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SEZNAM KRATIC  

 

CKZ Center za krepitev zdravja 

CE 

CE NIJZ 

CSD JP 

Centralna enota 

Centralna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

Center za socialno delo Južna promorska 

DMS diplomirana medicinska sestra 

EPDS Edinburška lestvica poporodne depresije 

KNB kronične nenalezljive bolezni 

LSKZ Lokalna skupina za krepitev zdravja 

MoST »Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v 

zdravju v lokalnih skupnostih« 

MZ Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 

OE območna enota 

OZZ obvezno zdravstveno zavarovanje 

PP preventivni pregled 

PPS Priprava na porod in starševstvo 

PS patronažna služba 

PUMO Projektno učenje mladih 

PZV preventivno zdravstveno varstvo 

RADM referenčna ambulanta družinske medicine 

RK Rdeči križ 

RS Republika Slovenija 

UD Urad za delo 

ZD zdravstveni dom 

ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

ZZZS 

ZZVZZ 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
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1 PROJEKT 'KREPITEV ZDRAVJA ZA VSE' 

 

1.2 OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU 

 

Ministrstvo za zdravje 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 (ZD) iz vse Slovenije, med njimi tudi ZD Izola, 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 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (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. 

 

1.2.1 Novosti projekta 

Projekt prinaša boljše zdravje, z zdravjem povezane kakovosti življenja, zmanjševanja 

neenakosti v zdravju v lokalni skupnostih ter načrtovanje aktivnosti krepitve zdravja, ki 

izhajajo iz potreb ciljne populacije: 

 nadgrajene preventivne preglede otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom na 

obravnavi otrok s čezmerno telesno maso 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. 
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Pomemben del projekta je vzpostavitev in delovanje centrov za krepitev zdravja (CKZ), ki 

so zaživeli v zdravstvenih domovih kot nadgradnja predhodno vzpostavljenih 

zdravstvenovzgojnih centrov. CKZ so samostojne enote v zdravstvenih domovih, kjer so 

zaposleni dodatno strokovno usposobljeni zdravstveni delavci in sodelavci za izvajanje 

preventivnih obravnav (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, 

 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. 

 

1.2.2 NAMEN PROJEKTA 

S projektom nadgrajujemo vseživljenjsko preventivno obravnavo celotne populacije, tako 

otrok in mladostnikov kot odraslih. 

 

1.2.3 IZVAJANJE PROJEKTA 

V projektu sodeluje 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije, izbranih na javnem razpisu, in 

sicer 16 iz vzhodne in 9 iz zahodne kohezijske regije. 

 

1.2.4 TRAJANJE PROJEKTA 

Od marca 2018 do konca decembra 2019. 

 

1.2.5 FINANCIRANJE PROJEKTA 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada. 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
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1.2 KONTAKTNI PARTNERJI V OBČINI IZOLA 

 
Tabela 1: Kontakti partnerjev v Občini izola 

Vloga v okviru 

projekta 

Kontaktna oseba E- mail Telefon 

Zdravstveni dom Izola 

Vodja Centra za 

krepitev zdravja 

Taja Benčič Ribarič taja.bencic-ribaric@zd-

izola.si 

 

05 663 50 05 

070 644 443 

Koordinator LSKZ Taja Benčič Ribarič taja.bencic-ribaric@zd-

izola.si 

05 663 50 05 

070 644 443 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje – Območna enota Koper 

Regijski projektni tim 

 

Milan Krek 

Manica Remec 

Živa Žerjal 

milan.krek@nijz.si 

manica.remec@nijz.si 

ziva.zerjal@nijz.si 

 

05 66 30 801 

05 66 30 830 

05 66 30 802 

 

Občina Izola 

Kontaktna oseba 

odgovorna za Sklop 2 

 

Kristina Zelić kristina.zelic@izola.si 05 66 00 111 

 

Član LSKZ Milka Bauer milka.bauer@izola.si 

 

05 66 00 321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:taja.bencic-ribaric@zd-izola.si
mailto:taja.bencic-ribaric@zd-izola.si
mailto:Milan.krek@nijz.si
mailto:manica.remec@nijz.si
mailto:ziva.zerjal@nijz.si
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1.3 KRATKA PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI IN PODSKLOPOV 

PROJEKTA 

 

1.3.1 VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE NOVIH STRUKTUR V 

ZDRAVSTVENEM DOMU 

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 zdravstvenovzgojne dejavnosti na lokalni ravni. 

