalnega usposabljanja, ki ga nudi Zavod za zaposlovanje, se posamezniki lahko vključijo v različne 

tečaje veščin in druge programe, s pomočjo katerih postanejo konkurenčni na trgu dela.  

 

Programi spodbujanja zaposlovanja 

Zavod za zaposlovanje nudi različne programe za spodbujanje zaposlovanja pri delodajalcih. Preko 

programov je posameznikom omogočena zaposlitev pri delodajalcu za določen ali nedoločen čas.  

Aktualni programi spodbujanja zaposlovanja so: učne delavnice, aktivni do upokojitve, spodbuda za 

zaposlitev, trajno zaposlovanje mladih, zaposli.me, javna dela, javna dela po žledolomu 2016/17, vračilo 

prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev, oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše, davčna 

olajšava za zaposlovanje brezposelnih in invalidov ter povračilo prispevkov delodajalca v Pomurju.  

 

Programi samozaposlovanja 

Zavod za zaposlovanje ponuja tudi podporo in subvencije za samozaposlovanje za tiste s podjetniško idejo. 

Aktualni programi samozaposlovanja so: spodbude za mlade podjetnike (mlajše od 29. let), spodbujanje 

ženskega podjetništva ter delna oprostitev plačila prispevkov.  
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Obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), na 

podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ), ki je 

začel veljati 1. marca 1992. OZZ se izvaja po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in 

bolnimi, starimi in mladimi, bogatimi in revnimi. 

 

Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z ZZVZZ predpisane 

pogoje. Po ZZVZZ so zavarovane osebe zavarovanci in njihovi družinski člani. Kot zavarovanci morajo biti v 

OZZ vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. člena ZZVZZ, kot družinski člani pa so v OZZ vključene 

osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 20. do 22. členu ZZVZZ. 

 

Družinski člani se vključijo v OZZ preko nosilcev zavarovanja, če ne izpolnjujejo pogojev, da bi bili samo 

zavarovanci. Družinski člani niso zavezanci za prispevek. 

 

Osebe s stalnim bivanjem v Sloveniji, ki so brez OZZ več kot 20 koledarskih dni, ZZZS z osebnim vabilom 

povabi k ureditvi OZZ. Osebam svetujejo o možnostih vključitve v OZZ glede na njihov status. 

 

ZZZS si prizadeva, da bi bile vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v OZZ, tudi stalno zdravstveno 

zavarovane in imele pravico do zdravstvenih storitev in ostalih pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja. 

 

Preventivno dejavnost izvajajo zdravniki v okviru splošne ambulante ali v referenčnih ambulantah. 

Zdravstveni dom Žalec izvaja preventivo tudi v okviru zdravstvene vzgoje in šole za bodoče starše ter 

zobozdravstvene vzgoje. Preventivna dejavnost zajema tudi vse CINDI delavnice. 
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Območje občin Spodnje Savinjske doline (334,8 km2, 41.976 prebivalcev) sestavljajo občine Braslovče, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Območje se nahaja v osrednji Sloveniji in zajema dolino reke 

Savinje in njenih pritokov, kraški planoti Dobrovlje in Ponikovsko planoto, Ložniško gričevje ter severni del 

Posavskega hribovja. 

Vse občine se zavzemajo za zmanjšanje socialne stiske s pospeševanjem razvoja gospodarskih panog oz. 

gospodarskih subjektov, ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj, skrbjo za povečanje najemnega 

socialnega sklada stanovanj, ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje vzgojno-

izobraževalne, raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti, posredno pa tudi za izvajanje drugih javnih 

nalog lokalnega pomena. Poleg tega pa osvešča in informira javnost o invalidski problematiki ter izvaja 

programe in ukrepe s področja socialnega varstva.  

 

UPRAVNA ENOTA 

Upravna enota Žalec opravlja naloge, ki jih je država zaradi številnih potreb in življenjskih situacij prenesla 

v lokalno okolje, da bi tako ljudem približala in olajšala uresničevanje njihovih pravic, dolžnosti in zakonitih 

interesov. 

Uradniki in uradnice Upravne enote Žalec so v službi ljudi in javnega interesa, ki večino svojega časa preživijo 

v krajih Spodnje Savinjske doline, zato so s tem še dodatno zavezani, da zagotavljajo zakonito, strokovno, 

kakovostno in prijazno storitev delovnega področja. Pri tem so temeljna vodila tista, ki jih od javnih 

uslužbencev in uslužbenk vselej zahtevajo načelo pravne države ter etika in integriteta uradništva. 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA SSD 

Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) zastopa javno-zasebno partnerstvo za razvoj 

podeželja in je bila ustanovljena 3.12.2007 na ustanovnem zboru članov LAS, s podpisom Pogodbe o 

ustanovitvi partnerstva Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja občin Braslovče, Polzela, Prebold, 

Tabor, Vransko in Žalec. 

Območje LAS SSD predstavlja  tudi geografsko in gospodarsko območje omenjenih občin Spodnje Savinjske 

doline. Sestavljena je iz predstavnikov javnega sektorja, ekonomskega in zasebnega sektorja – civilne 

družbe, s ciljem uresničevanja skupnih interesov na področju razvoja podeželja. Vodilni partner Lokalne 

akcijske skupine Spodnje Savinjske je Razvojna agencija Savinja.  

Namen CLLD  »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja 

lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti 

območja ter aktivno vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. 

Vzpostavljeno lokalno partnerstvo ima nalogo, da oblikuje in izvede celovito strategijo lokalnega razvoja v 

smeri naslednjih tematskih področij ukrepanja: 

- ustvarjanje delovnih mest, 

- razvoj osnovnih storitev, 

- varstvo okolja in ohranjanje narave ter 

- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 
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RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA 

Razvojno agencijo Savinja so 13. januarja 1998 ustanovili takratna enotna občina Žalec in Zbornica 

zasebnega gospodarstva Žalec pod nazivom GIZ Podjetniški center Žalec. Z razširitvijo delovanja na vsa 

razvojna področja so jo ustanovitelji preimenovali v Razvojno agencijo Savinja.  

Danes so v agencijo vključeni ustanovitelji občin Braslovče in Žalec, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec 

in pridruženi člani občin Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in UPI Ljudska univerza Žalec ter partnerji Upravna 

enota Žalec, KGZS, KGZ Celje – Kmetijsko svetovalna služba Žalec, ZRSZ Urad za delo Žalec, Društvo 

managerjev in strokovnjakov »Golding klub Žalec«, ZKŠT Žalec, številna društva in drugi partnerji na 

projektih.   

Poslanstva agencije so: 

- promocija, vzpostavljanje podporne mreže, združevanje znanj in kapitala za trajnostni razvoj 

doline; 

- koordinacija in priprava skupnih razvojnih strategij, programov in projektov; 

- prepoznavanje, priprava in izvajanje razvojnih projektov z različnih področij (človeški viri, 

podjetništva, razvoja podeželja, turizma, okolja in prostora); 

- povečanje zaposljivosti prebivalstva na območju občin ustanoviteljic in pridruženih članov; 

- izvajanje podjetniških in drugih svetovalnih storitev, aktiviranje podjetniških idej, skladno s 

potrebami in interesi lokalnega okolja ter porabnikov; 

- informiranje. 

 

ZBORNICA ZASEBNEGA GOSPODARSTVA 

Območna obrtno-podjetniška Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec (OOZ_ZZG Žalec) kot samostojna 

strokovno-poslovna in nestrankarska organizacija zastopa interese obrtnikov in podjetnikov na območju UE 

Žalec in zajema občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.  

OOZ_ZZG Žalec spremlja in obravnava problematiko obrti in podjetništva ter zastopa interese članov na 

lokalnem in državnem nivoju. Skrbi za skladen razvoj gospodarskih dejavnosti na lokalnem nivoju, promocijo 

obrti in obrtnih poklicev, štipendiranje deficitarnih poklicev v obrti. Ima tudi javna pooblastila za izdajanje 

obrtnih dovoljenj in vodenje obrtnega registra ter opravljanje e-VEM storitev. 

OOZ_ZZG Žalec svojim članom nudi tudi svetovalne storitve (iz različnih področij kot so davki, prispevki, 

tehnični predpisi itd.), izobraževanje (varstvo pri delu, zakonske spremembe in predpisi, specializirano 

strokovno izobraževanje za posamezne dejavnosti, strokovne ekskurzije, prezentacije in demonstracije novih 

tehnologij in izdelkov ipd.), šport, rekreacijo in kulturo ter skrb za upokojene obrtnike oz. člane. 

 

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC 

Glavna dejavnost družbe je opravljanje komunalnih storitev za zadovoljevanje potreb prebivalcev na 

območju Spodnje Savinjske doline. JKP Žalec, d.o.o. na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 

Vransko in Žalec opravlja naslednje javno-gospodarske službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda. Na območju občine Žalec izvajajo še urejanje javnih površin, storitev plakatiranja ter 

pokopališko in pogrebno dejavnost. Izvajajo tudi dopolnilne oziroma tržne komunalne dejavnosti, in sicer 

vzdrževanje vodomerov, vodovodne storitve, kanalizacijske storitve in storitve tehnične službe – vodenje 

investicij v javno infrastrukturo in vodenje katastra. Izvajajo tudi javna pooblastila, med njimi izdajajo 

soglasja in projektne pogoje glede upravnih postopkov gradenj. 
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KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije (KGZS) - Zavod CE deluje na območju enajstih upravnih enot in 

štiridesetih občin med avstrijsko in hrvaško mejo. Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 80.305 

ha kmetijskih in 89.762 ha gozdnih zemljišč. 87 % površine, ki je namenjena kmetijski dejavnosti, leži v 

območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne 

ukrepe. Na območju je 15.100 kmetijskih gospodarstev. Med njimi je, v letu 2008, 10.539 oddalo vloge za 

neposredna plačila.  

Oseminštirideset sodelavcev oddelka za kmetijsko svetovanje ter enainštirideset sodelavcev oddelka za 

živinorejo deluje na enajstih izpostavah zavoda. Na oddelku za kmetijsko svetovanje pomaga kmetom s 

strokovnimi rešitvami enajst specialistov za naslednja področja: živinoreja, travništvo in pašništvo, 

poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, ekološko kmetovanje, hmeljarstvo, ekonomika kmetijstva, 

razvoj podeželja, varstvo rastlin, pravno svetovanje, kmečka družina in razvoj dopolnilnih dejavnosti na 

kmetijah. 

