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                             SEZNAM KRATIC 

 

ZD Piran Zdravstveni dom Piran 

CKZ ZD Piran Center za krepitev zdravja Piran 

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje  

MZ Ministrstvo za zdravje 

CSD Center za socialno delo 

ZRSZ Zavod RS za zaposlovanje 

ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

OE Območna enota 

KT Koordinativni timi 

PT Preventivni tim 

OŠ Osnovna šola 

SŠ Srednja šola 

PKZ Programi krepitve zdravja 

PPS Priprava na porod in starševstvo 

PUMO Projektno učenje mladih 

DMS Diplomirana medicinska sestra 

ADM Ambulanta družinske medicine 

DMS v PV Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu 

NVO Nevladna organizacija 

VDC Varstveno delovni center 

ZBN Zdravstvena in babiška nega 

Preventivni program Program integrirane preventive KNB in zmanjševanja 
neenakosti v zdravju pri odraslih 

RADM Referenčna ambulanta družinske medicine 

SVIT Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in 
danki. 

DORA Državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen 
zgodnjemu odkrivanju te bolezni 

ZORA Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb materničnega vratu 

 



 
4 
 

 

KAZALO 

 
KATALOG INFORMACIJ PIRAN ........................................................................................................... 1 

SEZNAM KRATIC ............................................................................................................................... 3 

KAZALO ........................................................................................................................................... 4 

............................................................................................................... 5 

KAJ NOVEGA PRINAŠA? ................................................................................................................. 5 

KOMU JE NAMENJEN? .................................................................................................................... 5 

KJE POTEKA? ................................................................................................................................ 6 

TRAJANJE PROJEKTA ..................................................................................................................... 6 

KDO GA FINANCIRA? ..................................................................................................................... 6 

 .................................................................................................... 7 

 ........................................ 8 

 ....................................................................................................... 11 

Program priprava na porod in starševstvo ....................................................................................... 11 

Program vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ................................................ 12 

Program za krepitev zdravja za odrasle ........................................................................................... 12 

Izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov ter družinska obravnava za 
zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti ..................................... 15 

 .................................................................................................................. 17 

................................................................................... 20 

 .......................................................................................... 22 

 ..................... 23 

Program Svit ................................................................................................................................ 23 

Program Dora .............................................................................................................................. 23 

Program Zora ............................................................................................................................... 24 

 ............................................................................................................ 25 

SOCIALNA POMOČ........................................................................................................................ 25 

SOCIALNO VARSTVENE STORITVE ................................................................................................. 26 

 ................................................................. 28 

SEZNAM KONTAKTOV ...................................................................................................................... 29 

SOCIALNO VARSTVO .................................................................................................................... 31 

LOKALNA SKUPNOST .................................................................................................................... 36 

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE .................................................................................... 37 

VIRI IN LITERATURA ....................................................................................................................... 40 

 



 
5 
 

 

 

 

 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. 
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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. 

TRAJANJE PROJEKTA 

Od marca 2018 do konca decembra 2019. 

KDO GA FINANCIRA? 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
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Tabela 1 Kontakti partnerjev projekta 

Vloga v okviru 
projekta 

Kontaktna oseba 
 

E-naslov 
 

Telefon 
 

ZDRAVSTVENI DOM PIRAN 
Vodja Centra za krepitev 
zdravja 
 

Tadeja Bizjak,  
dipl. m. s.,  
mag. zdr. neg. 

 tadeja.bizjak@zd-piran.si 
 

041 634 480   

NIJZ OE KOPER    
Regijski projektni tim  

 

Manica Remec               

Živa Žerjal  

manica.remec@nijz.si 

ziva.zerjal@nijz.si  

05 66 30 830 

05 66 30 802 
OBČINA PIRAN    
Kontaktna oseba 
odgovorna za Sklop 2 
 
 

Karmen Pines karmen.pines@piran.si 
 
 
 

05 67 10 359 

Koordinator LSKZ  Katja Hrabar katja.hrabar@piran.si 
 

05 67 10 312 
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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.)  

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 in koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.  

Slika 1: Nove strukture v ZD Piran za podporo pri izvajanju integrirane preventive in zmanjševanje neenakosti 
v zdravju 

 

 
V nadaljevanju so podani opisi: namen, sestava in aktivnosti novih struktur v ZD Piran za podporo pri 
izvajanju integrirane preventive in zmanjševanje neenakosti v zdravju.  
 
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, 
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• 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.  

Katarina Ralca, dr. 
med., spec. družinske medicine.
Člani skupine so:  

- direktor ZD : Matjaž Krajnc, dr. med., spec. ORL 

- pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege:  Marko Grdina, dipl. zdr. 

- vodja PZV predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine: Vesna Lazar Daneu, dr. med., spec. pediater, 
koncesionar 

- predstavnika PZV odraslih : 

o zdravnik družinske medicine: Olga Šinkovec Somrak, dr. med., spec. splošne med. 

o diplomirana medicinska sestra iz RADM:  Maja Žerjal, dipl. m. s. 

- vodja reproduktivnega zdravstvenega varstva: Mladen Mrkaić, dr. med., spec. ginek. in porod., 
koncesionar, 

- vodja preventivnega zobozdravstvenega varstva:  Zlata Vidmar Šutej, dr. dent. med. 

- vodja CKZ: Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg.   

- vodja patronažne službe: Nataša Kocjan, dipl. m. s.  

- predstavnik OE NIJZ. 

 
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,  

• strokovno podpira povezovanje in sodelovanje med izvajalci preventivnih pregledov in izvajalci 
programov v centrih za krepitev zdravja ter lokalno skupnostjo, 

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

• načrtuje vključevanje tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov 
in nemedikamentoznih intervencij pri osebah iz drugih kulturnih in družbeno-ekonomskih okolij.  

Člane in vodjo koordinativnega tima imenuje direktor zdravstvenega doma. Koordinativni tim za PZVOM vodi 
zdravnik specialist.  

Člani Koordinativnega tima za PZV otrok in mladostnikov na ravni ZD so:  

- vodja PZV predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine: Vesna Lazar Daneu, dr. med., spec. pediater, 
koncesionar,  

- izvajalki PZV predšolskih, šolskih otrok in mladine: Zvezdana Rostan, dr. med., spec. pediater, 
koncesionar in Breda Prunk Franetič, dr. med., spec. šolske med. 

- predstavnica diplomiranih medicinskih sester PZV predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine:  Mojca 
Južnič, viš. med. ses. 