(Vir: Vizija prihodnosti zdravstvenih domov v Sloveniji, Darinka Klančar, Igor Švab, Janko 

Kersnik, Zdrav Var 2010; 49: 37–43.)  

Zdravstveni dom zagotavlja zdravstvene storitve in programe primarnega zdravstvenega 

varstva prebivalcem lokalnih skupnosti. 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, preventivni timi za otroke in mladostnike 

posamezne šole/vrtca in koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.  

a) Strokovna skupina za preventivo 

 

Namen delovanja Strokovne skupine ZD za preventivo je zagotavljanje strokovne in usklajene 

podpore udejanjanju preventivnih programov pri različnih ciljnih skupinah in 

javnozdravstvenih ciljev v lokalnem okolju.  

Strokovno skupino ZD za preventivo vodi Karia Brozina Occhiena, dr. med., spec. 

družinske medicine, njeni člani pa so predstavniki vseh strok, ki v ZD delujejo na področju 

preventive.  

Naloge Strokovne skupine ZD za preventivo so, da: 

 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 
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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, strokovno podpira nemoteno povezovanje, 

komunikacijo in prenos informacij med različnimi izvajalci preventivnih pregledov in 

drugih preventivnih aktivnosti ter centra za krepitev zdravja. 

 

b) Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo (PZV) otrok in 

mladostnikov  

 

Namen vzpostavitve Koordinativnega tima za PZV otrok in mladostnikov je zagotavljanje 

kontinuiranega povezovanja in sodelovanja med izvajalci preventivnih pregledov za otroke in 

mladostnike ter izvajalci zdravstvenovzgojnih programov iz CKZ s ciljem kakovostne, 

optimalne, usklajene in učinkovite preventivne obravnave otrok in mladostnikov ter reševanja 

strokovnih vprašanj na področju preventive, krepitve zdravja, identifikacije in vključevanja 

ranljivih oseb ter zmanjševanja neenakosti v zdravju pri populaciji otrok in mladostnikov, kar 

velja za celotno območje Občine Izola, kot tudi za posamezne vrtce, osnovne in srednje šole 

na območju ZD.  

Koordinator: Taja Benčič Ribarič, mag. diet. 

Naloge Koordinativnega tima za PZV otrok in mladostnikov so: 

 obravnava strokovnih vprašanj na področju preventive, krepitve zdravja, 

prepoznavanja in vključevanja ranljivih oseb in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri 

populaciji otrok in mladostnikov, 

 strokovna podpora pri povezovanju in sodelovanju med izvajalci preventivnih 

pregledov in izvajalci programov v CKZ ter lokalno skupnostjo. 

 

c) Preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca: 

 

Namen Preventivnega tima za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca je zagotavljanje 

kontinuiranega povezovanja in sodelovanja med vsemi zdravstvenimi delavci in sodelavci, ki 

preventivno obravnavajo populacijo otrok/mladostnikov določenega vrtca/osnovne 

šole/srednje šole s ciljem kakovostne, optimalne, usklajene in učinkovite ter na ciljno 

populacijo usmerjene preventive otrok in mladostnikov ter reševanja strokovnih vprašanj na 

področju preventive, krepitve zdravja, identifikacije in vključevanja ranljivih oseb ter 

zmanjševanja neenakosti v zdravju pri populaciji otrok in mladostnikov posamezne šole/vrtca.  

Koordinator: Marina Čok, medicinska sestra s specialnimi znanji. 

