
 

NOVEMBER 2019 
MESEČNIK AKTUALNIH NOVIC 

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

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

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

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

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

 
 

PRIHAJAJOČI DOGODKI   
 

07. in 08. november 2019: 

Digitalizacija v zdravstvu: Strokovno srečanje SDMI – Terme Zreče 

 

09. in 10. november 2019: 

11. Letna konferenca o demenci - ASK 2019; »Spremenimo pogled na demenco.«; Nova Gorica 

 

14. november 2019, četrtek: 

6. delavnica DIH.HealthDay.si 
Quality management v razvoju digitalne zdravstvene rešitve. 

 
15. november 2019, petek: 

Osnovna šola Pivka 
Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«, Samopodoba in socialne veščine. 
 

15. november 2019, petek: 

Krepitev starševskih kompetenc, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje« 

Starševski klepet: UČENJE SAMOSTOJNOSTI IN ODVAJANJE OD PLENIC. 
 

18. november 2019, petek: 
Osnovna šola Pivka 
Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«, Delavnice za starše: 
ČUJEČA MEDIACIJA, delavnica uporabnih veščin za krepitev odgovornosti in samopodobe pri otrocih in mladostnikih. 

 
22. november 2019, petek: 
»Izzivi kakovostnega staranja«,  
Srečanje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. 
 

29. november 2019, petek: 

Medgeneracijsko druženje, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje«  

Družinski center Oaza, Černetova 20, Ljubljana – Šiška 

Delavnica: IZDELAVA PRAZNIČNIH ZIMZELENIH ARANŽMAJEV 

 

 

 



 

PRETEKLI DOGODKI   
 

01. – 03. oktober 2019: 

Festival za tretje življenjsko obdobje, f3ŽO, Cankarjev dom 

01.10. - Strokovno srečanje z diskusijo na NIJZ - Centralni klicni center SNS24 

     Center za storitve e-zdravja v javnem zdravstvu Portugalske, z gostjo dr. Micaelo 

Seemann Monteiro, dr.med., direktorico Nacionalnega klicnega centra.  

Pogovor je potekal o Centralnem klicnem centru SNS24, ki je spletna in telefonska 

storitev portugalskega zdravstvenega sistema. SNS24 nudi podporo državljanom, 

kadar potrebujejo nasvet ob akutnih ali neurgentnih zdravstvenih težavah Ponuja 

tako klinične kot neklinične storitve. Storitve so na voljo 24ur/dan. Ponuja nabor 

storitev, ki omogočajo rešitev zdravstvenih težav, ne da bi morali na enoto 

primarne zdravstvene dejavnosti ali v bolnišnico. WHO in EuroHealthNet navajata 

     storitev kot zgled za dvig digitalne zdravstvene pismenosti. 

Dogodek sta gostila doc.dr. Dalibor Stanimirovć,  predstojnik centra za informatiko v zdravstvu na 

NIJZ in prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., predstojnik Centra za proučevanje in razvoj zdravja na 

NIJZ ter predsednik SDMI. 

 

01.10. - Obisk Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta URI Soča. 

 

02.10. - Strokovna okrogla miza z mednarodno udeležbo:  

Podpora samostojnemu življenju doma s sodobnimi storitvami in naprednimi tehnološkimi 

rešitvami. Na okrogli mizi smo obravnavali napredne 

tehnološke rešitve za starejše, ki lahko nadomestijo določene vsakodnevne oblike 

pomoči in na prilagojen način podprejo osebe, ki imajo problem s spominom, 

organizacijo dnevnih aktivnosti ter jim s 

tem lajšajo življenje. 

Predstavili smo nekaj odličnih praks 

tako slovenskih podjetji, kot evropskih 

konzorcijev ter izpostavili probleme, s 

katerimi se srečujejo pri implementaciji 

rešitev (zakon GDPR, etična vprašanja, 

sprejemljivost storitev, storitve za osebe z demenco). 

Na koncu so sledila še vprašanja poslušalcev ter diskusija. 

 

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

napredna tehnološka rešitev za osebe z demenco«  

 

03. oktober 2019, četrtek: 

Delavnica: Uvajanje poslovne odličnosti v podjetjih 

Gospodarska zbornica Slovenije 

 

03. oktober 2019, četrtek 

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

Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!« 

Žrebanje: 24.10.2019. 

 

 

 

 



 

 

 

11. oktober 2019, petek: 

Osnovna šola Hajdina 

Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«, Samopodoba in socialne veščine. 

Imeli smo zanimive delavnice za 6., 7., 8. in 9. razrede, v katerih so učenci aktivno 

sodelovali pri igrah in s tem bolje spoznavali sebe in svoje sošolce.  