- predstavnik izvajalcev preventivnega zobozdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine: 

 Zlata Vidmar Šutej, dr. dent. med.  

- predstavnik zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva: Mladen Mrkaić, dr. med., spec. 
ginek. in porod., koncesionar 

- vodja CKZ: Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg.  

- koordinator programov vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter programov preventive za populacijo 
ogroženih otrok in mladostnikov iz CKZ: Katja Štajner, dipl. m. s. 
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- koordinator za zobozdravstveno vzgojo iz CKZ: izvajalka zobozdravstvene vzgoje iz zasebnega 
zdravstvenega zavoda Zobovilka ne sodeluje v projektu; 

- vodja patronažne službe: Nataša Kocjan, dipl. m. s. 

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. 

Člani Koordinativnega tima za PZV odraslih so:   

- predstavnik zdravnikov družinske medicine: Olga Šinkovec Somrak, dr. med., spec. spl. med. 

- predstavnica diplomiranih medicinskih sester iz RADM: Maja Žerjal, dipl. m. s. 

- vodja CKZ in koordinator Programa za krepitev zdravja iz CKZ: Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg. 

- vodja patronažne službe: Nataša Kocjan, dipl. m. s.   
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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), 
• Program za krepitev zdravja za odrasle, 
• Izvedba pogovornih ur vseh strokovnjakov iz CKZ, 
• aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. 

 
Ti programi se izvajajo v vrtcih, šolah, delovnih organizacijah, lokalnih skupnostih in zdravstvenem domu.  
 
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 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 
bodoče starše). 
 
Sestavljen je iz srečanja v zgodnji nosečnosti in sedmih 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, 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. 
Posebna pozornost je namenjena ranljivim skupinam in zmanjševanju neenakosti. V program so vključene 
sodobne vsebine, gradivo za bodoče starše in strokovnjake je prosto dostopno.  
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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. Telovadba poteka 16 tednov, enkrat tedensko v dopoldanskem ali popoldanskem 
terminu. Informacije o vključitvi k telovadbi prejmete v CKZ ZD Piran, ckz@zd-piran.si. 

 

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 ter centri za usposabljanje, delo in varstvo za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami. 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.  
 
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. Izvajalci zobozdravstvene vzgoje in 
preventive v občini Piran so koncesionarji, ki se s svojimi aktivnostmi samostojno pojavljajo v vrtcih in šolah 
in se s strokovnjaki iz CKZ ne povezujejo v skupnih aktivnostih. 
 

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. 
  
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.  
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Tabela 2 Seznam delavnic Programa za krepitev zdravja za odrasle 

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.  

Multidisciplinaren tim CKZ ZD Piran vključuje strokovnjake, ki so dosegljivi na naslednje kontakte:  

 

 

Tabela 3 Kontakti strokovnjakov CKZ 

Tadeja Bizjak, dipl. m. s., mag. zdr. neg., vodja CKZ   041 634 480  tadeja.bizjak@zd-piran.si 

Katja Štajner, dipl. medicinska sestra                  040 293 590  katja.stajner@zd-piran.si 

Pamela Isenaj, dipl. medicinska sestra                  040 775 104  pamela.isenaj@zd-piran.si 

Ula Koterle, dipl. fizioterapevtka                  040 775 108  ula.koterle@zd-piran.si 

Sabina Petronio, univ. dipl. psihologinja                    040 775 106  sabina.petronio@zd-piran.si 

Anja Pavlič, dipl. kineziologinja                   040 775 103  anja.pavlic@zd-piran.si 

Tilen Frangeš, dipl. dietetik        040 775 105  tilen.franges@zd-piran.si 
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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. 
 
Tabela 4 Odprta vrata strokovnjakov CKZ v lokalni skupnosti  

Termin Kraj Aktivnosti 

1. sreda v mesecu  8.00 – 10.00 RKS – sedež KS Lucija  Prehransko svetovanje 

1. ponedeljek v mesecu 14.00 – 16.00 
od oktobra do junija 

OŠ Lucija Svetovanje za otroke, 
mladostnike, starše in zaposlene 

2. ponedeljek v mesecu 17.00 – 18.30 
od oktobra do junija 

OŠ Cirila Kosmača Piran Svetovanje za otroke, 
mladostnike, starše in zaposlene 

3. ponedeljek v mesecu 15.00 – 17.00 
od oktobra do junija 

OŠ Sečovlje Svetovanje za otroke, 
mladostnike, starše in zaposlene 

4. ponedeljek v mesecu 15.00 – 17.00 
od oktobra do junija 

Dijaški dom Portorož Svetovanje za mladostnike, 
starše in zaposlene 
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Izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov ter 
družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in 
zmanjšane telesne zmogljivosti 

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. 

Slika 2: Algoritem kliničnega pregleda za ugotavljanje stanja prehranjenosti in oceno telesne 
zmogljivosti otroka/mladostnika ter družinske obravnave za zdrav življenjski slog 

Potek programa: Učenci 3. in 6. razreda osnovne šole so pri rednem preventivnem pregledu pri izbranem 
zdravniku šole dodatno obravnavani z namenom preverjanja primerne prehranjenosti otroka. Ogroženi 
otroci so dodatno povabljeni na individualni pregled ob prisotnosti staršev, ko so po poglobljeni obravnavi 
povabljeni v nadaljnjo obravnavo v centru za krepitev zdravja. Intervencija Družinske obravnave za zdrav 
življenjski slog v CKZ vključuje interdisciplinarni tim (psiholog, kineziolog, dietetik, diplomirana medicinska 
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sestra), ki izvede 12 srečanj otrok in staršev skupaj z izmeničnimi srečanji s psihologom in dietetikom ter 
redno telesno dejavnostjo s kineziologom. Pediater izvaja občasne kontrolne preglede.  
V programu sodeluje tudi šolsko okolje, ki nudi podporo otroku in staršem; v rednem programu nudi 
staršem preventivne zdravstveno vzgojne vsebine.  
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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. 
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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 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.). 