Naloge Preventivnega tima za otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca so: 
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 zagotavljanje stalnega sodelovanja med vsemi zdravstvenimi delavci in sodelavci, ki 

preventivno obravnavajo otroke in mladostnike posamezne šole/vrtca,  

 spremljanje zdravstvenega stanja populacije posamezne šole/vrtca, pripravljanje in 

izvajanje ukrepov v skladu z ugotovljenim stanjem,  

 reševanje strokovnih vprašanj na področju preventive (vzgoje za zdravje), krepitve 

zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri otrocih in mladostnikih posamezne 

šole/vrtca,  

 zagotavljanje strokovne podpore vodstvom šol/vrtcev in zaposlenim v šolah/vrtcih za 

doseganje skupnih ciljev v zdravju otrok, 

 načrtovanje vključevanja tolmača in/ali medkulturnega mediatorja osebam iz drugih 

kulturnih in družbeno-ekonomskih okolij pri preventivnih pregledih.  

 

d) Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo (PZV) odraslih 

 

Namen delovanja Koordinativnega tima za PZV odraslih je zagotavljanje kontinuiranega 

povezovanja in sodelovanja med izvajalci preventivnih pregledov za odrasle in izvajalci 

zdravstvenovzgojnih programov iz CKZ s ciljem kakovostne, optimalne, usklajene in 

učinkovite preventivne obravnave odraslih ter reševanje strokovnih vprašanj na področju 

preventive, krepitve zdravja, identifikacije in vključevanja ranljivih oseb ter zmanjševanja 

neenakosti v zdravju pri odrasli populaciji.  

Koordinator: Taja Benčič Ribarič, mag. diet. 

Naloge Kooridinativnega tima za PZV odraslih so: 

 strokovna podpora kontinuiranemu povezovanju in sodelovanju med izvajalci 

preventivnih pregledov in izvajalci interventnih programov v CKZ, 

 reševanje strokovnih vprašanj na področju preventivne, krepitve zdravja in 

zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odrasli populaciji, 

 načrtovanje vključevanja tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju 

preventivnih pregledov in nemedikamentoznih intervencij pri osebah iz drugih 

kulturnih in družbeno-ekonomskih okolij, 

 spremljanje odzivnosti ciljne populacije na preventivne preglede na ravni populacije v 

gravitacijskem območju ZD, 

 spremljanje vključevanja oseb, ogroženih za KNB in kroničnih bolnikov v 

zdravstvenovzgojne obravnave v CKZ in ukrepanje za večjo vključenost. 

 

 

 

 



7 

 

 

1.3.2 VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE INTEGRIRANEGA CENTRA ZA 

KREPITEV ZDRAVJA (CKZ) 

CKZ so organizacijsko funkcionalna in vsebinska nadgradnja obstoječih zdravstvenovzgojnih 

centrov,   ki   so   bili   po   sklepu   Ministrstva   za   zdravje   leta   2002   vzpostavljeni   v   

okviru Nacionalnega  programa  primarne  preventive  srčno-žilnih  bolezni.  CKZ  so  

organizirani  kot samostojne  enote  v  okviru  ZD,  z  lastnim  kadrom  in  opredeljenim  

vodjo  in  so  ključne organizacijske  strukture  na  primarni  ravni  zdravstvenega  varstva  za  

zagotavljanje  izvajanja zdravstvenovzgojnih  obravnav  ter  aktivnosti  krepitve  zdravja  in  

zmanjševanja  neenakosti v zdravju  pri  prebivalcih  vseh  populacijskih  skupin  v  lokalnih  

skupnostih.   

Namen vzpostavitve  in delovanja  integriranih CKZ  je usklajeno izvajanje aktivnosti 

krepitve zdravja, integrirane preventive KNB in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh 

populacijskih skupinah,  aktivnosti  vzgoje  za  zdravje,  zdravstvene  vzgoje  in  

zobozdravstvene  vzgoje  ter zagotavljanje na  uporabnika  osredotočenih  preventivnih  

obravnav in  udejanjanje  koncepta skupnostnega pristopa k zdravju v lokalnih skupnostih s 

posebnim poudarkom na vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe. 