Kmetijski svetovalci nudijo kmetom tehnološko svetovanje, izvajajo usposabljanja kmetov, izdelujejo 

poslovne načrte, pomagajo kmetom pri uveljavljanju najrazličnejših ukrepov kmetijske politike, pomagajo 

pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega in 

interesnega združevanja kmetov ter sodelujejo pri različnih projektih razvoja podeželja na lokalnem nivoju 

in  mednarodnih projektih. 

Sodelavci oddelka za živinorejo izvajajo kontrolo proizvodnje v govedoreji, selekcijo, rodovništvo in 

reprodukcijo v govedoreji, selekcijo govedi in prašičev na območju zavoda ter selekcijo drobnice na  območju 

vzhodne Slovenije. Poleg tega strokovnjaki na zavodu izdelujejo tehnološke načrte za novogradnje in 

adaptacije hlevov, vodijo knjigovodstvo na kmetijah ter koordinirajo in izvajajo aktivnosti Združenja 

turističnih kmetij Slovenije. 

 

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE: IHPS 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika 

Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada RS. 

Glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg 

tega pa opravljamo še: strokovno delo kot dejavnost javnih služb s področja kmetijstva, strokovne naloge 

po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pridobivanje sredstev na trgu v okviru 

registriranih dejavnosti. 

Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje, ki je vodena v evidenci 

Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Usmerjeno je na področja rastlin, tal, okolja, varstva 

rastlin, agrokemije in pivovarstva. Vsa ta področja se medsebojno dopolnjujejo. Na področju raziskav v 

hmeljarstvu je glavna naloga žlahtnjenje sort hmelja, ki so prilagojene domačemu okolju. IHPS pridobiva 

sredstva za izvajanje svoje dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije, ter z opravljanjem dejavnosti za 

naročnike oz. s prodajo blaga in storitev na trgu. Program dela in finančni načrt potrjuje Vlada RS. 

 

MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC 

 

Javni Zavod opravlja naslednjo javno službo: 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; 

- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 
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- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; 

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev; 

- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij; 

- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov; 

- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik; 

- sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju; 

- zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva; 

- zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih; 

- organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju 

bralne kulture; 

- organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami; 

- organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo ter 

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

 

LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC 

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Ustanovljena je bila leta 

1975 kot Delavska univerza Žalec. Leta 1990 se je Delavska univerza preimenovala v UPI – ljudsko univerzo 

Žalec. Ustanoviteljice UPI – ljudske univerze Žalec so v različnih deležih občine Braslovče, Prebold, Polzela, 

Tabor, Vransko in Žalec. Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje. S širitvijo 

izobraževalnih programov se je tudi večalo število zaposlenih in danes je na UPI – ljudski univerzi zaposlenih 

15 ljudi.  

Začetek izobraževanja odraslih sega v leto 1975, ko je bila ustanovljena Delavska univerza Žalec. Takrat so 

se v ponudbi izobraževalnih programov osredotočali na šolske oblike izobraževanja, družbeno-politično 

izobraževanje, strokovno-funkcionalno usposabljanje ter na splošno izobraževanje. Prvo leto je bilo v 

izobraževalne programe vključenih 2080 udeležencev. Že leto kasneje je število udeležencev naraslo na več 

kot 3600 udeležencev. Hkrati s številom udeležencev se je večala tudi pestrost ponudbe izobraževalnih oblik. 

Leta 1979 smo pričeli s ponudbo jezikovnega izobraževanja odraslih ter povečali ponudbo strokovnega 

poklicnega in visokošolskega izobraževanja, zmanjševal pa se je delež družbeno-političnega izobraževanja.   

Naše osnovno poslanstvo je razvijanje in širjenje kulture vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju in širši 

regiji, kar pomeni, da želimo čim širšemu krogu ljudi ponuditi in zagotavljati kar se da bogato izbiro različnih 

izobraževalnih programov, tečajev in delavnic tako na področju formalnega kot tudi neformalnega 

izobraževanja in svetovalno dejavnost. Osredotočamo se na različne ciljne skupine odraslih. Prepoznavni 

smo po prijaznosti, fleksibilnosti, prilagajanju potrebam lokalnega okolja in kakovosti. Ugotavljamo, da so 

naši udeleženci s pri nas pridobljenimi znanji uspešni tudi po zaključenem izobraževanju. 

 

ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM (ZKTŠ) ŽALEC 

Zavod za kulturo, šport in turizem (ZKŠT) Žalec je javni zavod, ki ga je ustanovila občina Žalec leta 2002. 

Njegovo osnovno poslanstvo je opravljanje javne službe na področjih kulture, športa in turizma. 
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Izvaja tudi tržno dejavnost, katere prihodke sestavljajo prihodki organizacije in soorganizacije prireditev, 

časopisa Utrip, posredništva pri prodaji vstopnic, najemnin, prodaje spominkov, pijače, turističnih paketov, 

vodenj in vstopnin.  

Ustanoviteljica mu je v upravljanje prenesla javno infrastrukturo vseh treh področij (Savinova hiša z likovnim 

salonom, Dom II. slovenskega tabora Žalec, kompleks atletskega stadiona z nogometnim igriščem,  

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, INFO center Ribnika Vrbje,  učno ekološko pot Vrbje in 

Fontano Zeleno zlato). V upravljanje mu je med drugim prenesla tudi blagovno znamko Zeleno zlato, ki 

označuje visoko kakovostne pridelke, izdelke in storitve z območja Savinjske doline. Dobrote savinjskih 

kmetij, ki nosijo to blagovno znamko, zavod prodaja v Trgovinci Zeleno zlato na Podeželski tržnici Žalec. 

Zavod je izdajatelj časopisa Utrip Savinjske doline, ki izhaja v nakladi cca 13.000 izvodov enajstkrat letno. 

Prejemajo ga brezplačno gospodinjstva v občinah Žalec, Prebold, Braslovče in Tabor, saj ga za svoje občane 

kupijo navedene občine. V občini Vransko in občini Polzela je časopis v prosti prodaji. 

ZKŠT Žalec ima tri organizacijske enote: OE kultura, OE šport in OE turizem in splošno področje. V Zavodu 

je zaposlenih 14 delavcev. Organi zavoda so svet zavoda, strokovni svet za kulturo, strokovni svet za šport 

in strokovni svet za turizem. 

 

ZKTŠ Vransko 

Zavod za kulturo, turizem in šport (ZKTŠ) Vransko deluje od leta 2002. Ustanovitelj zavoda je občina 

Vransko, ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet občine Vransko. 

Zavod opravlja javno službo na področjih kulture, turizma in športa. Njegovo poslanstvo je organiziranje, 

spodbujanje in razvoj vseh treh dejavnosti. V sodelovanju z matičnima muzejema, Pokrajinskim muzejem 

Celje in Muzejem novejše zgodovine Celje, pa tudi upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena 

ter objekti, ki jih je nanj prenesla ustanoviteljica. 

Zavod ima v upravljanju Športno dvorano Vransko, Kulturni dom Vransko, Schwentnerjevo hišo, gasilsko 

zbirko in etnološko zbirko. 

Za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva finančna sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, s prodajo blaga 

in storitev na trgu, z vstopninami, donacijami, darili. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki Zavod 

nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme. 

Cilji delovanja Zavoda so prizadevanje za čim bolj raznoliko in kvalitetno kulturno, športno in turistično 

dogajanje v občini, sodelovanje pri načrtovanju infrastrukture oziroma zagotavljanje pogojev za delovanje 

na kulturnem, športnem in turističnem področju. 
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RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE ŽALEC 

 

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Žalec je samostojno, nevladno, humanitarno, nepridobitno in 

prostovoljno združenje, ki na območju SSD deluje v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije, Zakonom 

o društvih, Zakonom o humanitarnih organizacijah, Ženevskimi konvencijami in drugimi predpisi. 

Socialna dejavnost 

Z omenjenim programom bistveno vplivajo na obliko in način oskrbovanja socialno ogroženih posameznikov 

in družin: razdeljujejo in zbirajo hrano (več vrst izdelkov), pralni prašek, rabljena oblačila, posteljnino, obutev 

in pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin. Med drugim nudijo tudi denarno pomoč v izjemnih primerih. 

Sredstva za denarne pomoči upravičencem se zagotavlja iz donatorskih prispevkov in drugih dobrodelnih 

virov. 

Obisk starejših, osamljenih, bolnih in invalidnih oseb v lastnih domovih in domovih za starejše 

Prostovoljci obiskujejo starejše v lastnih domovih in domovih za starejše, osamljene, bolne in invalidne osebe 

ter tiste, ki so se znašli v socialni stiski. Svetujejo jim, kam se lahko obrnejo po pomoč, če bi jo potrebovali. 

Organizacija srečanj starejših 

Prostovoljci krajevnih organizacij RK vsako leto za starejše od 70 let organizirajo srečanja starejših s kratkim 

kulturnim programom in pogostitvijo. Na tovrstnih srečanjih si starejši krajšajo čas z druženjem in 

pogovorom.  

Organizacija letovanj 

Rdeči križ izvaja tudi program brezplačnega letovanja socialno ogroženih otrok in starejših. Sredstva za 

izvedbo programa so zagotovljena s strani namenske akcije Rdečega križa Slovenije Peljimo jih na morje, 

sredstev FIHO in sredstev trgovskega podjetja Engrotuš. 

Meritve krvnega sladkorja in holesterola 

Za udeležence meritev izvajajo redne meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov, med 

drugim so deležni krajšega strokovnega informiranja in svetovanja s področja varovanja in krepitve zdravja.  

 

KARITAS ŽALEC 

Župnijska Karitas Žalec nudi pomoč ljudem v materialni in duhovni stiski. 