 

 

 

17. oktober 2019, četrtek: 

Delavnica: Uvajanje poslovne odličnosti v podjetjih. 

Gospodarska zbornica Slovenije 

  

18. oktober 2019, petek: 

Medgeneracijsko druženje, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje«  

Delavnica: KAKTUS V LONČKU IN OBISK ŽIVALI 

Izdelali smo kaktuse, katerih ni potrebno zalivati in lepo krasijo naše okenske police. Obiskal nas 

je terapevtski kuža Maks.  

 

 

23. in 25. oktober 2019: 

Sejem narava in zdravje; Gospodarsko razstavišče 

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

Na stojnici smo mimoidočim predstavljali naše programe in aktivnosti 

 

 

 

 

25. oktober 2019, petek: 

Konferenca deležnikov na področju zdravja otrok in mladih, Sejem Narava – zdravje; GR 

Konferenca in strokovna okrogla miza v okviru programa »Izberi zdravo življenje!« 

Uvodna beseda: predstavnica mentorjev za promotorje zdravja, ga. prof. Nikica 

Grkman, Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

1. Predstavitev izzivov in priložnosti za krepitev zdravja otrok in mladostnikov v 

Sloveniji v okviru programov NVO, mag. Neja Samar 

Brenčič, Zavod IZRIIS 

2. Mladi za mlade – aktivnosti mladih prostovoljcev 

in promotorjev zdravja - Predstavniki dijakov, Srednja 

zdravstvena šola Ljubljana 

3. Medijska kampanja »Tvoj nasvet za zdravo življenje!« v sodelovanju z dijaki slovenskih 

srednjih šol, Zavodom IZRIIS in mediji – Irena Tomažin, Zavod Kalejdoskop 

4. Slovenija brez tobaka s podporo NVO, predstavitev 

iniciative in gradiva, ga. Mihaela Lovše, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in 

tobačno kontrolo - SZOTK 

5. Zdravo na zabavo, Anton Kalin, Združenje za alkoholno politiko in tobak 

6. Kako se tvegana vedenja v mladosti odražajo v kroničnih boleznih v odrasli dobi, g. 

Borut Ambrožič, Slovenska Unija Pacientov - SUP 

in 

7. Aktivno proti zasvojenosti – 

predstavnik Društva Dunking devils, Miha Godnič in Zdenka Katkič – Društvo Šola Zdravja 



 

 

25. oktober 2019, petek: 

Krepitev starševskih kompetenc, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje« 

Starševski klepet: PRVI IZZIVI MATERINSTVA IN KAKO POSKRBETI ZA SVOJE ČUSTVENO 

RAVNOTEŽJE. 

Naše prvo srečanje, ki smo ga izvedli za mamice na porodniškem dopustu, smo 

posvetili pogovoru o prvih izzivih, ki jih prinese materinstvo in o tem, kako poskrbeti 

za svoje čustveno ravnotežje. Po podatkih NIJZ se vsaka šesta mamica z majhnim 

otrokom srečuje z dalj časa trajajočimi občutki tesnobe, ki lahko vodijo v depresijo. 

Zato je to nedvomno tema, ki ji je treba posvetiti veliko pozornosti. Včasih že samo kratek 

pogovor pripomore ogromno k boljšemu počutju. In zavedanju, da nismo same. In da zmoremo še veliko več, kot si sploh 

lahko zamislimo. 

 

 

28. – 30. oktober 2019: 

Šišenska jesen: počitniško varstvo; Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!« 

Z otroki smo preživeli tri jesenske in zabavne dni. Naš dan se je pričel z jutranjimi 

družabnimi igrami katerim je sledila zdrava malica, 

ki nam je dala novih moči za športne aktivnosti, ki 

so sledile. Imeli smo nepozaben lov za zakladom, ki 

se je skrival na Trim stezi Rožnika,  obiskali smo 

veliko otroško igrišča v Tivoliju ter se rekreirali v dvorani, ko je zunaj padal dež. Po 

rekreaciji je sledilo zdravo in raznovrstno kosilo, ki so ga otroci z veseljem pospravili v 

svoje želodčke. Kosilu so sledile kreativne in ustvarjalne delavnice od izdelave 

jesenskih slik iz suhega listja, figuric iz storžev, kipcev iz das mase, vse do dramskih 

nastopov, ki so jih pripravili otroci sami. Bilo nam je zelo lepo. 

