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• Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Norveški nacionalni 
inštitut za javno zdravje (FHI) sta v sklopu projekta Skupaj za zdravje 
največ strokovnih vzporednic in sodelovanja našla na področju 
podatkov in kazalnikov zdravja.

• Med projektnimi študijskimi obiski so 
se slovenski strokovnjaki seznanili tudi 
z razvojem in pripravo t.i. norveških 
Profilov zdravja občin.

• Manjša skupina strokovnjakov na NIJZ 
se je zaradi velikega interesa za 
podoben izdelek lotila razvoja 
slovenskih profilov zdravja občin. Z 
dodatnim sodelovanjem z norveškimi 
kolegi in izmenjevanjem strokovnih 
znanj in mnenj, so danes slovenski 
profili zdravja občin – Zdravje v občini 
– v pilotni fazi preizkušanja. 



• Zdravje v občini je štiri strani dolga publikacija, ki bo 

specifična za vsako izmed slovenskih občin. 
Publikacija prikazuje podatke o zdravju prebivalcev v 
občini z izbranimi kazalniki zdravja in druge 
informacije o zdravju. 

• Namen: 
• doseči krepitev zdravja in preprečevanje bolezni 

v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in 
• omogočiti boljšo dostopnost in dosegljivost 

zdravstvenih podatkov v Sloveniji.



• Informacije so namenjene odločevalcem na lokalni 
ravni, ki na podlagi objavljenih podatkov: 

• prepoznavajo pomen lokalnega okolja pri vplivu na zdravje 
prebivalcev v najširšem pomenu

• identificirajo področja za izboljšave zdravja in zdravstvenega 
stanja prebivalstva;

• prispevajo k družbenemu razvoju  in zmanjšujejo socialne 
neenakosti v zdravju;

• omogočajo dolgoročno, sistematično delo na področju 
zdravja.



Vsebina Zdravja v občini

• 1. stran
• Nekaj dejstev o zdravju v 

občini s področja 
zdravstvenega stanja, 
umrljivosti, dejavnikov 
tveganja in preventive

• dva zemljevida Slovenije 
na občinski ravni



• 2. in 3. stran
• Aktualne javnozdravstvene vsebine, relevantne za vse občine.
• Vsako leto bodo predstavljene nove vsebine.
• V letošnjem letu so predstavljeni alkohol, telesna aktivnost in 

debelost.



• 4. stran
• Grafična in številčna 

predstavitev kazalnikov zdravja 
občine (tudi primerjava z UE, 
regijo in povprečjem v Sloveniji).



Skupine kazalnikov

• Prebivalci in skupnost
• Razvitost, prirast, staranje, izobrazba, migracije

• Dejavniki tveganja za zdravje
• Gibanje, debelost, kajenje, opijanje, promet

• Preventiva
• Udeležba v presejalnih programih, kakovost pitne vode

• Zdravstveno stanje
• Samoocena zdravja, bolniška odsotnost, obolevnost zaradi 

izbranih bolezni, prejemniki izbranih skupin zdravil

• Umrljivost
• Splošna in prezgodnja umrljivost zaradi izbranih vzrokov



Izbor kazalnikov

• S kazalniki smo želeli
• Prikazati problematiko različnih populacijskih skupin (npr. 

stari, mladi,…)
• Predstaviti različne javnozdravstvene izzive (dejavniki 

tveganja, rak, srčno-žilne bolezni)
• Umestiti občino glede na socio-ekonomsko sliko

Možnost ukrepanja na lokalnem nivoju

• Omejitve s podatkovnimi viri na ravni občin
• Omejitev s prostorom (1 A4 stran)
• Metodološki izzivi
• Vključeni niso kazalniki s področja zdravstvene 

mreže in nalezljivih bolezni.





Predvideni izdelki
• Letne kratke publikacije za občine (212 izdaj)
• Spletna aplikacija s podatki po zgledu aplikacije 

Občine v številkah (www.stat.si/obcine)
• Metodološki dokument 

• opisi kazalnikov, definicije kazalnikov, utemeljitve vključitve, 
način izračuna, viri podatkov, omejitve kazalnikov

• Katalog aktivnosti za zdravje
• Primeri aktivnosti, ki jih lokalne skupnosti izvajajo za 

izboljšanje zdravja in počutja prebivalcev

• Priprava publikacij „Zdravje v regiji“ za statistične regije

• Povezava s SURS in IRSSV (socio-ekonomski profil in 

socialni profil občine)

• Letno dopolnjevanje nabora kazalnikov

http://www.stat.si/obcine


Časovnica aktivnosti
• Leto 2015

• Razvoj vsebine in oblike kratke publikacije

• Pomlad 2016
• predstavitev izdelkov v pilotnih občinah (12), Združenje 

občin, Skupnost občin, Državni svet, Ministrstvo za zdravje

• Poletje 2016
• Dokončna izgradnja spletnega prikaza

• Jesen 2016
• Nacionalna predstavitev Zdravje v občini 2016 za vse občine 

(okvirno 1.10.2016)
• Regijski dogodki, predstavitve pri županih

• Februar-marec 2017
• Nacionalna predstavitev nove izdaje Zdravje v občini 2017 

(posodobljeni kazalniki, nove vsebine,…)



Izkušnje prvega dela pilotne faze

• Zelo pozitivno sprejeta publikacija
• Pomembnost kratkega in povednega prikaza.
• Zanimanje za kazalnike, ki so slabi v njihovi občini, 

zanimala jih je primerjava s sosednjimi občinami.
• Želijo sodelovanje z zdravstvenimi inštitucijami na 

področju promocije zdravja in preventive, ponudili so 
občinske poti komunikacij ter sodelovanje na občinskih 
dogodkih. 

• Želijo podporo NIJZ pri povezovanju občin pri reševanju 
problemov povezanih z zdravjem.



Zdrava občina – zdrava Slovenija

Hvala za pozornost!