Načini pomoči so:  

- dodeljevanje prehrambnih paketov, ki vsebujejo osnovna živila (moko, sladkor, olje, riž, testenine 

in drugo) ter so prilagojeni številu družinskih članov prosilčeve družine; 

- plačilo položnic (za elektriko, najemnino, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, šolske položnice 

za otroke (malica, šola v naravi), kurjavo, itd.), kolikor to dopuščajo sredstva; 

- ob začetku šolskega leta so otroci deležni pomoči z nakupom šolskih knjig, med počitnicami pa 

počitnikovanja otrok ali pa cele družine (v okviru akcij, ki jih organizira Župnijska Karitas). Pri 

dodeljevanju pomoči je potrebno upoštevati tudi t.i. premoženjski cenzus (mesečne prejemke na 

člana); 
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- pomoč v obliki oblačil; 

- obiski ostarelih in bolnih na domu ali v domovih za ostarele s strani prostovoljk in prostovoljcev. 

 

HIŠA SADEŽI 

Sadeži družbe je projekt, ki spodbuja prostovoljsko delo in medgeneracijsko sodelovanje ter krepi vezi med 

mladimi in starejšimi. Je projekt vzgoje v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Temelj projekta 

je prostovoljsko delo mladih za starejše, ki živijo doma, in starejših za mlade, s povezovanjem šol in društev 

upokojencev.  

Namen projekta je spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, in sicer s povezavo osnovnih in srednjih šol z 

društvi upokojencev in drugimi prostovoljskimi organizacijami ter društvi, ki vključujejo starejše. Sodelujejo 

lahko osnovne in srednje šole, dijaški domovi, mladinske in študentske organizacije, vsa društva upokojencev 

in druge prostovoljske organizacije, ki vključujejo starejše. Pridružijo se lahko starši s spodbujanjem otrok k 

prostovoljskemu delu s starejšimi ter starejši, ki živijo doma, s povezovanjem z lokalnimi društvi upokojencev 

in drugi, ki želijo s prostovoljstvom soustvarjati boljšo družbo. 

Hiša sadežev ponuja različne programe, med njimi promocija zdravja starejših v Sloveniji, medgeneracijsko 

sodelovanje in program migracije. Značilnost vseh programov je tesno sodelovanje z lokalnimi partnerji, 

upoštevanje lokalnega konteksta, potreb in zmožnosti ter trajnostna naravnanost.  

 

DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ ŽELVA - EUREKA ŽALEC 

Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec je prostovoljno nepridobitno združenje fizičnih oseb, 

ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, predvsem izboljšanja duševnega zdravja mladostnikov 

in odraslih z nudenjem različnih oblik pomoči pri osebnostnih in socialnih stiskah na območju Spodnje 

Savinjske doline in celotne Slovenije. 

Društvo združuje in podpira aktivne dejavnosti ter s tem vpliva na predsodke do ljudi s težavami v duševnem 

razvoju, brezdomcev ter ljudi, ki imajo težave z uživanjem dovoljenih in nedovoljenih drog. 

Zavetišče za brezdomce Želva 

Zavetišče je namenjeno uporabnikom nedovoljenih drog, ljudem s težavami v duševnem zdravju ter vsem 

drugim ljudem, ki so zaradi socialne stiske postali brezdomni. Zavetišče lahko hkrati sprejme do 18 

brezdomcev. Ciljna populacija so vsi občani in neobčani občine Žalec, ki so ostali brez bivališča, uporabniki 

nedovoljenih drog in vsi, ki jih v zavetišče napoti intervencijski center, ki deluje v sklopu Centra za socialno 

delo Celje. Pogoja za vključitev sta prostovoljna vključitev v program in upoštevanje pravil zavetišča. Cilj 

programa je zagotoviti ustrezne higienske in bivalne pogoje, urejanje socialne situacije posameznika, 

urejanje posameznikovih individualnih težav, samonadzor dnevnih aktivnosti in predvsem vrnitev v 

samostojno življenje. V zavetišču se poslužujejo individualnega dela s posameznikom, v skupini in v 

skupnosti. 

Svetovalno delo z uporabniki drog 

Namen svetovalnega dela na področju uživanja drog je ozaveščanje ter motiviranje za spremembo 

življenjskega stila uporabnikov. Strokovni delavci uživalcem drog nudijo vse potrebne informacije o načinih 

in vrstah pomoči ob opuščanju uživanja prepovedanih drog ter hkrati vplivajo na zmanjševanje psihičnih, 

socialnih in zdravstvenih težav, s tem pa vplivajo na  dvig kvalitete življenja. 

Svetovanje izvajajo stabilnim uporabnikom metadona, eksperimentatorjem, občasnim jemalcem in svojcem 

uporabnikov prepovedanih drog. Ciljna populacija so predvsem uporabniki nedovoljenih drog v starostni 

skupini od 14 do 59 let, ki se zaradi različnih dejavnikov niso mogli vključiti v druge višjepražne programe 

(predvsem posamezniki, ki si injicirajo heroin), uporabniki, ki uživajo različne vrste drog (kokain, heroin, 

marihuana, sintetične droge itd.), uporabniki z dvojnimi diagnozami, uporabniki, ki so vključeni v 
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metadonsko terapijo ter druge nadomestne terapije, ter svojci uporabnikov nedovoljenih drog. Pogoj za 

vključitev je prostovoljna odločitev uporabnika. 

Dnevni center za ljudi s težavami v duševnem razvoju EUREKA 

Cilj dnevnega centra je uporabnikom nuditi čustveno podporo pri premagovanju občutkov izoliranosti. 

Ljudem s težavami v duševnem zdravju nudijo pomoč pri organizaciji kvalitetne izrabe prostega časa, kar 

pozitivno vpliva na posameznikovo dobro počutje, samopodobo in samospoštovanje. 

Ciljna populacija so predvsem posamezniki z dolgotrajnejšimi težavami v duševnem zdravju ter njihovi svojci 

in bližnji. V dnevnem centru se poslužujejo individualnega svetovanja, timske obravnave, družinskega 

svetovanja, dela na terenu, delovne terapije itd. 

Pomoč na domu starejšim uporabnikom in uporabnikom psihiatričnih storitev pri urejanju in 

mobilnosti 

Pomoč na domu je namenjena tistim uporabnikom, ki zaradi zdravstvenih težav ali drugih omejitev oziroma 

svoje specifičnosti ne zmorejo ali ne morejo koristiti storitev dnevnega centra, potrebujejo pa pomoč v 

domačem okolju. Uporabnikom nudijo različne vrste pomoči, kot na primer pomoč pri urejanju okolja 

(pospravljanje, prenos hrane iz trgovine, kuhanje itd.), pri osebni higieni, pri izpolnjevanju raznih obrazcev 

za urade in spremstvo v inštitucije, do zdravnika ter svetovalno delo strokovnih delavcev ipd.  

Ciljna populacija so starejši in ljudje, ki živijo sami ali nimajo sorodnikov, ljudje z nizkim finančnim 

standardom, nezdravljeni ali neredno zdravljeni duševni bolniki in ljudje, ki psihiatrično zdravljenje 

odklanjajo. 

Javna kuhinja za socialno ogrožene 

Javna kuhinja je namenjena ljudem s težavami v duševnem zdravju, osebam, starejšim od 65 let, ki imajo 

nizke finančne prihodke, invalidnim osebam I. kategorije, brezdomcem, ki živijo v zavetišču in uporabnikom 

prepovedanih drog, starejšim od 45 let.  

Javna kuhinja je odprta od ponedeljka do petka, od 11.00 do 14.00.  

Poleg razdeljevanja hrane izvajajo še druge storitve, kot na primer razvoz hrane na dom, svetovanje, 

nudenje možnosti vključitve v obravnavo ob prostovoljni odločitvi uporabnika ter podpora pri iskanju pomoči 

zaradi različnih razlogov. 

Projekt »Donirana hrana« 

Cilj projekta »Donirana hrana« je družinam in socialno ogroženim posameznikom razdeljevati hrano, ki jo 

zvečer poberejo po trgovinah. Enako pozornost kot namenjajo delitvi hrane namenjajo tudi ozaveščanju, 

informiranju, učenju najrazličnejših spretnosti ter podpori in svetovanju vključenih uporabnikov. 

 

ZVEZA SOŽITJE 

Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije je samostojna, 

nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna organizacija s socialno-človekoljubnimi cilji in organizacija za 

napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin. 

V vsa lokalna društva je vključeno več kot 15.500 članov, ki so v prvi vrsti same osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, njihovi starši in sorodniki, strokovnjaki različnih usmeritev ter drugi občani, ki se iz 

svojega humanega prepričanja odločajo za članstvo v teh društvih. 

Zveza Sožitje izvaja na lokalni ravni samopomoč družinam in drugim svojcem z motnjami v duševnem 

razvoju, ponuja vseživljenjsko učenje in različne rehabilitacijske programe za osebe z zmernimi, težkimi in 

kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju ter organizira in izvaja socialne aktivnosti, saj s tem prepreči 

in odpravlja ovire v socialnem okolju, prav tako pa tudi socialno izoliranost.  
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SEZNAM KONTAKTOV 

 

ZDRAVSTVENA OSKRBA 

Tabela 1: Zdravstven oskrba 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

URGENCA   

Zdravnik za nujne primere 112  

ZDRAVSTVENI DOMOVI   

ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA  

POTRATE ŽALEC 

Prešernova ulica 6, 3310 Žalec  

03 713 43 00 

tajnistvo@zd-zalec.si 

 

 

ZDRAVSTVENA POSTAJA VRANSKO 

Vransko 130/d, 3305 Vransko  

03 703 15 00  

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI 

DOM NAZARJE 

Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje  

03 839 24 30  

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE 

Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje   

03 56 24 100 

zd.trbovlje@zd-trbovlje.si 

 

BOLNIŠNICE   

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 

Oblakova ulica 5, 3000 Celje   

03 423 30 00 

www.sb-celje.si 

Bolnišnična in ambulantno - 

specialistična zdravstvena oskrba na 

sekundarni ravni. 