Tabela 5 Posvetovalnice patronažnih medicinskih sester v lokalni skupnosti 

Termin Kraj Aktivnosti 

Vsak 1. ponedeljek v mesecu 
med 9.00 in 10.30 uro 

ZD Lucija – nadomestni prostori Predavanje »Ustrezna prehrana 
ob antikoagulantni terapiji« 

Vsak 2. ponedeljek v mesecu 
med 10.00 in 11.00 uro 

Sedež Društva upokojencev Piran 
v Luciji, TPC   

merjenje krvnega pritiska, 
krvnega sladkorja in svetovanja 

Vsak 3. ponedeljek v mesecu 
med 13.00 in 14.00 uro 

Center starejših občanov Lucija merjenje krvnega pritiska, 
krvnega sladkorja in svetovanja 

 

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 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 
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obravnavah lahko zaprosite za tolmača ali medkulturnega mediatorja. ZD Piran omogoča prisotnost 
medkulturne mediatorke za albansko govoreče osebe. 

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 PIRAN 
Lucija, Cesta solinarjev 1, Portorož, soba B16 
Urnik: vsak torek med 13.00 in 15.00 uro  NADOMESTNI PROSTORI Obala 105, Lucija 

 

KOLONOSKOPSKI CENTER 

Splošna bolnišnica Izola 
Polje 40, 6310 Izola 

 
 

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.  
 

 

 

PRESEJALNI CENTER 

Splošna bolnišnica Izola  
Polje 40, 6310 Izola 
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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. 
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SOCIALNA POMOČ 

Denarna socialna pomoč 

Denarna socialna pomoč je namenjena tistim, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, 
na katere sami ne morejo vplivati. Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas prebivanja v Republiki 
Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. 

Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, tujci, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, osebe, ki jim je priznana 
mednarodna zaščita in njihovi družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili 
dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji in imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče v 
Republiki Sloveniji ter osebe, ki jo lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko 
Slovenijo. 

Upravičen je lahko tisti, katerega dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana. 
Višina denarne socialne pomoči je med drugim odvisna od števila družinskih članov, višine dohodkov, 
premoženja, prihrankov in zagotovljene oskrbe. 

Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino 
denarne socialne pomoči. Izplačuje se za tekoči mesec.  

Izredna denarna socialna pomoč 

Izredna denarna socialna pomoč, kot posebna oblika denarne socialne pomoči, se lahko dodeli samski osebi 
ali družini, ki se je iz razlogov na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti 
oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ne more pokriti. 

Dodeli se v enkratnem znesku ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. Višina izredne denarne socialne pomoči je 
lahko mesečno največ v višini enega minimalnega dohodka osebe ali družine, v enem letu pa lahko višina 
vseh prejetih izrednih denarnih socialnih pomoči znaša največ petkratnik minimalnih dohodkov. Ne glede na 
omejitev izplačila izredne denarne socialne pomoči v enem koledarskem letu v višini petkratnika minimalnega 
dohodka, se lahko višina treh minimalnih dohodkov v enem koledarskem letu dodeli le za izredne stroške 
nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile. 

Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega 
mu je bila dodeljena, v roku 30 dni po prejetju pomoči oziroma do vložitve nove vloge, če je ta vložena pred 
potekom tega roka. Dokazila o porabi sredstev je dolžan predložiti centru za socialno delo v roku 45 dni po 
prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno 
socialno pomoč, če je novo vlogo vložil pred potekom roka. Če tega ne stori ali pa se iz dokazil ugotovi, da 
pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena, ni upravičen do izredne denarne socialne pomoči 
14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge za 
izredno denarno socialno pomoč zaradi naravne nesreče ali višje sile. 

Varstveni dodatek 

Namenjen je tistim, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo 
vplivati. Z varstvenim dodatkom se upravičencu za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva 
za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, 
nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin ipd.) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih 
potreb. 
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Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so trajno nezaposljive, trajno nezmožne za delo ali 
nezaposlene ženske starejše od 63 let oziroma moški starejši od 65 let, če njihov dohodek oziroma lastni 
dohodek družine ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek. 

Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, tujci, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, osebe, ki jim je priznana 
mednarodna zaščita in njihovi družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili 
dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji in imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče v 
Republiki Sloveniji ter osebe, ki jo lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko 
Slovenijo. Izplačuje se za tekoči mesec.  

Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) 

Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, so upravičeni do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, 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. Do te pravice so upravičene tudi 
osebe, nameščene v rejniško družino ali v zavod, če niso obvezno zdravstveno zavarovane iz drugega 
naslova. 

Kadar oseba uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, center za socialno delo odloči o pravici do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje po uradni dolžnosti, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, 
da te pravice ne uveljavlja. 

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev 

Pravico do kritja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovanci in po njih zavarovani družinski 
člani na podlagi upravičenja do denarne socialne pomoči oziroma ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev 
denarne socialne pomoči, pod pogojem, da teh pravic nimajo zagotovljenih v celoti iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja ali iz drugega naslova. Do pravice kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev ni upravičen tisti, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev varstvenega dodatka. 

Kadar oseba uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, center za socialno delo odloči o pravici do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev po uradni dolžnosti, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, 
da te pravice ne uveljavlja. 

 

SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 

Svetovanje posamezniku: Prva socialna pomoč 

Strokovni delavec ali strokovna delavka se bo na razgovoru najprej predstavila in stranko spodbudila, da 
spregovori o stiskah in težavah, da pove čim več pomembnih podatkov, da izrazi stališče do razmer v katerih 
se nahaja. Stranki bo pomagala prepoznati stiske in težave, pri tem bo upoštevala strankina pričakovanja in 
predloge za rešitev . Strokovni delavec ali strokovna delavka bo stranko seznanila s socialno varstvenimi 
storitvami in prejemki, ki so ji / mu na voljo, kako jih uveljaviti, kakšne so dolžnosti prejemnikov, o tem 
kakšne mreže pomoči in program so stranki na voljo. 

 
Kdaj se lahko stranke oglasijo? 

Na razgovor lahko stranke pridejo brez predhodnega naročila in v času uradnih ur, v nujnih primerih pa je 
strankam v poslovnem času centra za socialno delo na razpolago tudi dežurna strokovna delavka ali strokovni 
delavec. 

Svetovanje posamezniku: Osebna pomoč 

Osebna pomoč je namenjena vsakomur, ki se zaradi različnih vzrokov znajde v stiski ali težavi ter lahko ob 
ustrezni strokovni pomoči normalno živi v svojem okolju. Za storitev se koristniki odločijo prostovoljno. Glede 
na stisko ali težavo, se lahko koristniki vključijo v oblike pomoči: Svetovanje, Urejanje ali Vodenje. 
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Svetovanje - v pogovoru se bo opredelili problem in sklenil dogovor o svetovanju. V procesu pomoči, bodo 
koristniki usmerjeno v spoznavanje svojih odnosov in odzivov, načinov konfrontacij, načinov sodelovanja in 
pogajanj pri reševanju konfliktov,k učenju novih oblik odnosov in odzivov do okolja. 

