
 

 

Projekt Uživajmo v zdravju je usmerjen v zmanjševanje in preprečevanje bolezni, povezanih z 

življenjskim slogom, s poudarkom na zdravem prehranjevanju in redni telesni dejavnosti otrok in 

družine. Ohranja in krepi dobro sodelovanje med šolstvom, zdravstvom in lokalno skupnostjo preko 

preventivnih timov. Vsak izmed članov preventivnega tima ima konkretne naloge, ki jih bo v tekočem 

šolskem letu čim bolje opravil. 

OŠ Milojka Štrukelj ter Dijaški dom Nova Gorica, ki sodelujeta v projektu Uživajmo v zdravju, na 
osnovi podatkov in analize stanja prehranjenosti učencev pripravita akcijski načrt aktivnosti 
promocije zdravja. Skrbita za zdravo prehransko ponudbo, spodbujata zdravo in uravnoteženo 
prehrano ter gibanje otrok in njihovih staršev. 
 
ZD Nova Gorica v projektu skrbi za obravnavo otrok in njegove družine ter nudi strokovno podporo 
na področju vzgoje za zdravje. Ker pooblaščeni zdravnik pozna situacijo v šoli in jo redno analizira, 
svetuje ukrepe v šoli in dijaškem domu.  
 
Mestna občina Nova Gorica je podporno okolje za zdrav življenjski slog v lokalnem okolju. Je tudi 

ustanoviteljica tako osnovne šole kot tudi zdravstvenega doma. Poleg tega finančno podpira delovanje 

nevladnih organizacij (športna društva …), skrbi za športne površine in površine za prosti čas (otroška 

igrišča …). Omogoča, da so prostori v občinski lasti (športne dvorane, šolske športne dvorane …) v času, 

ko v njih ni organiziranih dejavnosti, dostopne splošni javnosti (otrokom, družinam).  

V projektu sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki koordinira javnozdravstvene pristope, 

svetuje učinkovite ukrepe ter širi dobre prakse s področja zdravega življenjskega sloga, kjer sta v 

središču pozornosti otrok in družina. Spodbuja predstavnike občine, šole in zdravstvenega doma, da 

skupaj prispevajo, skladno s svojimi pristojnostmi in po svojih najboljših močeh, k uresničevanju ciljev 

projekta:  

- zmanjšati odsotnost učencev od pouka, 

- zmanjšati število zdravstvenih opravičil (vzpostavi se mehanizem priporočil zdravnika),  

- zmanjšati število gibalno neučinkovitih otrok.  

Projekt Uživajmo v zdravju je finančno podprt s strani Norveškega finančnega mehanizma.   

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Nova Gorica 

 