CENTRI ZA KREPITEV ZDRAVJA   

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 

Prešernova ulica 6, 3310 Žalec  

03 713 43 78 

ckz-ssd@zd-zalec.si 

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA SSD   

LAS SSD 

Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec 

03 713 68 66 

las.ssd@ra-savinja.si 

 

RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA   

Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec 03 713 68 67 

ra-savinja@ra-savinja.si 

 

 

 

  

mailto:tajnistvo@zd-zalec.si
mailto:zd.trbovlje@zd-trbovlje.si
http://www.sb-celje.si/
mailto:ckz-ssd@zd-zalec.si
mailto:las.ssd@ra-savinja.si
mailto:ra-savinja@ra-savinja.si
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OBČINE 

Tabela 2: Občine 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

OBČINE   

OBČINA ŽALEC 

Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec  

03 713 64 65 

glavna.pisarna@zalec.si 

 

OBČINA PREBOLD 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold  

03 703 64 00 

obcina@prebold.si 

 

OBČINA BRASLOVČE 

Braslovče 22, 3314 Braslovče  

03 703 84 00 

obcina@braslovce.si 

 

OBČINA POLZELA 

Malteška cesta 28, 3313 Polzela  

03 703 32 00 

obcina.polzela@polzela.si 

 

OBČINA VRANSKO 

Vransko 59, 3305 Vransko  

03 703 28 00 

obcina.vransko@vransko.si 

 

OBČINA TABOR 

Tabor 21, 3304 Tabor  

03 705 70 80 

info@obcina-tabor.si 

 

 

 

 

 

 

UPRAVNA ENOTA 

Tabela 3: Upravna enota 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

UPRAVNA ENOTA   

UPRAVNA ENOTA ŽALEC 

Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec  

03 713 51 20 

ue.zalec@gov.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:glavna.pisarna@zalec.si
mailto:obcina@prebold.si
mailto:obcina@braslovce.si
mailto:obcina.polzela@polzela.si
mailto:obcina.vransko@vransko.si
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:ue.zalec@gov.si
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SOCIALNO EKONOMSKA POMOČ 

Tabela 4: Socialno ekonomska pomoč 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

CENTRI ZA SOCIALNO DELO   

CENTER ZA SOCIALNO DELO 

ŽALEC 

Mestni trg 5, 3310 Žalec 

03 713 12 50 

gpcsd.zalec@gov.si 

  

 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE  

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

URAD ZA DELO ŽALEC 

Ulica Heroja Staneta 9, 3310 Žalec 

03 713 31 50 

gprszcelje@ess.gov.si 

 

 

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV   

DOM UPOKOJENCEV POLZELA 

Pot v Šenek 7, 3313 Polzela 

03 703 34 00 

info@dupolzela.si 

Zagotavljanje storitev 

institucionalnega varstva za osebe od 

65. leta starosti. 

DOM UPOKOJENCEV FRANC  

SALAMON TRBOVLJE ENOTA  

PREBOLD 

Na zelenici 20, 3312 Prebold 

03 703 48 00 

dom.upo-f-salamon@siol.net 

 

Zagotavljanje storitev 

institucionalnega varstva za osebe od 

65. leta starosti. 

DOM SV. RAFAELA 

Vransko 144a, 3305 Vransko 

03 703 42 20 

info@nasdom-vransko.com 

 

Izvajanje zdravstvene in socialno 

varstvene dejavnosti za osebe od 65. 

leta starosti. 

DOM NINE POKORN GRMOVJE 

Pernovo 4/a, 3310 Žalec 

03 713 29 00 

info@dnpg.si 

 

Zagotavlja oskrbo, varstvo in 

strokovno obravnavo za odrasle 

osebe, ki trpijo za motnjami v 

duševnem razvoju. 

DOM STAREJŠIH GORNJI GRAD 

Tlaka 28, 3342 Gornji Grad 

080 27 37 Zagotavljanje storitev 

institucionalnega varstva za osebe od 

65. leta starosti. 

NEVLADNE ORGANIZACIJE   

DPM OBČINE ŽALEC 

Hmeljarska 3, 3310 Žalec   

dpm.ozalec@gmail.com 

 

Humanitarna nevladna organizacija 

za dvig kakovosti življenja otrok. 

DRUŠTVO ZIMZELEN ŽALEC 

Ulica Savinjske Čete 4, 3310 Žalec  

031 663 77  88  

DRUŠTVO ZDRAVLJENIH ODVISNIKOV 

NOVO UPANJE ŽALEC 

Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec  

  

040 377 463 

predsednik Bojan Štorman 

bojan.storman@triera.net 

 

Društvo za pomoč in samopomoč 

osebam, ki so ozdravljeni odvisniki. 

KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV 

Prešernova 6, 3310 Žalec  

041 496 145 

kza.zalec@gmail.com 

 

KORONARNI KLUB SAVINJSKA 

DOLINA ŽALEC 

Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec  

040 546 740 

koronarni.klub.zalec@gmail.com 

Humanitarna organizacija z 

zdravstvenim preventivnim značajem. 

mailto:gpcsd.zalec@gov.si
mailto:gprszcelje@ess.gov.si
mailto:info@dupolzela.si
mailto:dom.upo-f-salamon@siol.net
mailto:info@nasdom-vransko.com
mailto:info@dnpg.si
mailto:dpm.ozalec@gmail.com
mailto:bojan.storman@triera.net
mailto:kza.zalec@gmail.com
mailto:koronarni.klub.zalec@gmail.com
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NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE ŽALEC 

Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec 

  

041 601 751 

zalec.ozrk@ozrks.si 

 

Samostojna, nevladna, humanitarna 

organizacija za pomoč ljudem v stiski. 

ŠKOFIJSKI DOM  

Vrbje 82, 3310 Žalec  

info@karitasce.si Dobrodelna organizacija rimo-

katoliške cerkve z namenom 

uresničevanja karitativnega in 

socialnega poslanstva cerkve. 

DRUŠTVO SOŽITJE 

Ulica Talcev 6, 3310 Žalec  

01 433 40 24  Društvo za pomoč osebam z 

motnjami v razvoju. 

ŽELVA EUREKA ŽALEC 

Šlandrov trg 2, 3310 Žalec  

041 420 887  Prostovoljno združenje, ki se združuje 

z namenom izboljševanja duševnega 

zdravja mladostnikov in odraslih z 

nudenjem različnih oblik pomoči. 

HIŠA SADEŽI 

Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec  

  

hisa-zalec@filantropija.org 

barbara.luzar@filantropija.org 

 

Humanitarna organizacija, ki si 

prizadeva za višjo kakovost življenja. 

DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN VZGOJO 

ZA ZDRAVJE SLOVENIJE 

Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec, Slovenija 

  

 

040 760 849 

drustvo.pvzs@guest.arnes.si 

 

 

TELEFONI ZA POMOČ V STISKI   

ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN 116 123 Svetovanje ljudem v duševni stiski.  

TOM – TELEFON OTROK IN 

MLADOSTNIKOV 

116 111 

tom@zpms.si  

Zaupni telefon za otroke in mlade v 

stiski. 

KLICNI CENTER SOCIO 03 492 40 42 Pomoč osebam v osebni, socialni ali 

drugi stiski.  

ZAUPNI TELEFON ZA TE 01 234 97 83 Pomoč osebam v osebni, socialni ali 

drugi stiski.  

KLIC V DUŠEVNI STISKI  01 520 99 00 Pomoč ljudem v stiski.  

PSIHOLOŠKA SVETOVALNICA POSVET  031 704 707, vsak delovni 

dan od 8. do 15. ure 

info@posvet.org  

Svetovalnica za pomoč osebam v 

duševni stiski. 

SOS TELEFON  080 11 55 ali 

01 544 35 13 

drustvo.sos@drustvo-sos.si  

Telefon za ženske, otroke in žrtve 

nasilja. 

031 722 333 

mobing@drustvo-sos.si  

Svetovanje v primerih nasilja na 

delovnem mestu (vsak torek od 17.00 

do 20.00). 

 

SOCIALNO – VARSTVENI ZAVODI   

DOM NINE POKORN GRMOVJE 

Pernova 4a, 3310 Žalec  

  

03 713 29 00 

www.dnpg.si 

info@dnpg.si 

 

Nudenje socialnovarstvenih storitev 

odraslim osebam s slabšim 

psihofizičnim stanjem. 

 

mailto:zalec.ozrk@ozrks.si
mailto:info@karitasce.si
mailto:hisa-zalec@filantropija.org
mailto:barbara.luzar@filantropija.org
mailto:drustvo.pvzs@guest.arnes.si
mailto:tom@zpms.si
mailto:info@posvet.org
mailto:drustvo.sos@drustvo-sos.si
mailto:mobing@drustvo-sos.si
http://www.dnpg.si/
mailto:info@dnpg.si
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NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA 

Ulica Talcev 6, 3310 Žalec  

 

059 09 00 22 

info@vdcsasa.si  

Izvajanje socialnovarstvenih storitev 

odraslih invalidnih oseb z motnjami v 

duševnem in telesnem razvoju. 

KARITAS – Materinski dom 

Žalec 

Savinjska cesta 1, 3310 Žalec  

05 908 03 63  

KARITAS – Materinski dom 

Mozirje 

Podvrh 23, 3330 Mozirje  

03 583 15 30  

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA  

ZAVOD RUJ 

Obrtniška ulica 17, 3331 Nazarje  

03 839 21 50 

info@zavodruj.si 

Center za izobraževanj, usposabljanje 

in rehabilitacijo invalidov. 

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 

GRIČNIK JASMINA 

Šlandrov trg 5, 3310 Žalec 

03 710 30 87 

041 627 166 

 

KRČMAR SIMON 

Šlandrov trg 23, 3310 Žalec  

031 427 990  

ORTER KARMEN 

Šlandrov trg 20a, 3310 Žalec  

03 710 33 50 

031 721 002 

 

URANJEK URŠKA 

Savinjska cesta 21, 3310 Žalec  

 

03 713 26 82 

031 687 880 

 

VIRANT IGOR 

Ulica Talcev 1a, 3310 Žalec  

03 710 15 10 

041 346 482 

 

SKUPINE STAREJŠIH ZA SAMOPOMOČ 

DRUŠTVO MOST  

Aškerčeva ulica 3, 3310 Žalec  

03 713 12 78 

spela.jovan@gov.si 

Medgeneracijsko društvo. 