Urejanje - kadar s svojim vedenjem (prekomerno uživanje alkohola, nasilje) potencialni koristniki ogrožajo 
druge ljudi iz okolja (družina) jim lahko strokovni delavec ali strokovna delavka pomaga pri premagovanju 
teh stisk in težav. Cilj je, da se po zaključku osebne pomoči urejanja koristniki vključijo v organizirane oblike 
pomoči ali samopomoči. 

Vodenje - kadar zaradi zdravstvenih, osebnostnih ali drugih posebnosti koristniki ne morejo samostojno 
živeti, v okolju pa obstajajo stalne oblike pomoči pri urejanju in izboljšanju njihovega stanja, lahko strokovni 
delavec ali strokovna delavka pomaga pri vzpostavljanju socialne mreže za redno oskrbo (poišče možnosti 
pomoči v družini, med prijatelji, v organizacijah v okolju), spodbuja koristnika k načrtovanju in izvajanju 
posameznih dejavnosti, pripravi načrt dela in ga spremlja. 

Pomoč družini: Pomoč družini na domu 

Storitev pomoč na domu je plačljiva. Lahko se uveljavlja pravica do oprostitve plačila na CSD, kjer ima 
upravičenec / upravičenka stalno prebivališče.  

Upravičenci/ke do pomoči na domu so: 
• osebe, starejše od 65 let; 
• osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb; 
• druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege; 
• kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja; 
• hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem 

razvoju. 
Storitev se izvaja na domu uporabnika/ce in obsega različne oblike: 

• gospodinjsko pomoč (npr. prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil, pomivanje 
uporabljene posode…), 

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (npr. pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, 
hranjenju…), 

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (npr. informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca/ke ter priprava upravičenca/ke na institucionalno varstvo) 

 
Pomoč družini: Pomoč družini za dom 

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč družini pri urejanju odnosov med družinskimi 
člani/članicami, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za opravljanje 
njene vsakdanje vloge. 
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Denarno nadomestilo med brezposelnostjo 

Denarno nadomestilo lahko pridobi, 
• kdor je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti najmanj devet 

mesecev v zadnjih 24 mesecih oziroma 
• je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v 

zadnjih 24 mesecih, 
• če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v 

zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa 
prispevkov ni plačal). 

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo lahko pridobi brezposelna oseba, pri kateri delovno razmerje ni 
prenehalo po lastni krivdi ali volji. 

Pravico do denarnega nadomestila pa lahko kljub temu uveljavi: 
• zavarovanec, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi ali se sporazume o prenehanju pogodbe o 

zaposlitvi zaradi preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s katero najmanj eno leto živi 
v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot 
uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom; 

• zavarovanec, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ker so se mu pri spremembi delodajalca po 
zakonu, ki ureja delovna razmerja, iz objektivnih razlogov poslabšale pravice iz pogodbe o 
zaposlitvi; 

• eden od staršev, ki redno odpove ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi nege 
in varstva štirih ali več otrok, ki je uveljavil pravico do plačila prispevkov za socialna zavarovanja 
po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo, ko mu ta pravica preneha.. 

 
Denarno nadomestilo pripada zavarovancu z naslednjim dnem po prenehanju pravnega razmerja, ki je bilo 
podlaga za obvezno zavarovanje, če se prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje (Zavod) in vloži vlogo za 
uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja. 

Kdor vloži zahtevek po navedenem roku, se mu skupna dolžina prejemanja pravice skrajša za koledarske 
dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve. 
Osebe, ki so upravičene do prejemanja denarnega nadomestila, imajo urejeno osnovno zdravstveno 
zavarovanje. V času do prejema odločbe o pravici do denarnega nadomestila, si morajo brezposelne osebe 
same urediti obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si morajo osebe, ne glede na to, ali so upravičene do prejemanja 
denarnega nadomestila ali ne, urediti same pri zavarovalnici. 

Osebe, ki niso upravičene do denarnega nadomestila ali jim je ta upravičenost potekla, si morajo tudi 
obvezno zdravstveno zavarovanje same urediti pri ZZZS. 

Informiranje brezposelnih oseb o ureditvi zdravstvenega zavarovanja poteka preko e-pošte, portala 
PoisciDelo.si (e-storitve ZRSZ), Urada za delo, kontaktnega centra ali preko INFO točke za tujce. 

Tujci, ki izgubijo delo (in s tem obvezno zdravstveno zavarovanje), nimajo pa dovoljenja za začasno 
prebivanje v Republiki Sloveniji, si morajo osnovno zdravstveno zavarovanje za tujce urediti pri zavarovalnici 
Vzajemna, Pomembna je informacija o vrsti zavarovalnega kritja.  

Brezposelni tujci, ki imajo začasno prebivališče v Sloveniji in so upravičeni do prejemanja denarnega 
nadomestila, so tudi obvezno zdravstveno zavarovani. 

Tujci, ki niso upravičeni do prejemanja denarnega nadomestila in imajo stalno prebivališče v Sloveniji, si 
lahko obvezno zdravstveno zavarovanje uredijo na ZZZS. 
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SEZNAM KONTAKTOV 

Tabela 6: ZDRAVSTVENO VARSTVO 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

ZDRAVSTVENI DOMOVI   

ZDRAVSTVENI DOM PIRAN 
Cesta solinarjev 1, Lucija, 6320 Portorož 
 

(05) 62 07 232 
tajnistvo@zd-piran.si 
http://www.zd-piran.si/ 

Temeljni izvajalec javne zdravstvene 
službe na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti v občini Piran. 

BOLNIŠNICE   

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA 
Polje 40, 6310 Izola 
 
 

(05) 66 06 000 
www.sb-izola.si  
info@sb-izola.si  
 

Bolnišnična in 
ambulantno-specialistična 
zdravstvena oskrba na 
sekundarni ravni.  