   

 

ZANIMIVOSTI 

 

UMIVANJE ROK 

 
Čiste roke so zelo pomemben dejavnik pri ohranjanju našega zdravja, umivanje rok pa učinkovit in cenovno dostopen način za 
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni med ljudmi. Številne bolezni se širijo prav preko kontaminiranih rok, ki so glavni 
prenašalec mikroorganizmov na različne površine in ljudi. 

Jesen je tudi čas, ko se nam približuje obdobje gripe in drugih respiratornih okužb. Prav ob pojavu različnih obolenj pa je 
dosledno in vestno umivanje rok posebno pomembno. Odrasli pri umivanju rok nismo vedno dovolj natančni, predvsem pa si 
rok ne umijemo vedno, kadar je to potrebno. Otroci se s posnemanjem vzorcev odraslih veliko naučijo, zato je zelo 
pomembno, da svoje otroke postopoma navajamo doslednega in vestnega umivanje rok v času, ko so za vse novosti še zelo 
motivirani in učljivi, s svojimi ravnanji pa predstavljamo vzor, jim pomagamo in jih usmerjamo. 

Zakaj umivanje rok? 

Namen umivanja rok je, da z rok odstranimo umazanijo in prehodne mikroorganizme, ki so se prilepili na kožo rok ob stiku z 
drugimi deli telesa, drugimi osebami ali ob stiku z okoljem. Prav ti mikroorganizmi so največkrat vzrok za različna obolenja. S 
preprostim ukrepom, kot je temeljito umivanje rok, lahko te mikroorganizme z naših rok odstranimo in s tem preprečimo 
razvoj bolezni. 

Kdaj si umivamo roke? 

Roke si umijemo, kadar so vidno onesnažene ali mokre; med in po pripravi jedi; pred jedjo; vsakič preden koga hranimo; pred 
nego in po negi bolnika v domačem okolju; pred in po oskrbi rane, ureznine, udarnine, ko je koža poškodovana; po menjavi 
plenic ali po brisanju in umivanju otroka po uporabi stranišča; po smrkanju, kihanju, kašljanju; po dotikanju živali ali živalskih  



 

 

odpadkov; po dotikanju odpadkov ter ob prihodu domov. Sicer pa naj bi to delali tako pogosto, kot je glede na naša opravila 
potrebno, predvsem ob pravem trenutku in seveda pravilno. Le tako lahko preprečimo, da se v hrano, ki jo pripravljamo, iz 
našega okolja ne prenesejo povzročitelji različnih bolezni in da z dotikanjem posameznih predelov telesa v naše telo ne 
zanesemo škodljivih mikroorganizmov. 

Kako si umivamo roke? 

Pomembno je, da se držimo pravilnega zaporedja postopka umivanja rok in da roke pod toplo tekočo vodo najprej omočimo. 
Veliko ljudi seže po milu s suhimi rokami. Če si pa roki najprej dobro omočimo, odplaknemo kar precejšne število 
mikroorganizmov s površine rok in miljenje, ki sledi, je bolj učinkovito in postopek umivanja rok v celoti odstrani več 
mikroorganizmov. Pred umivanjem vedno odstranimo ves nakit (prstane, ure, ipd.). Pomembno je, da namilimo in zdrgnemo 
vse predele rok in po celotni površini dlani, hrbtišč, med prsti, konice prstov, ne pozabimo palcev, predelov pod nohti ali 
zapestij. Roki milimo vsaj 20 sekund, tako da namilimo vse predele rok. Drgnemo dlan ob dlan, dlan in hrbet roke, s 
sklenjenimi rokami z dlanjo proti dlani, med prsti, posebej zdrgnemo oba palca, konice prstov z nohti in zapestje. Bolj kot čas 
miljenja je pomembno, da namilimo vse predele rok in milo dobro speremo. Z umitih rok temeljito speremo milo in roke 
dobro osušimo. Najbolje, da jih obrišemo do suhega s papirnato brisačo, ali s svojo brisačo za roke, ki jo redno menjamo. Pipo 
zapremo s komolcem ali papirjem in ne z umito golo roko, še posebej, če nismo doma. 

Vir: https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-umivanja-rok-ciste-roke-za-vse (pridobljeno 20.11.2019) 

 

POVEZAVE NA STROKOVNE PRISPEVKE O ZDRAVJU IN ORGANIZACIJE 

 

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

izriis.org 

https://edemenca.si/ 

http://www.nijz.si/ 

 

ZAVOD IZRIIS 

Informacijski raziskovalni inštituta izobraževanje in svetovanje 

Beljaška ulica 28, 1000 Ljubljana 

tel. + 386 (0) 31 691 119 

 

 

https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-umivanja-rok-ciste-roke-za-vse
https://www.facebook.com/zavod.izriis/
izriis.org
http://www.nijz.si/