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO  

MOZAIK 

Pot v Šenik 7, 3313 Polzela  

031 343 774 

041 531 566 

mozaikgeneracij@gmail.com 

Medgeneracijsko društvo. 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO 

ZA SAMOPOMOČ OLJKA  

Polzela 18, 3313 Polzela   

03 703 34 07 Izvedba programov samopomoči za  

stare ljudi v skladu z Kodeksom etičnih 

načel na področju socialnega varstva. 

DRUŠTVA UPOKOJENCEV 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  

VRANSKO 

Vransko 143, 3305 Vransko  

03 572 51 20  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR 

Tabor 25, 3304 Tabor  

03 572 72 35  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽALEC 

Trubarjeva ulica 1, 3310 Žalec  

03 571 66 78  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  031 896 938  

mailto:info@vdcsasa.si
mailto:info@zavodruj.si
mailto:spela.jovan@gov.si
mailto:mozaikgeneracij@gmail.com
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BRASLOVČE 

Braslovče 22, 3314 Braslovče  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  

PREBOLD 

Na bazen 6, 3312 Prebold  

03 572 31 10  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  

POLZELA 

Polzela 28, 3313 Polzela  

03 572 07 44  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  

ŠEMPETER V SAVINJSKI 

DOLINI 

Rimska cesta 80, Šempeter v 

Savinjski dolini 3311  

03 570 17 04  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  

VELIKA PIREŠICA – GALICIJA 

Galicija 75, 3310 Žalec  

051 499 610 

du.v.piresica.galicija@gmail.com 

 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  

HMEZADŽALEC 

Ulica Savinjske čete 4, 3310 

Žalec 

03 713 68 80  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 

PONIKVA PRI ŽALCU 

Ponikva pri Žalcu 7, 3310 

Žalec  

03 572 80 30 

www.ks-ponikva.si 

 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 

GOTOVLJE 

Gotovlje 40, 3310 Žalec  

03 571 81 06  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 

GRIŽE-ZABUKOVICA 

Griže 49, 3302 Griže  

03 571 85 64  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  

KASAZE-LIBOJE 

Kasaze 48, 3301 Petrovče 

  

KRAJEVNE SKUPNOSTI   

KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC 

Levec 25a, 3301 Petrovče  

03 547 38 58 

ks.levec@gmail.com 

 

KRAJEVNA SKUPNOST  

PETROVČE 

Petrovče 33, 3301 Petrovče  

03 570 73 92 

ks.petrovce@gmail.com 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE 

Migojnice 6, 3302 Griže  

03 571 82 20 

krajevna.skupnost.grize@siol.net 

 

KRAJEVNA SKUPNOST  

GOTOVLJE 

Gotovlje 40, 3310 Žalec  

03 710 37 60 

krajevna.skupnost.gotovlje@siol.net 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE 

Vrbje 68, 3310 Žalec  

03 710 24 20 

krajevna.skupnost.vrbje@siol.net 

 

mailto:du.v.piresica.galicija@gmail.com
http://www.ks-ponikva.si/
mailto:ks.levec@gmail.com
mailto:ks.petrovce@gmail.com
mailto:krajevna.skupnost.grize@siol.net
mailto:krajevna.skupnost.gotovlje@siol.net
mailto:krajevna.skupnost.vrbje@siol.net
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KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA 

Galicija 75, 3310 Žalec  

 

03 572 80 66 

info@galicija.si 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST  

PONIKVA PRI ŽALCU 

Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec  

03 572 80 30 

krajevna.skupnost.ponikva@siol.net 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER 

Rimska cesta 80, 3311 Šempeter v 

Savinjski dolini  

03 700 15 06 

krajevnaskupnostsempeter@siol.net 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE 

Kasaze 110, 3301 Petrovče  

03 570 77 00 

ks.liboje@gmail.com 

 

MESTNA SKUPNOST ŽALEC 

Ulica Savinjske čete 4, 3310  

Žalec  

03 710 40 20 

mestnask@siol.net 

 

 

OBČINSKE KNJIŽNICE   

MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA 

ŽALEC 

Aškerčeva 9a, 3310 Žalec  

03 712 12 52  

skzal@zal.sik.si 

 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA BRASLOVČE 

Dom kulture Braslovče 

Braslovče 2a, 3314 Braslovče  

03 703 84 22 

skbraslovce@zal.sik.si 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA POLZELA 

Grajski trg 1, 3313 Polzela  

03 703 32 04 

skpolzela@zal.sik.si 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA PREBOLD 

Na bazen 1, 3312 Prebold  

03 705 35 40 

skprebold@zal.sik.si 

 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA TABOR 

Tabor 25, 3304 Tabor  

03 703 20 92 

sktabor@zal.sik.si 

 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO 

Vransko 134, 3305 Vransko  

03 703 12 80 

skvransko@zal.sik.si 

 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA GRIŽE 

Migojnice 6, 3302 Griže  

05 993 66 02 

kkgrize@zal.sik.si 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA LIBOJE 

Kasaze 110, 3301 Petrovče  

041 526 407 

kkliboje@zal.sik.si 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA PETROVČE 

Petrovče 33, 3301 Petrovče 

041 526 407  

kkpetrovce@zal.sik.si 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA PONIKVA 

Ponikva pri Žalcu 18, 3310 Žalec  

03 777 85 23  

kkponikva@zal.sik.si 

 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŠEMPETER 

Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski 

dolini   

03 703 20 62 

kksempeter@zal.sik.si 

 

mailto:info@galicija.si
mailto:krajevna.skupnost.ponikva@siol.net
mailto:krajevnaskupnostsempeter@siol.net
mailto:ks.liboje@gmail.com
mailto:mestnask@siol.net
mailto:skzal@zal.sik.si
mailto:skpolzela@zal.sik.si
mailto:skprebold@zal.sik.si
mailto:sktabor@zal.sik.si
mailto:skvransko@zal.sik.si
mailto:kkgrize@zal.sik.si
mailto:kkliboje@zal.sik.si
mailto:kkpetrovce@zal.sik.si
mailto:kkponikva@zal.sik.si
mailto:kksempeter@zal.sik.si
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DUŠEVNO ZDRAVJE, ODVISNOST 

Tabela 5: Duševno zdravje, odvisnost  

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

KOORDINATORJI OBRAVNAVE V SKUPNOSTI NA PODROČJU ZAKONA O DUŠEVNEM ZDRAVJU 

CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE 

(opravlja delo za CSD Celje, Žalec, Laško, 

Šmarje pri Jelšah in Šentjur) 

Opekarniška 15b, 3000 Celje  

  

03 425 63 03 ali 

031 707 566 

ga. Polona Pulko 

03 425 63 05 ali 

031 782 529 

ga. Alenka Kolar 

Izvajanje pomoči osebam, ki ne 

potrebujejo več psihiatričnega 

zdravljenja v bolnišnici, potrebujejo pa 

pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji. 

CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE 

(opravlja delo za Velenje, Šmartno ob Paki 

in Šoštanj) 

Prešernova cesta 10, 3320 Velenje  

03 898 45 10 ali 

041 726 938 

ga. Marina Marinović 

Izvajanje pomoči osebam, ki ne 

potrebujejo več psihiatričnega 

zdravljenja v bolnišnici, potrebujejo pa 

pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji. 

DEŽURNE AMBULANTE V OKVIRU PSIHIATRIČNIH BOLNIŠNIC  

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA 

VOJNIK 

Celjska cesta 37, 3212 Vojnik 

 

03 780 01 00 

www.pb-vojni.si  

Psihiatrična dežurna urgentna 

ambulanta 

SEZNAM SPECIALISTOV PSIHIATROV, KLINIČNIH PSIHOLOGOV IN PSIHOTERAPEVTOV S KONCESIJO IN BREZ 

(SAMOPLAČNIŠKE STORITVE) 

ZASEBNA PSIHOLOŠKA 

AMBULANTA BOJA, BOJANA VEBER 

HABJAN, S.P. (koncesija 

za otroke in mladostnike) 

Prešernova 6, 3310 Žalec  

03 713 43 64 

bojana.habjan@zd-zalec.si 

  

Izvajanje klinično psihološke 

diagnostike in psihoterapije. 

ZAVOD - CENTER ZA POMOČ 

OTROKOM IN STARŠEM ŽALEC 

Ulica Ivanke Uranjek 1,  

3310 Žalec  

041 745 570 

sabina.korosec1@siol.net 

  

Diagnostika, učna pomoč in terapija 

otrok s posebnimi potrebami, delavnice 

za starše, izobraževanja. 

PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IN ODDELKI ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI 

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA 

VOJNIK 

Celjska cesta 37, 3212 Vojnik 

03 780 01 00 Psihiatrična oskrba oseb z 

duševnimi težavami.  

ORGANIZACIJE ZA POMOČ NA PODROČJU ODVISNOSTI  

DRUŠTVO ZA POMOČ IN 

SAMOPOMOČ ŽELVA  

Šlandrov trg 2, 3310 Žalec  

03 710 35 23 

041 420 877 

dzelva.eureka@siol.net  

Zavetišče za brezdomce. 

DRUŠTVO SOŽITJE 

Ulica Talcev 6, 3310 Žalec  

03 571 93 82 

ddrustvo@siol.net  

Pomoč osebam z motnjami v razvoju. 

DRUŠTVO ZDRAVLJENIH ODVISNIKOV 

NOVO UPANJE ŽALEC 

Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec  

predsednik Bojan Štorman 

040 377 463 

bojan.storman@triera.net 

Društvo za pomoč in samopomoč 

osebam, ki so ozdravljeni odvisniki. 