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA   

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA ZD PIRAN 
Cesta solinarjev 1, Lucija, 6320 Portorož 

(05) 62 07 221 
ckz@zd-piran.si 
tadeja.bizjak@zd-piran.si 
https://www.ckzpiran.si/ 
 

Samostojna enota v okviru ZD Piran, ki 
povezuje strokovnjake in zdravstveno-
vzgojne programe za vse populacijske 
skupine, zagotavlja usklajeno, optimalno 
in učinkovito zdravstveno-vzgojno 
obravnavo, izvajanje aktivnosti krepitve 
zdravja in zmanjševanja neenakosti v 
zdravju vseh populacijskih skupin v 
občini Piran. 

URGENTNA SLUŽBA    

ZD PIRAN 
Cesta solinarjev 1, Lucija 

 (05) 62 07 234 NUJNA MEDICINSKA POMOČ 
Od ponedeljka do petka od 7:00 do 
20:00. 

URGENTNI CENTER SPLOŠNE BOLNIŠNICE 
IZOLA 
Polje 40, 6310 Izola 

 (05) 66 06 902 Ponoči od 20:00 do 7:00, sobota, 
nedelja in dela prosti dnevi od 00:00 do 
24:00 

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE   

ZDRAVSTVENI DOM PIRAN 
Cesta solinarjev 1, Lucija 
 

(05) 62 07 230 
Katarina Ralca, dr. med., spec. 
druž. med. 
(05) 62 07 216 
Jasna Primožič, dr. med., spec. 
druž. med.   
(05) 62 07 231 
Maja Žerjal, dipl. m. s. 
 
Nataša Ukota Rožman, dr. med., 
spec. druž. med. 
(05) 67 79 090 
Katarina Zagradnik, dipl. m. s. 
 
 

Možnost izbire osebnega zdravnika. 
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NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

ZDRAVSTVENI DOM PIRAN 
Cankarjevo nabrežje 9a, Piran 
 

(05) 62 07 284 
Goran Dubajić, dr. med. 
(05) 62 07 287 
Irena Cvetičanin Čendak, mag. 
zdr. nege 

 

ZDRAVSTVENI DOM PIRAN 
Sečovlje 44 

(05) 67 20 430 
Olga Šinkovec Somrak, dr. med., 
spec. spl. med. 
(05) 29 26 605 
Maja Cvetko Gomezelj, dr. med., 
spec. druž. med.   
Dijana Letić, dipl. m. s. 

 

ZASEBNA AMBULANTE DRUŽINSKE 
MEDICINE 
Cesta solinarjev 1, Lucija  

(05) 677 99 00 
Gregor Vučko, dr. med., spec. 
druž. med.,  
Katarina Zagradnik, dipl. m. s. 

 

CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA 
Seča 197/b, 6320 Portorož 

(08) 200 30 22  
Karmen Laković Bossman, dr. 
med., spec. splošne med. 

 

PEDIATRIČNE AMBULANTE   

ZDRAVSTVENI DOM PIRAN 
Cesta solinarjev 1, Lucija 

(05) 62 07 202 Možnost izbire osebnega pediatra. 

ZASEBNA PEDIATRIČNA AMBULANTA 
Cesta solinarjev 1, Lucija 
 

(05) 67 79 090 
Vesna Lazar Daneu, dr. med., 
spec. pediater  
(05) 67 71 762 
Zvezdana Rostan, dr. med., spec. 
pediater   

 

GINEKOLOŠKA AMBULANTA   

ZASEBNA SPECIALISTIČNA AMBULANTA 
ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO  
Obala 26, Lucija 
 

(05) 93 38 000 
Mladen Mrkajić dr. med., spec. 
ginekolog 
 

Možnost izbire osebnega ginekologa. 

 

  



 
31 

 

 

SOCIALNO VARSTVO 

Tabela 7: SOCIALNO VARSTVO 

CENTER ZA SOCIALNO DELO 
JUŽNA PRIMORSKA, ENOTA PIRAN 
Obala 114, Lucija, 6320 Portorož 

(05) 671 23 00 
(05) 671 23 08 
mag. Katja Lena 
gpcsd.piran@gov.si; 
katja.lena@gov.si  

Opravlja socialno varstveno dejavnost 
za območje Občine Piran. 

CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA 
PRIMORSKA, ENOTA PIRAN 
Župančičeva 14, 6330 Piran 

Ingrid Ličen, vodja programa 
051 246 315 
Aljoša Golubič 
051 340 543 
Antica Erlić 
051 250 940 
Ingrid Ličen            
 

1. KAŽUN (program nastanitvene 
podpore) - sprejemališče in zavetišče za 
brezdomne v Občini Piran, 
2. DNEVNI CENTER za vodeno dnevno 
bivanje in zadrževanje v prostorih s 
storitvami informativno-svetovalne 
pisarne in  
3. DELO NA TERENU z uporabniki brez 
nastanitve v Kažunu in z uporabniki 
začasnih občinskih nastanitev. 

CENTER ZA SOCIALNO DELO 
JUŽNA PRIMORSKA, ENOTA PIRAN 
Pomoč na domu (socialna oskrba na 
domu)  
Dnevni center »Školjka« 
Obala 114, Lucija, 6320 Portorož 
 

(05) 671 23 00/07 
040 631 246 
Helena Hostnikar,  
koordinator pomoči na domu 
gpcsd.piran@gov.si 
helena.hostnikar@gov.si 
 

Pomoč na domu kot socialna oskrba na 
domu in dnevni center za starejše 
Školjka sta socialno varstvena 
programa, ki ju Center za socialno delo 
Piran izvaja za potrebe starejših 
občanov v občini Piran. Program v celoti 
financira Občina Piran. 

CENTER ZA SOCIALNO DELO  
JUŽNA PRIMORSKA 
Krizni center za žrtve nasilja 

Strokovne delavke in sodelavke v  
KCŽN so dosegljive 24 ur/dan na 
GSM:  
040 303 669 
V poslovnem času med 8. in 21. uro 
na tel. št. 05 903 95 90 ter na: 
csd.piran-kc@gov.si. 
Vse potrebne informacije dobite 
v poslovnem času tudi pri 
strokovnih delavcih centrov za 
socialno delo. 
Renata Fabec, univ. dipl. soc. del., 
vodja enote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Krizni center za žrtve nasilja je 
začel delovati januarja 2009. V prvem 
letu delovanja je bil program Varna hiša 
– Krizni center  pilotni projekt, ki so ga 
sofinancirali MDDSZ in tri obalne občine. 
Od 1.1.2010 je začel delovati kot Krizni 
center za žrtve nasilja (KCŽN), ki ga od 
1. januarja 2010 dalje v celoti financira 
Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve. 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

CENTRI ZA SOCIALNO DELO   
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URAD ZA DELO PIRAN 
Obala 114, 6320 Portorož 

(05) 969-59-60 
mag. Nevenka Bandelj 
 
 

Izvajanje strokovnih in operativnih nalog s 
področja dejavnosti Zavoda na svojem 
območju.  Spremlja in proučuje gibanje 
zaposlenosti in brezposelnosti ter svetuje in 
nudi strokovno in operativno pomoč uradom 
za delo v okviru območnih služb ter sodeluje z 
delodajalci, izvajalci dejavnosti Zavoda in 
regionalnimi oziroma lokalnimi subjekti na 
trgu dela. 

DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV   

CENTER ZA STAREJŠE OBČANE 
LUCIJA  
Seča 197b, 6320 Portorož 

(08) 20 03 000 
Marinela Šavle Reščič 
info@center-lucija.si 

Institucionalno varstvo starejših, dnevno 
varstvo ter institucionalno varstvo v 
oskrbovanih stanovanjih. 

NEVLADNE ORGANIZACIJE   

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - 
OBMOČNO ZDRUŽENJE PIRAN 
Župančičeva 14, 6330 Piran 

(05) 671 26 40  
Valentina Klemše 
piran.ozrk@ozrks.si 

Samostojna, nevladna humanitarna 
organizacija za pomoč ljudem v stiski. 
Brezplačni tečaji prve medicinske pomoči z 
uporabo AED (Nekaj krat na leto. (Info preko 
FB in medijev).  Organizacija in usposabljanje 
enot za prvo pomoč.  

Prva sreda v mesecu na Postaji RK v Luciji v 
času med 8.00 - 9.00 (sedež KS Lucija): 
merjenje krvnega sladkorja, holesterola in 
tlaka (prispevek: 1/2/0 eur). 

Možnost krajše informacije o drugih - 
dopolnilnih načinih krepitve zdravja (t.i. 
holistična, alternativna medicina, ki ponekod 
po EU postaja del uradne medicine). Potrebna 
je predhodna najava.   

»Stari, a še vedno dobri nasveti naših babic o 
varovanju in krepitvi zdravja«. (Potrebna je 
predhodna najava).  

Ozaveščanje in pomoč ranljivim skupin 
(predvsem revni, invalidni, bolni in starejši) o 
možnostih virov dodatne ter polnovrednejše 
hrane (lokalne kmetije, gostinci, boni za topli 
obroki ipd.) 

Vzgoja mladih ter organizacija in pridobivanje 
krvi oz. krvodajalcev. V mirnem času kakor tudi 
v primeru naravnih in drugih nesreč ter 
oboroženih spopadov. 

Izvajanje ukrepov zdravstvenega varstva ob 
naravnih in drugih nesrečah ter oboroženih 
spopadih. 
 
 
 
 
 
 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE   
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DNEVNI CENTRI   

VARSTVENO DELOVNI CENTER VDC 
KOPER – ENOTA PORTOROŽ 
Liminjanska 94a, Portorož 

(05) 67 75 121 
mag. Dragica Fojan 
portoroz@vdckoper.si 
 

Osnovna oskrba (bivanje, prehrana, prevozi in 
tehnična oskrba), socialna oskrba (storitev 
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji) ter zdravstvena oskrba (storitev v 
okviru institucionalnega programa). 

OSTALA DRUŠTVA 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
PIRAN 
Obala 114b, 6320 Portorož 

041 871 950 
040 725 180 
Zdravko Taškar 
dupiran@siol.net, 
tajnistvo.dupiran@gmail.com 

Promocija zdravja v lokalni skupnosti, 
skrb za starejše člane in občane, 
Humanitarna dejavnost in reševanje socialnih 
vprašanj, 
izobraževanja s področja zdravja, sociale in 
varnosti, 
organizacija medgeneracijskih delavnic in 
kulturnih dogokov 
šport, rekreacija, pohodništvo starejših. 
organiziranje izletov in  druženje članov in  
občanov. 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO 
PRISTAN 
Obala 114, Lucija, 6320 Portorož 

041 287 839 
Dragica Rihter                                         

Skupine starih ljudi za samopomoč. 
 

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE 
Župančičeva 14, 6330 Piran 
 
 

040 503 542 
Bojan Česnik 
 

Skrb za članstvo, prenašanje vrednot, 
solidarnost, svoboda, enakost, pravičnost, 
delavske pravice, za nov pravičnejši svet za 
mlajše rodove. 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADIH 
PIRAN 
Rozmanova 7, 6330 Piran 

031 381 765 
Mojca Dolšak 

Mladinsko delo in programi za otroke in 
mladino. 

ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, USTANOVE ZA POMOČ NA PODROČJU ODVISNOSTI 

PROJEKT ČLOVEK 
Cankarjevo nabrežje 9a, 6330 Piran 
 
 
 

041 325 620 
Helena Boštjančič Škrlj 
 

Program Projekt človek - sprejemni center 
Piran - program za samopomoč, terapijo in 
socialno rehabilitacijo oseb z različnimi 
oblikami zasvojenosti. 

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 

TELEFONI ZA POMOČ V STISKI 
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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.  

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

DRUŠTVA BOLNIKOV IN DRUŠTVA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA 

KORONARNO DRUŠTVO SLOVENSKE 
ISTRE 
Vrtna ulica 6, 6000 Koper 

051 628 931 
Ladislav Pevnik 

Vseživljenjska rehabilitacija. 

DRUŠTVO BOLNIKOV Z 
OSTEOPOROZO OBALNO KRAŠKE 
REGIJE 
Strunjan 148, 6320 Portorož 

Vojka Močnik 
vojka.mocnik@telemach.net 
 

Nudenje dodatne podpore bolnikom z 
osteoporozo, promocija dejavnosti društva. 

DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN 
OŽILJA – PODRUŽNICA ZA 
SLOVENSKO ISTRO 
Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana 

031 056 746 
Daniel Stupan 
daniel.stupan@gmail.com 
 

Predavanja, delavnice in tečaji, pohodi in 
izleti, svetovanje. 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
JUŽNE PRIMORSKE 
Župančičeva 18, 6000 Koper 

041 641 692     
Sonja Bordon 
drustvo.gluhih-
naglusnih@telemach.net 

Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter 
preprečevanje socialne izključenosti gluhih in 
naglušnih. 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH KOPER 
Repičeva ulica 4, 6000 Koper 

041 628 311 
Drago Šajn 
info@mdsskp.si 

Posebni socialni programi za slepe in 
slabovidne občane občine Piran. 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN 
KRASA 
Vanganelska cesta 8f, 6000 Koper 

041 697 560      
Željko Geci 
dpik.koper@gmail.com 

Prevozi paraplegikov, šport in rekreacija, 
kompenziranje invalidnosti, interesne 
dejavnosti. 