CKZ izvaja naslednje programe in aktivnosti, ki se med seboj povezujejo in strokovno 

dopolnjujejo: 

 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), 

 zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike, 

 program za krepitev zdravja za odrasle, 

 aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih 

skupnostih. 

 

Našteti programi se izvajajo v vrtcih, šolah, delovnih organizacijah, lokalnih skupnostih in 

zdravstvenih domovih.  

Vse programe izvaja za to posebej usposobljen kader: medicinska sestra, dietetik, 

fizioterapevt, kineziolog in psiholog. 

a) Program priprava na porod in starševstvo (PPS) 

 

PPS je nadgradnja in posodobitev programa vzgoje za zdravje za bodoče starše (prej t.i. Šole 

za starše). Pripravljen je nov predlog izvajanja, nabor vsebin, izvedbenih pogojev ter gradiva. 

Namen implementacije nadgrajenega in vsebinsko posodobljenega programa PPS je 

poenotenje izvajanja, s čimer želimo vsem bodočim staršem zagotoviti minimalen standard   

ter s tem prispevati k zmanjšanju neenakosti med uporabnicami in uporabniki. 
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Prenovljeni program PPS obsega 1  srečanje  v  zgodnji  nosečnosti  (priporočljivo  v  12.  –  

18. tednu) in 7 srečanj v nadaljevanju nosečnosti (priporočljivo med 28. in 35. tednom 

nosečnosti).  

V ZD Izola se izvaja program PPS - nadaljevanje nosečnosti v obliki 11 mesečnih tečajev 

letno (razen meseca avgusta). Naslovi posameznih srečanj predstavljajo osrednjo temo: 

 Zgodnja nosečnost, 

 Nadaljevanje nosečnosti, 

 Porod I. , 

 Porod II., 

 Poporodno obdobje in dojenje, 

 Dojenček I., 

 Dojenček II., 

 Duševno zdravje v nosečnosti in po porodu, partnerski odnosi in komunikacija. 

 

Vsako srečanje traja 120 minut.  

Udeležnce se seznani z možnostjo ogleda porodnišnice v Splošni bolnišnici Izola in termini 

predavanj o epiduralni analgeziji. Štirikrat letno pa se organizira delavnica Temeljni 

postopki oživljanja otroka in dojenčka. 

Zdrave nosečnice se povabi tudi v program strokovno vodene varne vadbe v nosečnosti, ki 

poteka dvakrat tedensko. 

Izvajalci programa: medicinske sestre iz programa Vzgoje za zdravje, patronažnega 

zdravstvenega varstva in dispanzerja za ženske, fizioterapevt, kineziolog, psiholog in dietetik. 

S posodobljenimi vsebinami in načinom izvajanja programa PPS je bodočim staršem 

zagotovljen dostop do kakovostnih in preverjenih informacij ter veščin, kar vodi do boljšega 

zdravja nosečnic, dojenčkov in celotne novonastale družine.  

b) 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 ZD 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. 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.  
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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 posebej.  

c) Aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in 

njihovih staršev ter preventivno obravnavo mladih v lokalnih skupnostih 

 

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 navede 

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 v 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' se v CKZ izvaja 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 njihovim staršem 

omogočamo učinkovito obravnavo v njihovem lokalnem okolju. 

d) 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 programa Vzgoje za zdravje v programu PUMO zanje 

pripravijo različne vsebine in delavnice s področja zdrave spolnosti, duševnega zdravja, 

zdrave prehrane in gibanja.  

e) 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. 

Strokovnjaki iz CKZ izvajajo številne promocijske in preventivne dejavnosti s področja skrbi 

za ustno zdravje za različne ciljne skupine. Sodelujejo že v programu PPS in nadaljujejo svoje 

delo pri predšolskih otrocih, šolarjih ter dijakih. Kot velja za vzgojo za zdravje, tudi na 

področju skrbi za ustno zdravje izvajalci tesno sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi 

ustanovami.  
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Pred izvajanjem dejavnosti se izvajalka zobozdravstvene vzgoje s predstavniki vrtcev in šol 

dogovori o obsegu programa, vsebinah in načinih sodelovanja za vsako šolsko leto posebej. 