KLUB ZDRAVLJENIH 

ALKOHOLIKOV ŽALEC 

Prešernova ulica 6, 3310 Žalec  

  

03 545 24 63 

040 288 234 

janko.zupan@polzela.com 

 

Društvo za pomoč in samopomoč 

osebam, ki so odvisne od alkohola. 

http://www.pb-vojni.si/
mailto:bojana.habjan@zd-zalec.si
mailto:sabina.korosec1@siol.net
mailto:dzelva.eureka@siol.net
mailto:ddrustvo@siol.net
mailto:bojan.storman@triera.net
mailto:janko.zupan@polzela.com
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TELEFONI ZA POMOČ V STISKI 

PSIHOLOŠKA SVETOVALNICA POSVET 031 704 707, vsak delovni 

dan od 8. do 15. ure 

info@posvet.org  

Svetovalnica za pomoč osebam v 

duševni stiski - naročanje po telefonu 

ali e-pošti 

SOS TELEFON 080 11 55 ali (01) 544 3513 

www.drustvo-sos.si,  

drustvo.sos@drustvo-sos.si  

Telefon za ženske, otroke in žrtve 

nasilja 

 031 722 333 

mobing@drustvo-sos.si  

Svetovanje v primerih nasilja na 

delovnem mestu (vsak torek od 17.00 

do 20.00) 

ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN 116 123 

www.telefon-samarijan.si  

Svetovanje ljudem v duševni stiski 

TOM – TELEFON OTROK IN 

MLADOSTNIKOV  

116 111 

www.e-tom.si,  

www.zpms.si,  

tom@zpms.si  

Zaupni telefon za otroke in mlade v 

stiski 

ZAVOD EMMA 080 21 33 

www.zavod-emma.si,  

zavod.emma@siol.net  

Nudenje strokovne in brezplačne 

pomoči otrokom, mladostnikom, 

mladostnicam in ženskam žrtvam 

nasilja. Poleg nudenja psihosocialne 

strokovne pomoči žrtvam nasilja, se 

aktivnosti izvajajo  tudi na 

preventivnem področju,  

KLIC V DUŠEVNI STISKI 01 520 9 900 Na pomoč možno poklicati ne glede na 

vzrok duševne stiske.  

ZAUPNI TELEFON ZA TE  01  234 9 783 Nudenje pomoči ljudem v stiski.  

ZASTOPNIKI PRAVIC OSEB NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

MARIJA ZIDARIČ  051 276 215 

mimica.zidaric@gmail.com 

 

POLONCA NUNIČ  

 

051 276 212 

polonca.zastopnik@gmail.com 

 

VESNA ZUPANČIČ  

 

051 276 211 

vesna.zupancic.zastopnik@gmail.com 

 

ROMANA MIKLIČ  051 276 221 

romanamiklic.zastopik@gmail.com 

 

DNEVNI CENTRI 

ŽELVA EUREKA ŽALEC 

Šlandrov trg 2, 3310 Žalec 

 

041 420 877 

www.zasvojenost.si 

dzelva.eureka@siol.net 

  

Prostovoljno, nepridobitno druženje z 

namenom izboljšanja duševnega 

zdravja mladostnikov in odraslih, ki se 

znajdejo v stiski. 

DNEVNI CENTER ZA OTROKE 

IN MLADOSTNIKE PODMORNICA 

Mestni trg 5, 3310 Žalec  

03 713 12 50 

03 713 12 61 

gpcsd.zalec@gov.si 

Izvajanje aktivnosti za otroke in 

mladostnike. 

SVETOVALNICA   

mailto:info@posvet.org
http://www.drustvo-sos.si/
mailto:drustvo.sos@drustvo-sos.si
mailto:mobing@drustvo-sos.si
http://www.telefon-samarijan.si/
http://www.e-tom.si/
http://www.zpms.si/
mailto:tom@zpms.si
http://www.zavod-emma.si/
mailto:zavod.emma@siol.net
mailto:mimica.zidaric@gmail.com
mailto:polonca.zastopnik@gmail.com
mailto:vesna.zupancic.zastopnik@gmail.com
mailto:romanamiklic.zastopik@gmail.com
http://www.zasvojenost.si/
mailto:dzelva.eureka@siol.net
mailto:gpcsd.zalec@gov.si
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TU SMO ZATE 

Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje   

031 778 772 

www.nijz.si 

svetovalnica@nijz.si 

Psihološka svetovalnica za odrasle v 

duševni stiski. 

SPLETNE STRANI 

www.med.over.net  

Spletno svetovanje na področju 

zdravstva, sociale, prava in drugih 

področij za kakovostno življenje.  

www.nebojse.si  
Nabor različnih vsebin iz področja 

duševnih težav. 

www.tosemjaz.net  

Spletno svetovanje mladim na 

področju duševnega in telesnega, 

spolnega zdravja in medosebnih 

odnosov.  

www.nijz.si  
Nabor različnih tem s področja javnega 

zdravja.  

 

  

http://www.nijz.si/
mailto:svetovalnica@nijz.si
http://www.med.over.net/
http://www.nebojse.si/
http://www.tosemjaz.net/
http://www.nijz.si/
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GIBANJE 

Tabela 6: Gibanje 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN GIBANJE 

ZKŠT ŽALEC - ŠPORT 

Doma II. slovenskega tabora Žalec 

03 712 12 67 

zkst.sport@siol.net 

Izvajanje športnih dejavnosti. 

ZKŠT ŽALEC – Vzdrževalec športnih 

objektov 

041 976 506  

ZKŠT VRANSKO – ŠPORT 

Vransko 134, 3305 Vransko 

03 703 12 10 

zkts.vransko@siol.net 

Izvajanje športnih dejavnosti. 

ŠPORTNA DRUŠTVA   

ROKOMETNI KLUB ZELENE 

DOLINE ŽALEC 

Aškerčeva 15, 3310 Žalec  

 

070 831 711 

info@rkzalec.com 

jernej.rantah@siol.net 

  

Izvajanje športnih dejavnosti in 

sodelovanje na raznih tekmovanjih. 

ŠPORTNO DRUŠTVO KAPLJA VAS 

Kaplja vas 55, 3312 Prebold  

031 375 623 

plohl40@gmail.com 

Izvajanje športnih dejavnosti. 

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV 

OBČINE ŽALEC 

Aškerčeva 9a, 3310 Žalec   

03 571 53 13 Združuje vsa športna društva na 

območju občine Žalec. 

BALINARSKI KLUB ŽALEC 

Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec  

031 892 942  Dejavnost športnih klubov. 

KOLESARSKO DRUŠTVO NOVAK 

Arja vas 32a, 3301 Petrovče  

03 571 68 15 Dejavnost športnih klubov. 

PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER 

Zgornje Grušovlje 22a, 3311 

Šempeter v Savinjski dolini  

031 501 244 

pd.sempeter@gmail.com 

 

Pohodi in izleti v naravo. 

KOLESARSKI KLUB ŽALEC 

Aškerčeva 13, 3310 Žalec  

 

031 568 109 

041 220 525 

kol.klub.zalec@gmail.com  

Rekreativno kolesarjenje vseh generacij. 

PLANINSKO DRUŠTVO LIBOJE 

Liboje 119E, 3301 Petrovče  

  

03 570 82 92 

041 519 836 

pdliboje@gmail.com 

Pohodi in izleti v naravo. 

ŠPORTNO DRUŠTVO PETROVČE 

Petrovče 24, 3301 Petrovče   

03 570 73 92 

info@petrovce.si 

Izvajanje različnih športnih dejavnosti 

namenjenih vsem generacijam. 

ATLETSKI KLUB ŽALEC 

Aškerčeva 13, 3310 Žalec  

070 856 903 

aljosa.grobelnik@telemach.net 

 

Atletski treningi in tekmovanja za 

mlade. 

NOGOMETNI KLUB ŽALEC 

Aškerčeva 15, 3310 Žalec  

051 338 795 

nkzalec@gmail.com 

Nogometni treningi in tekmovanja za 

mlade. 

ODBOJKARSKI KLUB 

SPODNJA SAVINJSKA 

ŠEMPETER 

Šolska ulica 2, 3311 Šempeter 

v Savinjski dolini  

031 847 212 

scilensek@gmail.com 

www.oksempeter.si 

  

Izvajanje športnih dejavnosti in 

sodelovanje na tekmovanjih. 

mailto:zkst.sport@siol.net
mailto:zkts.vransko@siol.net
mailto:info@rkzalec.com
mailto:jernej.rantah@siol.net
mailto:plohl40@gmail.com
mailto:pd.sempeter@gmail.com
mailto:kol.klub.zalec@gmail.com
mailto:pdliboje@gmail.com
mailto:info@petrovce.si
mailto:aljosa.grobelnik@telemach.net
mailto:nkzalec@gmail.com
mailto:scilensek@gmail.com
http://www.oksempeter.si/
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KARATE KLUB ŽALEC 

Petrovče 196a, 3301 Petrovče  

 

051 428 421 

Facebook: Karate Klub Zalec  

Izvajanje športnih dejavnosti in 

sodelovanje na tekmovanjih. 

KARATE KLUB POLZELA 

Velenjska cesta 4, 3313 Polzela  

070 407 787 

branko.cimperman@braslovce.si 

Izvajanje športnih dejavnosti. 

KLUB BORILNIH VEŠČIN 

FUDOSHIN ŠEMPETER 

Gotovlje 71, 3310 Žalec  

031 212 623 

info@fudoshin.si 

  

Izvajanje treningov juda, MMA-ja ter ju 

jitsa. 

LOKOSTRELSKI KLUB ŽALEC 

Bevkova 10, 3310 Žalec  

041 663 401 

sokol.loznica@gmail.com 

Dejavnost športnih klubov. 

TENIS KLUB TRJE 2000 

Galicija 75, 3310 Žalec  

 

03 714 81 00 

041 610 679 

info@tk-trje.si 

Izvajanje teniških tečajev in 

organiziranje turnirjev. 

PLANINSKO DRUŠTVO ŽALEC 

Aškerčeva 13, 3310 Žalec  

 

041 705 738 

info@pdzalec.si 

pdzalec@gmail.com 

Pohodi in izleti v naravo. 

ŠPORTNO DRUŠTVO HOFREIN 

Velka Pirešica 5k, 3310 Žalec   

041 401 062 Dejavnosti športnih klubov. 

SMUČARSKI KLUB GOZDNIK 

ŽALEC 

Aškerčeva ulica 15, 3310 Žalec  

051 631 170 

http://benci1.wixsite.com/ 

smucarski-klub  

Dejavnosti športnih klubov. 

DŠR PARTIZAN GRIŽE 

Šprajceva 9, 3310 Žalec  

041 727 217 Dejavnosti športnih klubov. 

STRELSKO DRUŠTVO LIBOJE 

Kasaze 107, 3301 Petrovče  

 

051 381 074 

http://users.triera.net/ 

mihelbos/  

Dejavnosti športnih klubov. 

ŠAHOVSKI KLUB ŽALEC 

Tovarniška 25, 3311 Šempeter  

041 763 337  Dejavnosti športnih klubov. 