HUMANITARNO DRUŠTVO 
DIABETIKOV PIRAN 
Cesta solinarjev 1, Lucija, 6320 Portorož 

Miran Stiplošek 
miran.stiplosek@gmail.com 
 

Nudenje dodatne podpore sladkornim 
bolnikom, druženje. 

DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN 
Stara cesta 4, 6320 Portorož 

(05) 67 44 166      
Ana Volčič 
d.i.piran@siol.net 

Preprečevanje in blaženje socialnih in 
psihofizičnih posledic invalidnosti. 

ŠPORTNA DRUŠTVA 

ŠPORTNO KULTURNO 
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO JAZ SEM 
NAJBOLJŠI PORTOROŽ 
Obala 45, 6320 Portorož 

Mojmir Kovač 
mojmir_kovac@yahoo.it 
najboljsi@gmail.com 
 

 

SVETOVANJE 
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NUSH YOGA 
Center za starejše občane Lucija, Seča 
197b, 6320 Portorož 

031 551 804      
Nuša Pevc 
nush.yoga@gmail.com 

Celostna vadba za telo, um in dušo, vadba 
jogijskih položajev, statično in dinamično, 
različne dihalne in sprostitvene vaje.  

NAŠE POTI, ZAVOD ZA AKTIVNO 
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
Ulica svobode 71, 6330 Piran 

Tomaž Mikeln  
tomaz.mikeln@gmail.com 

Tek, pohodništvo. 

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA 
Slamnikarska 18, 1230 Domžale 

Zdenka Katkić 
drustvo.sola.zdravja@gmail.com 

Vadba 1000 gibov. 
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LOKALNA SKUPNOST 

Tabela 8: Kontakti KRAJEVNE SKUPNOSTI 

  

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

KRAJEVNA SKUPNOST LUCIJA 
Obala 105, Lucija, 6320 Portorož 

(05) 6778-750 
Katja Blažič 
kslucija@siol.net 
 

Oblika lokalne samouprave na ravni 
naselja, dela naselja ali skupine naselij. 
Zadovoljevanje javnih potreb na 
najožjem teritoriju. 

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA VAS 
Nova vas nad Dragonjo 50, 6333 Sečovlje 

Pia Bizjak 
ks.novavas@gmail.com 
 

Oblika lokalne samouprave na ravni 
naselja, dela naselja ali skupine naselij. 
Zadovoljevanje javnih potreb na 
najožjem teritoriju. 

KRAJEVNA SKUPNOST PADNA 
Padna 11, 6333 Sečovlje 

Denis Goja 
ks.padna@gmail.com 
kspadna.wixsite.com/kspadna 

Oblika lokalne samouprave na ravni 
naselja, dela naselja ali skupine naselij. 
Zadovoljevanje javnih potreb na 
najožjem teritoriju. 

KRAJEVNA SKUPNOST PIRAN 
Levstikova 7, 6330 Piran 

(05) 673-24-83       
Zora Mužinić 
ks.piran@siol.net 
 

Oblika lokalne samouprave na ravni 
naselja, dela naselja ali skupine naselij. 
Zadovoljevanje javnih potreb na 
najožjem teritoriju. 

KRAJEVNA SKUPNOST PORTOROŽ 
Obala 16, 6320 Portorož 

(05) 674-09-47 
Andrej Babnik 
ks@portoroz.si 
 

Oblika lokalne samouprave na ravni 
naselja, dela naselja ali skupine naselij. 
Zadovoljevanje javnih potreb na 
najožjem teritoriju. 

KRAJEVNA SKUPNOST SEČOVLJE 
Sečovlje 24, 6333 Sečovlje 

(05) 672-06-50   
Denis Fakin  
krajevnaskupnostsecovlje@siol.net 
 

Oblika lokalne samouprave na ravni 
naselja, dela naselja ali skupine naselij. 
Zadovoljevanje javnih potreb na 
najožjem teritoriju. 

KRAJEVNA SKUPNOST STRUNJAN 
Strunjan 28, 6320 Portorož 

(05) 678-20-00 
Nada Panič 
ks-strunjan@siol.net 
 

Oblika lokalne samouprave na ravni 
naselja, dela naselja ali skupine naselij. 
Zadovoljevanje javnih potreb na 
najožjem teritoriju. 

KRAJEVNA SKUPNOST SVETI PETER 
Sveti Peter 76, 6333 Sečovlje 

Karmen Vidak Forte 
ks.sv.peter@gmail.com 
 

Oblika lokalne samouprave na ravni 
naselja, dela naselja ali skupine naselij. 
Zadovoljevanje javnih potreb na 
najožjem teritoriju. 
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VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE 

Tabela 9: Kontakti VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE 

NAZIV IN NASLOV KONTAKT OPIS 

VRTCI   

VRTEC MORNARČEK PIRAN 
Ulica IX. Korpusa 40, 6330 Piran 
Enota Barčica, Sončna pot 20 A, 6320 
Portorož 

(05) 67 10 100 
Renata Novak, ravnateljica 
vrtec.piran-
mornarcek@guest.arnes.si 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk, Športna 
značka "Mali sonček" , Športne igre, 
Varno sonce, Eko vrtec, 
Zobozdravstvena in zdravstvena 
preventivna in vzgoja 

VRTEC MORJE LUCIJA 
Fazanska ulica 3, 6320 Portorož 
Enota Ježek, Liminjanska 91, Lucija     
Enota Strunjan, Strunjan 36 

(05) 67 12 830/840 
Uroš Savec, ravnatelj 
info@vrtecmorje.si 

Tradicionalni slovenski zajtrk, Športna 
značka "Mali sonček" , Športne igre, 
Varno sonce, Eko vrtec, 
Zobozdravstvena in zdravstvena 
preventivna in vzgoja. 

OŠ SEČOVLJE – ENOTA VRTEC SEČOVLJE 
Sečovlje 78, 6333 Sečovlje 
Enota Sv. Peter, Sv. Peter 13, 6333 Sečovlje 

 
(05) 67 12 600 
Mirela Flego, ravnateljica 
tina.stanovnik@ossecovlje.si 

Projekt Mali sonček, projekt FIT, projekt 
Varno s soncem, projekt Prometko (peš 
v vrtec), Tradicionalni slovenski zajtrk, 
zobozdravstvena in zdravstvena 
preventiva in vzgoja. 

