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Zakonske osnove I. 

Navodila za izvajanje preventivnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni  

(Ul., št.19/1998): 

• Individualna VZ ob pregledih 

• Skupinska VZ kot programirana zdravstvena 

vzgoja 



Stiki otroka/starša z zdravstveno službo – možnosti za vzgojo 

za zdravje 

Individualni stiki: ob sistematskih (1, 3, 6, 9, 12, 18 

mesec, 3, 5 let) in namenskih pregledih (2 m, po sistem. 

pregledu, pred vstopom v vrtec, pred organiziranim 

zdravstvenim letovanjem, pred zdraviliškim zdravljenjem, 

ob pojavu epidemij nalezljivih bolezni) 

 

Skupinska vzgoja za zdravje: (otroci, starši in 

pedagogi) – v prostorih ZD ali vrtca 



Zakonske osnove II. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ul., št. 

16/2007) 

 

Zakon o vrtcih (Ul., št. 100/2015):  

 

•2. člen – temeljne naloge vrtca (skrb za ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 

telesnih in duševnih sposobnosti) 

•3. člen – načela (otrokov telesni in duševni razvoj)   

•4. člen – cilji (telesni in gibalni razvoj, higienske navade, skrb za zdravje) 

•21. člen – letni delovni načrt (sodelovanje z zdravstvenimi organizacijami) 

  



Trenutno izvajanje VZ za predšolske otroke  

Udeleženci po izbranih populacijskih skupinah, 2013 

Vir: Zdravstveni statistični letopis 2013, NIJZ, dostopno: http://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstveni-statisticni-letopis-2013 



Najpogostejše vsebine VZ za predšolske otroke, 2014 



Uporabljene metode dela pri VZ dejavnostih za 

predšolske otroke, 2014 



Mesto izvajanja VZ dejavnosti za predšolske otroke, 2014 



• približevanje izvajanja uporabnikom (upoštevanje vidika uporabnika 

• poenotenje izvajanja dejavnosti s ciljem doseči enoten standard znanja med otroci, 

starši, vzgojitelji ter tudi med vsemi izvajalci vzgoje za zdravje,  

• umestitev v celovito izvajanje preventivnih programov v zdravstvenem varstvu z 

upoštevanjem njenih zakonitosti in značilnosti (organiziranost izvajanja in nosilci 

izvajanja, vsebine in programi izvajanja, ključna vstopna mesta in ciljne populacije, 

spremljanje in vrednotenje dela ter koordinacija izvajanja na nacionalnem, regionalnem 

in lokalnem nivoju),  

• samostojnost pri delu in kompetentnost (tudi z ustreznim izobraževanjem),  

• vsebine in metode oz. oblike dela prilagojene razvojnim stopnjam in epidemiološkim 

podatkom določene ciljne populacije, 

• boljše in bolj redno sodelovanje zdravstvenega doma z vzgojnoizobraževalnimi 

ustanovami in drugimi specializiranimi službami,  

• nacionalna in regionalna koordinacija izvajanja vzgoje za zdravje. 

 

Izzivi na področju VZ za predšolske otroke v okviru 

preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni  
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