STRELSKO DRUŠTVO JUTEKS 

ŽALEC 

Podvin 145, 3310 Žalec  

040 218 517 

sdjutekszalec@zsd-kszr.si 

  

Dejavnosti športnih klubov. 

ŠPORTNI KLUB LEVEC 

Levec 76, 3301 Petrovče   

040 622 606 Dejavnosti športnih klubov. 

ŠPORTNO DRUŠTVO VRBJE 

Vrbje 71, 3310 Žalec   

03 571 55 85 Dejavnosti športnih klubov. 

TENIŠKA AKADEMIJA ŽALEC 

Aškerčeva 15, 3310 Žalec  

041 698 276 

tenisvolk@t-1.si 

Šola tenisa za otroke in odrasle. 

ŠPORTNO DRUŠTVO PONIKVA 

Studence 51a, 3310 Žalec   

041 836 275 Dejavnosti športnih klubov. 

ŠRD BORUT GOTOVLJE 

Gotovlje 40, 3310 Žalec  

041 634 229 

info@srd-gotovlje.org  

Športne dejavnosti za vse generacije. 

KARATE KLUB NESTOR 

Ulica Talcev 1a, 3310 Žalec  

040 750 800 

https://www.karate-klub-nestor.net/ 

Karate šola za otroke in odrasle. 

GOLF KLUB 2000 ŽALEC 03 710 05 20 Dejavnosti športnih klubov. 

mailto:branko.cimperman@braslovce.si
mailto:info@fudoshin.si
mailto:sokol.loznica@gmail.com
mailto:info@tk-trje.si
mailto:info@pdzalec.si
mailto:pdzalec@gmail.com
mailto:sdjutekszalec@zsd-kszr.si
mailto:tenisvolk@t-1.si
mailto:info@srd-gotovlje.org
https://www.karate-klub-nestor.net/
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NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

Savinjske čete 4, 3310 Žalec  gk.2000.zalec@triera.net 

ŠPORTNO DRUŠTVO MAT 

Juhartova ulica 10, Šempeter 

v Savinjski dolini  

041 826 200 

https://sportnodrustvomat. 

wordpress.com/  

Športnorekreacijski center. 

ŠPORTNO DRUŠTVO MODRI 

MEDO 

Podvin 202, 3310 Žalec   

041 417 325 Dejavnosti športnih klubov. 

PLANINSKO DRUŠTVO GALICIJA 

Galicija 75, 3310 Žalec   

031 864 826 

drustvo@planinsko-drustvo-galicija.si 

Pohodi in izleti v naravo. 

LOKOSTRELSKI KLUB SOKOL 

LOŽNICA PRI ŽALCU 

Ložnica pri Žalcu 24, 3310 Žalec  

051 339 875 

sokol.loznica@gmail.com 

  

Dejavnosti športnih klubov. 

ŠPORTNO DRUŠTVO BODY 

SOLUTION 

Ipavčeva ulica 8, 3310 Žalec  

041 676 094  Dejavnosti športnih klubov. 

KONJENIŠKI CENTER AMAY 

ŽALEC 

Ložnica pri Žalcu 55, 3310 Žalec  

041 670 870 

mlinar.maja@gmail.com 

  

Jahalni tečaji ter rekreativno jahanje. 

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH  

SODNIKOV ŽALEC 

Juhartova ulica 29, 3311 

Šempeter v Savinjski dolini  

070 408 507 Dejavnosti športnih klubov. 

ŠAHOVSKO DRUŠTVO  

SAVINJČAN ŠEMPETER 

Rimska cesta 80, 3311 Šempeter 

v Savinjski dolini  

031 719 123 

sdsavinjcan@gmail.com 

 

Dejavnosti športnih klubov. 

DRUŠTVA BOLNIKOV 

DRUŠTVO SOŽITJE 

Ulica Talcev 6, 3310 Žalec   

01 433 40 24 Društvo za pomoč osebam z motnjami v 

razvoju. 

KORONARNI KLUB SAVINJSKA 

DOLINA ŽALEC 

Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec  

031 721 676 

040 546 740 

koronarni.klub.zalec@gmail.com 

Humanitarna organizacija z 

zdravstvenim preventivnim značajem. 

 

 

 

 

mailto:gk.2000.zalec@triera.net
mailto:drustvo@planinsko-drustvo-galicija.si
mailto:sokol.loznica@gmail.com
mailto:mlinar.maja@gmail.com
mailto:sdsavinjcan@gmail.com
mailto:koronarni.klub.zalec@gmail.com
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GASILSKE ZVEZE IN PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 

Tabela 7: Gasilske zveze in prostovoljna gasilska društva 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

GASILSKE ZVEZE   

GASILSKA ZVEZA ŽALEC 

Ulica Heroja Staneta 1, 3310 Žalec  

03 710 25 80 

051 382 886 

gasilska.zveza.zalec@siol.net 

 

GASILSKA ZVEZA PREBOLD 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold  

03 703 64 00 

zvone.r@gmail.com 

 

GASILSKA ZVEZA ZGORNJE SAVINJSKE 

DOLINE 

Savinjska cesta 29, 3330 Mozirje  

03 583 25 46 

gzzsd.mozirje@gmail.com 

 

 

PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 

GASILSKA ZVEZA ŽALEC 

  

PGD ANDRAŽ NAD POLZELO 
Andraž nad Polzelo 6E,  3313 Polzela  

03 572 22 33 

pgdandraz@siol.net 

 

PGD ARJA VAS 
Arja vas 62 A, 3301 Petrovče  

041 786 545 

jeclivan@siol.net 

 

PGD BRASLOVČE 
Braslovče 43 A, 3314 Braslovče  
 

03 570 90 63 

pgd.braslovce@gmail.com 

http://www.braslovce-gasilci.si/ 

 

PGD DOBRIŠA VAS PETROVČE 
Dobriša vas 62, 3301 Petrovče  

marko.arnsek@gmail.com 

http://www.pgd-petrovce.si/ 

 

PGD DOBROVLJE 
Dobrovlje 8b, 3314 Braslovče  

03 588 51 59 

dobrovlje@volja.net 

 

PGD DREŠINJA VAS 
Drešinja vas 4a, 3301 Petrovče  
 

03 570 74 23 

pgd.dresinjavas@gmail.com 

 

PGD GOMILSKO 
Gomilsko 31, 3303 Gomilsko  
 

03 572 62 22 

pgdgomilsko@gmail.com 

 

PGD GOTOVLJE 
Gotovlje 34,  3310 Žalec  
 

03 710 37 61 

pgd.gotovlje34@gmail.com 

http://www.pgd-gotovlje.si/ 

 

PGD GRAJSKA VAS 
Grajska vas 15, 3303 Gomilsko  

pgd.grajska.vas3@siol.net  

PGD GRIŽE 
Migojnice 5, 3302 Griže  

03 571 86 66 

pgdgrize@gmail.com 

 

PGD KAPLA PONDOR 
Kapla 45 a, 3304 Tabor  
 

040 645 889 

pgd.kapla.pondor@siol.net 

 

PGD KASAZE - LIBOJE 
Liboje 8b, 330 Petrovče 

03 714 05 20 

pgd.kasaze-liboje@triera.net 

 

mailto:gasilska.zveza.zalec@siol.net
mailto:zvone.r@gmail.com
mailto:gzzsd.mozirje@gmail.com
mailto:pgdandraz@siol.net
mailto:jeclivan@siol.net
mailto:pgd.braslovce@gmail.com
http://www.braslovce-gasilci.si/
mailto:marko.arnsek@gmail.com
http://www.pgd-petrovce.si/
mailto:dobrovlje@volja.net
mailto:pgd.dresinjavas@gmail.com
mailto:pgdgomilsko@gmail.com
mailto:pgd.gotovlje34@gmail.com
http://www.pgd-gotovlje.si/
mailto:pgd.grajska.vas3@siol.net
mailto:pgdgrize@gmail.com
mailto:pgd.kapla.pondor@siol.net
mailto:pgd.kasaze-liboje@triera.net
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PGD LETUŠ 
Letuš 67, 3327 Šmartno ob Paki  

03 588 54 08 

pgdletus@gmail.com 

 

PGD LEVEC 
Levec 47, 3301 Petrovče  

03 547 23 07 

gasilcipolzela3@gmail.com 

 

PGD LOČICA OB SAVINJIL 
Ločiška cesta 24, 3313 Polzela  

05 912 56 59 

gasilci@pgdlocicaobsavinji.si 

 

PGD LOČICA PRI VRANSKEM 
Ločica pri Vranskem 49, 3305 Vransko  

031 337 548  

PGD LOKE 
Loke 21, 3304 Tabor  
 

041 388 934 

pgd.loke@gmail.com 

 

PGD LOŽNICA PRI ŽALCU 
Ložnica pri Žalcu 24, 3310 Žalec  

pgdloznica@gmail.com 

 

 

PGD OJSTRIŠKA VAS - TABOR 
Ojstriška vas 44, 3304 Tabor  

03 572 70 00 

marjana.pustoslemsek@amis.net 

 

PGD PARIŽLJE - TOPOVLJE 
Parižlje 13, 3314 Braslovce  

03 588 54 08 

pgd_parizlje-topovlje@volja.net 

 

PGD POLZELA 
Velenjska cesta 2, 3313 Polzela  

031 320 592 

gasilcipolzela3@gmail.com 

 

PGD PONIKVA PRI ŽALCU 
Ponikva pri Žalcu 63 b, 3310 Žalec  

031 351 112 

041 783 128 

pgd.ponikva@volja.net 

 

PGD PREKOPA – ČEPLJE - STOPNIK 
Prekopa 9a, 3305 Vransko  

pgdprekopa@gmail.com 

 

 

PGD ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI  
Ob rimski nekropoli 1, 3311 Šempeter v 
Savinjski dolini  

03 570 10 14 

info@pgd-sempetervsd.si 

 

 

PGD TEŠOVA 
Tešova 14B, 3305 Vransko  

031 336 471  

PGD TRNAVA 
Trnava 9, 3303 Gomilsko  

pgd.trnava@siol.com  

PGD VRANSKO 
Vransko 24, 3305 Vransko 

  