VRTEC LA COCCINELLA PIRANO 
Via Fasano 3, Lucia, 6320 Portorož 
Unita Pirano, IX. Korpus 40a, Piran 
Unita Sicciole, Sicciole 79 

(05) 67 75 216 
 
info@lacoccinella.si 
 

Eko vrtec, Zobozdravstvena in 
zdravstvena preventivna in vzgoja, 
Športna značka "Mali sonček", Projekt 
Zdrav vrtec. 

OSNOVNE ŠOLE   

OSNOVNA ŠOLA LUCIJA 
Fazan 1, Lucija, 6320 Portorož 
Podružnica Strunjan, Strunjan 32 

05 677 1234 
Tanja Vincelj,  ravnateljica 
info@oslucija.si 
 

Eko bučke, Tradicionalni slovenski zajtrk, 
Dnevi brez šolskih torb, Shema šolskega 
sadja in zelenjave, CAP program, Zlati 
sonček, Čajanka, Učilnica v naravi. 

OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA 
PIRAN  
Oljčna pot 24, 6330 Piran 
Podružnica Portorož, Sončna pot 20b, 
6320 Portorož 

05 673 11 54 
Zlata Milič, ravnateljica  
os-ciril.kosmac@guest.arnes.si 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk, Dnevi brez 
šolskih torb, Shema šolskega sadja in 
zelenjave, CAP program, Zlati sonček, 
Čajanka, Učilnica v naravi, Zdravstvena 
in zobozdravstvena vzgoja in preventiva. 

OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE  
Sečovlje 78, 6333 Sečovlje 
Podružnica Sv. Peter, Sv. Peter 12,  
6333 Sečovlje 

05 67 12 600 
Mirela Flego, ravnateljica 
tajnistvo@ossecovlje.si 
 

Slovenska mreža zdravih šol, 
Tradicionalni slovenski zajtrk, 
Zobozdravstvena in zdravstvena 
preventiva in vzgoja, Projekt FIT, 
Športna značka »Zlati sonček in 
»Krpan«, Šolska shema, Šolski vrt, Šola 
v naravi, Varno na spletu, Odraščanje 
brez drog, Delavnice socialno čustvenih 
veščin. 

SE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO 
PIRANO 
Vojkova ulica 1, 6330 Piran 
Unita Sicciole, Sečovlje 79, 6333 Sečovlje       
Unita Lucia, Fazanska 3a, 6320 Portorož 

05 67 16 740 
Nadia Zigante, ravnateljica 
segreteria@scuoladecastro.net 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk, Dnevi brez 
šolskih torb, Shema šolskega sadja in 
zelenjave, CAP program, Zlati sonček, 
Čajanka, Učilnica v naravi, Zdravstvena 
in zobozdravstvena vzgoja in preventiva. 

SREDNJE ŠOLE   

GEPŠ GIMNAZIJA PIRAN 
Bolniška 11, 6330 Piran 

05 67 33 490 
Borut Butinar, ravnatelj 

Tekmovanje o znanju o sladkorni 
bolezni, športna tekmovanja, veslanje. 
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GEPŠ ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA 
PORTOROŽ 
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož 

05 67 13 241 
Borut Butinar, ravnatelj 

Veslaška regata, športni dnevi.  

GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO 
Med vrtovi 8, 6320 Portorož 

05 67 44 230                                                                    
Aleksandra Rogić, ravnateljica 
info@ginnasiosema.net 
 

Pohodništvo, Mreža zdravih šol. 

DRUGI ZAVODI   

CENTER ZA KOMUNIKACIJO,                              
SLUH IN GOVOR PORTOROŽ                               
Sončna pot 14, 6320 Portorož                                

05 61 70 20 
Mag. Marko Strle, ravnatelj 
info@cksg.si 

 

CENTER USPOSABLJANJA ELVIRE                     
VATOVEC STRUNJAN                                           
Strunjan 140, 6320 Portorož                          
 

05 61 71 000 
Korado Lešnik, ravnatelj     
cuev.strunjan@cuev.si               

Ekošola, ekokrožek,  zdravstvena vzgoja 

GEPŠ DIJAŠKI DOM PORTOROŽ 
Sončna pot 20, 6320 Portorož 

05 67 12 240 
Sabina Kravos Jugovac, vodja doma 

Sreda dan gibanja, poletne športne 
dejavnosti, zdravstvena vzgoja. 
 

ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN 
MLADINSKI EPI CENTER PIRAN 
Enota Lucija: Fazanska 1, 6320 Portorož 
Enota Piran: Ul. IX. korpusa 44a, 6330 Piran 
 

 
Matjaž Ukmar, direktor 
epicenter@simcpiran.si 

Otrokom in mladim nudi: 
prostor za druženje s prijatelji, prostor in 
mentorstvo za razvijanje lastnih idej in 
projektov, pomoč pri učenju in domačih 
nalogah, informiranje in svetovanje, 
mentorstvo, igranje družabnih iger, 
namiznega tenisa in “kalčeta”, 
ustvarjalne/kuharske/jezikovne 
delavnice, filmske večere in druge 
kulturne dogodke, mednarodne 
mladinske izmenjave, priložnost za 
prostovoljstvo (lokalno in/ali 
mednarodno). 
Staršem nudi: 
informiranje in svetovanje, počitniško 
varstvo za otroke od 1. do 5. razreda 
OŠ, prostor za otroške rojstnodnevne 
zabave (ob sobotah in nedeljah v 
Piranu). 
Organizacijam v lokalnem okolju nudi: 
priložnosti za medgeneracijsko 
sodelovanje,  
povezovanje pri aktivnostih in projektih, 
ki so namenjeni mladim. 

MESTNA KNJIŽNICA PIRAN 
Župančičeva 4, 6330 Piran 
Podružnica Knjižnica Lucija 
Obala 114, Portorož 

05 67 10 872 
Patricija Višnjevec 
infopir@pir.sik.si 

 

DRUŠTVA   

DRUŠTVO FAROS,                                            
Univerza za tretje življenjsko                            
obdobje Piran     
Fazanska ulica 1, Lucija, 6320 Portorož 
 
 
 
 

Jelka Pečar 
info@faros-piran.si 
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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.  
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