V ZD Izola se izvaja tudi individualna zobozdravstvena obravnava v kabinetu za ustno 

higieno, kamor so vključeni otroci s slabo ustno higieno, napoteni s strani zobozdravnika, 

ortodonta in medicinske sestre/izvajalke zobozdravstvene preventive po šolah.  

f) Program za krepitev zdravja za odrasle 

 

Odraslim od 19. leta starosti dalje je na voljo Program za krepitev zdravja. Gre za program, v 

katerem se izvajajo skupinske delavnice in individualna svetovanja za krepitev zdravja na 

področjih zdrave prehrane, telesne dejavnosti, zdravega hujšanja, krepitve duševnega zdravja, 

življenja s sladkorno boleznijo in opuščanja kajenja. Program za krepitev zdravja obsega tudi 

presejanje za funkcijsko manjzmožnost za vse osebe, starejše od 65 let in izvajanje 

Pogovornih ur za krepitev zdravja. 

V delavnicah udeleženci pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno 

spremembo življenjskih navad, ki jih vodijo do boljšega počutja in zdravja.  

Skupinske delavnice in individualna svetovanja se izvajajo v prostorih ZD Izola, občasno pa 

tudi v Medgeneracijskem centru Izola.  

V nekatere delavnice in individualna svetovanja se udeleženci lahko vključijo le po 

predhodno opravljenem preventivnem pregledu pri izbranem osebnem zdravniku oziroma 

diplomirani medicinski sestri v ambulanti družinske medicine.  

Z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem je udeležba v Programu za krepitev zdravja 

brezplačna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Tabela 2: Skupinske delavnice Programa za krepitev zdravja (za odraslo populacijo) 

 

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 maščobe v krvi 

 

Zvišan krvni sladkor 

 

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 

 

Podrobnejši opis delavnic in individualnih svetovanj CKZ lahko najdete na spletni strani 

www.zd-izola.si/center-za-krepitev-zdravja.  

 

Pogovorne ure   

Pogovorne ure za krepitev zdravja so namenjene celotni populaciji za krajše individualne 

posvete s strokovnjaki iz standardnega tima CKZ, glede ohranjanja in krepitve zdravja, 

izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja, 

povezanega z zdravjem. Prav tako so pogovorne ure za krepitev zdravja namenjene podpori 

pri vključevanju v Program Svit. 

Posamezniki se lahko v pogovorne ure vključijo osebno, po telefonu ali po e-pošti.  

Multidisciplinaren tim CKZ Izola vključuje strokovnjake, ki so dosegljivi obiskovalcem ZD 

Izola po naslednjem urniku: 
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Tabela 3: Standardni tim CKZ in urnik pogovornih ur 

 

Taja Benčič Ribarič, 

mag. dietetike 

 

Telefon:  

05 663 50 05 ali 

070 644 443; 

 

E-mail: 

ckz@zd-izola.si 

 

Področja strokovne obravnave: 

 

Svetovanje o zdravem življenjskem slogu in preprečevanju 

dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih bolezenskih stanj 

(visok krvni tlak, povišan krvni sladkor in povišan holesterol). 

Pomoč pri spreminjanju nezdravih prehranjevalnih navad. 

 

Urnik: petek od 9.00 do 14.00, ali po dogovoru 

Urnik SVIT: torek od 12.00 do 14.00 

 

Marko Petrović,  

dipl. zdravstvenik 

 

Telefon: 

070 530 142 

 

E-mail: 

marko.ckz@zd-izola.si 

Področja strokovne obravnave: 

 

Svetovanje o preprečevanju dejavnikov tveganja za nastanek 

kroničnih bolezenskih stanj (visok krvni tlak, povišan krvni 

sladkor in povišan holesterol). Svetovanje in obravnava 

uporabnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. 

