
Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti 
v zdravju otrok in mladostnikov

Predstavitev spletne strani ZDAJ. 

Delovna skupina: Barbka Pečar, Ksenija Lekič, Nuša Kerč, Zalka Drglin, Vesna Pucelj, 
Katja Turk, Jan Peloza, Sonja Dravec, Polonca Truden-Dobrin

V sodelovanju s člani/članicami delovnih skupin DS1



Predlogi za novosti v 
preventivnem programu 

Ocena stanja in ocena potreb:
• Pomanjkanje informacij

• Pomanjkanje časa za podajanje 
izčrpnih informacij o 
preventivnem 
programu/pregledih

• Slaba prepoznavnost programa. 

Novosti, izboljšave in integracija:
• Poimenovanje programa 

• Vizualna identiteta programa (CGP)

• Spletna stran

• Spletna svetovalnica.



Komunikacijske smernice 
in izhodišča za 
komunikacijo 

preventivnega programa 



Poimenovanje in vizualna

identiteta programa

ZDRAVJE DANES ZA JUTRI

ZDAJ. 







Poimenovanje in vizualna

identiteta programa



Poimenovanje in vizualna

identiteta programa

ZDRAVJE DANES ZA JUTRI



Vsebinska struktura spletne strani 

CILJI SPLETNE STRANI 

• Na enem mestu zbrati vse informacije o Preventivnnem
programu za otroke in mladostnike (kaj preventivni 
pregledi obsegajo, kako potekajo, kje potekajo). Spletna 
stran bo uporabnikom nudila popolne informacije o 
programu ZDAJ. Mreža izvajalcev, povezave med ZD, 
koncesionarji, vrtci in šolami. 

• Uporabnike spodbuditi k zdravemu načinu življenja, 
razmišljanja in preventivnemu ravnanju na področju 
zdravja. 

• Prispevati h grajenju in zavedanju vrednot pozitivnega 
starševstva. 



Zdravje 

danes 

za jutri





Promocija programa 

ZDAJ:
o gradiva (distribucija)

o dogodki za starše, 

mladostnike, strokovnjake –

januar, februar, marec 2016

o spletna stran programa ZDAJ



V okviru projekta „Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v 

zdravju“ bo vzpostavljena posebna spletna stran programa 

preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ZDAJ na 

naslovu www.zdaj.net

Spletna stran www.zdaj.net bo začela delovati decembra 2015. Na 

enem mestu bo združevala vse informacije o programu preventivnega 

zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter o preventivnih 

zdravstvenih pregledih. 

http://www.zdaj.net/
http://www.zdaj.net/


Spletna stran www.zdaj.net bo v prvi fazi namenjena staršem, 
bodočim staršem, skrbnikom, ostali širši javnosti in vsem, ki iščejo 

informacije o programih preventivnega zdravstvenega varstva

otrok in mladostnikov.

V prihodnjih fazah razvoja spletne strani www.zdaj.net je predvidena 
vključitev vsebin, ki bodo namenjene strokovnjakom

in vsem, ki s svojim delom soustvarjajo in izvajajo programe 

preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov.

Pomemben del spletne strani in vsebine www.zdaj.net predstavlja 

mladinska spletna posvetovalnica www.tosemjaz.net, ki bo ravno 
tako v mesecu decembru 2015 zaživela v novi podobi.

http://www.tosemjaz.net/








Preventivni program za otroke 
in mladostnike 

Anamneza & 
Pregled

Presejanja

Cepljenje

Individualno 
zdravstveno 

vzgojno svetovanje 

Laboratorijske 
preiskave

Meritve

Skupinska vzgoja za 
zdravje 



Preventivni tim za otroke in mladostnike -
Partnerstvo za vključenost in 
zmanjševanje neenakosti

 Seznami in lokacije preventivnih 

timov

 Povezave med zdravstvenimi 

strokovnjaki znotraj ZD in s 

koncesionarji

 Povezave med preventivnim 

timom za otroke in mladostnike in 

vrtci oz. šolami, lokalno 

skupnostjo

 Povezave med izvajalci 

preventivnega programa in OE 

NIJZ. 



Vstopna stran 



Premica pregledov v 
nosečnosti



Premica pregledov v 
predšolskem obdobju



Spletna svetovalnica – vizualna in 
tehnična prenova (možnost 
dostopa s pametnih telefonov)



Hvala vsem sodelavcem in sodelavkam

• Zahvaljujemo se vsem sodelavcem in 
sodelavkam, ki pripravljajo vsebino za spletno 
stran in vabimo vse, da s svojimi prispevki 
sodelujete.

• Vabimo vas, da nam posredujete predloge za 
povezave, ki bodo objavljene na spletni strani.