PGD VRBJE 
Vrbje 48, 3310 Žalec  

info@pgd-vrbje.com 

 

 

PGD ZABUKOVICA 
Zabukovica 59 b, 3302 Griže  
 

031 790 290 

pgd.zabukovica@gmail.com 

 

 

PGD ZAVRH PRI GALICIJI 
Zavrh pri Galiciji 19 a, 3310 Žalec  
 

03 572 81 15 

pgd.zavrh@gmail.com 

http://www.pgd-zavrh.com  

 

PGD ŽALEC 
Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec  
 

03 571 03 232 

pgd.zalec@siol.net 

http://www.pgd-zalec.si 

 

mailto:pgdletus@gmail.com
mailto:gasilcipolzela3@gmail.com
mailto:gasilci@pgdlocicaobsavinji.si
mailto:pgd.loke@gmail.com
mailto:pgdloznica@gmail.com
mailto:marjana.pustoslemsek@amis.net
mailto:pgd_parizlje-topovlje@volja.net
mailto:gasilcipolzela3@gmail.com
mailto:pgd.ponikva@volja.net
mailto:pgdprekopa@gmail.com
mailto:info@pgd-sempetervsd.si
mailto:pgd.trnava@siol.com
mailto:info@pgd-vrbje.com
mailto:pgd.zabukovica@gmail.com
mailto:pgd.zavrh@gmail.com
http://www.pgd-zavrh.com/
mailto:pgd.zalec@siol.net
http://www.pgd-zalec.si/
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GASILSKA ZVEZA PREBOLD   

PGD GROBLJA 
Latkova vas 214, 3312 Prebold  

pgdgroblja@gmail.com 

 

 

PGD KAPLJA VAS 
Kaplja vas 55, 3312 Prebold  

03 572 45 51  

PGD LATKOVA VAS 
Latkova vas 41, 3312 Prebold  
 

03 570 10 89 

pgdlatkovavas@gmail.com 

 

PGD MATKE 
Matke 76 a, 3312 Prebold 

03 705 31 70 

pgdmatke@gmail.com 

 

PGD PREBOLD – DOLENJA VAS – 
MARIJA REKA 
Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold  

03 705 31 63 

gdprebold@gmail.com 

http://www.pgdprebold.si 

 

PGD SV. LOVRENC 
Sv. Lovrenc 25, 3312 Prebold  
 

03 572 32 60 

pgd.svlovrenc@gmail.com 

http://www.svetilovrenc.si 

 

PDG ŠEŠČE 
Šešče pri Preboldu 51 a, 3312 Prebold  
 

031 800 572 

pgd.sesce@gmail.com 

 

  

mailto:pgdgroblja@gmail.com
mailto:pgdlatkovavas@gmail.com
mailto:pgdmatke@gmail.com
mailto:gdprebold@gmail.com
http://www.pgdprebold.si/
mailto:pgd.svlovrenc@gmail.com
http://www.svetilovrenc.si/
mailto:pgd.sesce@gmail.com
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DEKANIJE IN ŽUPNIJSKI URADI 

Tabela 8: Dekanije in župnijski uradi 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

DEKANIJE   

DEKANIJA BRASLOVČE 

Trg 5, 3312 Prebold  

03 572 41 83  

DEKANIJA ŽALEC 

Rimska cesta 37, 3311 Šempeter v Savinjski 

dolini  

03 703 34 70  

ŽUPNIJE – DEKANIJA BRASLOVČE   

ŽUPNIJA BRASLOVČE 

Braslovče 35, 3314 Braslovče  

03 570 90 66 

milan.gosak@rkc.si 

 

ŽUPNIJA GOMILSKO 

Gomilsko 35, 3303 Gomilsko  

03 572 61 98  

http://zupnija-gomilsko.rkc.si/ 

 

ŽUPNIJA PREBOLD 

Trg 5, 3312 Prebold  

03 572 41 83 

damjan.ratajc@rkc.si 

 

ŽUPNIJA SV. ANDRAŽ NAD POLZELO 

Andraž na Polzelo 69, 3313 Polzela  

03 700 02 10  

ŽUPNIJA VRANSKO 

Vransko 144, 3305 Vransko   

03 572 51 01  

ŽUPNIJA ŠMARTNO OB PAKI 

Šmartno ob Paki 70, 3327 Šmartno ob Paki 

03 588 55 24 

zupnijski.urad@telemach.net 

 

ŽUPNIJE – DEKANIJA ŽALEC   

ŽUPNIJA GALICIJA 

Galicija 2, 3310 Žalec  

03 714 80 40 

janko.cigala@rkc.si 

janko.cigala@siol.net 

 

ŽUPNIJA GOTOVLJE 

Gotovlje 33, 3310 Žalec  

03 710 31 36 

branko.zemljak@rkc.si 

 

ŽUPNIJA GRIŽE 

Griže 5, 3302 Griže  

 

03 710 01 30 

jozef.planinc@siol.net 

http://zupnije.rkc.si/grize/ 

 

ŽUPNIJA PETROVČE 

Petrovče 199, 3301 Petrovče 

 

 

 

03 714 03 00 

dominikanci.petrovce@rkc.si 

zupnijskiurad.petrovce@siol.net 

ivan.arzensek@siol.net 

http://zupnija-petrovce.rkc.si/ 

 

ŽUPNIJA POLZELA 

Polzela 132 b, 3313 Polzela  

 

03 705 00 03 

zu.polzela@rkc.si 

joze.kovacec@rkc.si 

http://zupnije.rkc.si/polzela/ 

 

ŽUPNIJA ŠEMPETER V SAVINJSKI 

DOLINI 

Rimska cesta 37, 3311 Šempeter v Savinjski 

dolini  

 

03 703 34 70 

mirko.skoflek@rkc.si 

http://www.zupnija-sempeter-

sd.rkc.si/ 

 

mailto:milan.gosak@rkc.si
http://zupnija-gomilsko.rkc.si/
mailto:damjan.ratajc@rkc.si
mailto:zupnijski.urad@telemach.net
mailto:janko.cigala@rkc.si
mailto:janko.cigala@siol.net
mailto:branko.zemljak@rkc.si
mailto:jozef.planinc@siol.net
http://zupnije.rkc.si/grize/
mailto:dominikanci.petrovce@rkc.si
mailto:zupnijskiurad.petrovce@siol.net
mailto:ivan.arzensek@siol.net
http://zupnija-petrovce.rkc.si/
mailto:zu.polzela@rkc.si
mailto:joze.kovacec@rkc.si
http://zupnije.rkc.si/polzela/
mailto:mirko.skoflek@rkc.si
http://www.zupnija-sempeter-sd.rkc.si/
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ŽUPNIJA ŽALEC 

Savinjska cesta 9, 3310 Žalec  

 

zupnija.zalec@siol.net 

joze.rupnik@siol.net 

http://zupnija-zalec.naspletu.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE ORGANIZACIJE V LOKALNI SKUPNOSTI 

Tabela 7: Druge organizacije 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN 

TURIZEM ŽALEC 

Aškerčeva 9a, 3310 Žalec   

03 712 12 50 

zkst.zalec@siol.net 

 

 

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE 

– IZPOSTAVA ŽALEC 

Mestni trg 7, 3310 Žalec   

03 710 17 80 

041 475 480 

marko.tevz@ce.kgsz.si 

 

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN 

PIVOVARSTVO SLOVENIJE 

Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec  

03 712 1600 

tajnistvo@ihps.si 

 

 

PROSVETNO DRUŠTVO BRASLOVČE 

Braslovče 9 a, 3314 Braslovče  

031 831 881 

prosvetno.drustvo.braslovce1@gmail.com 

 

KULTURNO DRUŠTVO GOMILSKO 

Gomilsko 32, 3303 Gomilsko 

040 731 805 

info@kd-gomilsko.si  

Kulturna dejavnost – gledališče, 

folklora, literatura, glasba. 

KULTURNO DRUŠTVO LETUŠ 

Letuš 67a, 3327 Šmartno ob Paki  

040 363 955 

kulturnodrustvo.letus@gmail.com 

Zborovska in gledališka dejavnost. 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 

POLZELA 

Glavni trg 2, 3313 Polzela  

041 381 472 

mslokar.p221@gmail.com 

 

 

  

mailto:zupnija.zalec@siol.net
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mailto:zkst.zalec@siol.net
mailto:marko.tevz@ce.kgsz.si
mailto:tajnistvo@ihps.si
mailto:prosvetno.drustvo.braslovce1@gmail.com
mailto:info@kd-gomilsko.si
mailto:kulturnodrustvo.letus@gmail.com
mailto:mslokar.p221@gmail.com


 
53 

 

 

VIRI IN LITERATURA 

 

1. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu 

in lokalnih skupnostih – Vsebinska izhodišča za izvedbo projektnih aktivnosti Sonja Dravec, Zalka Drglin, 

Jerneja Farkaš Lainščak, Martina Horvat, Ivanka Huber, Nuša Konec Juričič, Jožica Maučec Zakotnik, 

Barbara Mihevc Ponikvar, Rok Poličnik, Rade Pribaković Brinovec, Vesna Pucelj, Klara Rebernik, Saška 

Roškar, Sonja Tomšič, Polonca Truden Dobrin, Sanja Vrbovšek; Ljubljana, NIJZ, 2017 (str. 1); 

2. Javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v 

primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« Ljubljana MZ.2017 (dosegljivo: 

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/

, pridobljeno: 13.10.2017 in 17.11.2017 – sprememba JR) 

3. Zdrava skupnost,  Priročnik za razvoj skupnostnega pristopa k zdravju, uredila Majda Pahor, Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2018 ( str.. 45  - 59) 

a. http://www.program-svit.si / (dostop: 15.6.2018)  

b. https://dora.onko-i.si/fileadmin/user_upload/nova_zlozenka_oktober_2017/Dora_SLO_web.pdf  

(dostop: 15.6.2018) 

c. https://zora.onko-i.si/  (dostop: 15.6.2018) 

 

 

 

http://www.program-svit.si/
https://dora.onko-i.si/fileadmin/user_upload/nova_zlozenka_oktober_2017/Dora_SLO_web.pdf
https://zora.onko-i.si/


 
54 

 

 

  

 