 

 

Urnik: sreda od 14.00 do 16.00, petek od 8.00 do 13.00, ali po 

dogovoru 

 

Barbara Fritz Marzi, 

viš. fizioterapevt 

 

Telefon: 

070 553 620 

 

E-mail: 

barbara.ckz@zd-izola.si 

Področja strokovne obravnave: 

 

Svetovanje o fiziološki telesni drži in svetovanje posameznikom z 

bolečinami ter težavami skeletno-mišičnega sistema. 

Urnik: sreda od 8.00 do 13.00, ali po dogovoru 

Ela Brecelj,  

univ. dipl. psiholog 

Domen Hartte,  

mag. psihologije 

Telefon: 

070 530 114 

 

E-mail: 

 

ela.ckz@zd-izola.si 

domen.ckz@zd-izola.si 

 

Področja strokovne obravnave:           

Informiranje o psihoedukativnih delavnicah (stres, tesnoba, 

depresija, tehnike sproščanja), kratko psihološko svetovanje, 

razbremenilni pogovor, pomoč pri iskanju dodatne strokovne 

pomoči. 

Urnik: sreda od 15.00 do 17.00, četrtek od 10.00 do 12.00, ali po 

dogovoru 

mailto:ckz@zd-izola.si
mailto:barbara.ckz@zd-izola.si
mailto:domen.ckz@zd-izola.si
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Matija Maršič,  

dipl. kineziolog 

 

Telefon: 

070 553 616 

 

E-mail: 

matija.ckz@zd-izola.si 

 

Področja strokovne obravnave: 

 

Svetovanje posameznikom z bolečinami ter težavami skeletno-

mišičnega sistema, svetovanje pri povečevanju gibalne aktivnosti 

v vsakdanjem življenju in pri začetkih usmerjene vadbe. 

Urnik: torek od 14.30 do 17.00, sreda do 8.00 do 11.00, ali po 

dogovoru 

 

Tanja Črešnovar,  

dipl. dietetik 

Telefon: 

070 530 118 

 

E-mail: 

tanja.ckz@zd-izola.si 

 

Področja strokovne obravnave:  

Svetovanje pri spreminjanju nezdravih prehranjevalnih navad, 

svetovanje o prehrani pri bolezenskih stanjih (debelost, povišan 

krvni tlak, povišan holesterol). 

Urnik: ponedeljek od 15.00 do 18.00, torek od 10.00 do 12.00, ali 

po dogovoru. 

 

g) 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.), 

 predstavitve za spodbujanje ciljnih populacij k vključevanju v preventivne programe 

in državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit), 

 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), 

 motivacijske delavnice za ranljive osebe. 

 

 

1.3.3 IZVAJANJE NADGRADENJ PRI PREVENTIVNIH PREGLEDIH OTROK IN 

MLADOSTNIKOV TER DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI 

Vsebinsko področje obsega izvedbo nadgrajenih preventivnih pregledov za šolske otroke, ki 

bodo v okviru rednih sistematičnih pregledov identificirani kot ogroženi.  

Z izvajanjem nadgradnje pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov je zagotavljana 

celostna obravnava,  zgodnje  odkrivanje  ogroženih  za  nastanek  kroničnih  bolezni,  ki  so 

mailto:matija.ckz@zd-izola.si
mailto:tanja.ckz@zd-izola.si
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povezane  z  neustreznimi  prehranjevalnimi  in  gibalnimi  navadami  ter  ustrezno  ukrepanje 

vključno z informiranjem in motiviranjem za aktivno skrb za zdravje. 

V  okviru  rednih  preventivnih  pregledov  šolskih  otrok  izbrani  zdravnik  šole v  skladu  s 

pripravljenim protokolom identificira ogrožene otroke in mladostnike, ki so nato povabljeni 

na dodaten  pregled.  Pregled,  ki  bo individualen  in v  prisotnosti  staršev,  je  namenjen  

izvedbi dodatne diagnostike in pripravi klinične ocene stanja prehranjenosti in telesne 

zmogljivosti napotenih otrok in mladostnikov. 

Vsebinske aktivnosti nadgradnje obsegajo: 

 izvajanje dodatnega pregleda in diagnostike, 

 priprava klinične ocene stanja prehranjenosti in telesne zmogljivosti napotenih otrok 

ter ukrepanje v skladu s protokolom, 

 spremljanje otrok, ki so vključeni v program Družinske obravnave debelosti otrok in 

mladostnikov oziroma v druge obravnave, 

 spremljanje in obravnava ogroženih otrok, ki se ne želijo vključiti v intervencije, 

 spremljanje otrok, ki se po obravnavi na sekunarnem in tericarnem nivoju vrnejo na 

primarni nivo,  

 sodelovanje s šolo glede obravnave v šolskem okolju za identificirane ogrožene otroke 

in mladostnike. 

Program Družinska obravnava debelosti je nova intervencija na področju obvladovanja in 

zdravljenja debelosti na primarni ravni v CKZ. Namenjena je otrokom in mladostnikom z 

prekomerno telesno težo ter njihovim staršem.  Program traja 24 mesecev, izvaja pa ga 

multidisciplinarni tim, ki ga sestavljajo: pediater, medicinska sestra, dietetik, kineziolog in 

psiholog.  

 

1.3.4 IZVAJANJE DODATNIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI PATRONAŽNE 

SLUŽBE  

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 vastvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje 

prepozna družbene spremembe ter se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove. 

Namen izvajanja dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe je prispevati k 

vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanju neenakosti v zdravju ter 

nadgradnji preventivnega dela v patronažnem varstvu. 

Nadgradnja aktivnosti v patronažnem zdravstvu obsega: 

 izvajanje  obravnav  novorojenčkov,  dojenčkov  in  otročnic  na  domu  po  

posodobljenem programu,  
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 vzpostavitev  stika  diplomirane  medicinske sestre  iz  patronažnega  varstva  z  

neodzivniki  na preventivne preglede v referenčnih ambulantah družinske medicine, 

ugotavljanje vzroka za  neodzivnost  in  izvedba  ukrepa  glede  na  ugotovljeni  vzrok, 

 priprava   analize   terenskega   območja   posamezne   diplomirane   medicinske   

sestre iz patronažnega varstva, 

 izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih s strani diplomiranih medicinskih sester 

iz patronažnega varstva. 

 

a) Izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po 

posodobljenem programu 

 

Posodobljen program je namenjen zagotavljanju enake preventivne obravnave na domu vsem 

otročnicam in otrokom do enega leta starosti. Diplomirana medicinska sestra iz patronažnega 

varstva izvade 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 med četrtim in petim mesecem 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 

pomembnih tematikam.  

Zadnji obisk je predviden med desetim in enajstim mesecem otrokove starosti, ko se spremlja 

otrokova rast in razvoj, podajajo usmeritve glede varstva otroka po končanem porodniškem 

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. 
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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 med četrtim in šestim tednom po 

porodu. V primeru, pozitivnega rezultata EPDS patronažna medicinska sestra ukrepa po 

predpisanem protokolu ter ponovno po dveh tednih izvede reševanje vprašalnika EPDS.  

V Zdravstvenem domu Izola nudi praktično in čustveno podporo ter pomoč pri dojenju 

diplomirana medicinska sestra Diana Koren, ki je mednarodni pooblaščeni svetovalec za 

laktacijo. Gre za najvišjo možno raven formalne izobrazbe, ki jo je na svetu mogoče doseči na 

področju dojenja. Nosečnicam in otročnicam svetuje in nudi informacije o laktaciji in dojenju 

v domačen okolju. Njene naloge so: 

 prepoznavanje normalnega dojenja in nenormalnih stanj, ki vplivajo na doječo mater, 

dojenčka ali njun odnos, 

 sodelovanje z zdravstvenim osebjem, 

 prepoznavanje možnih rešitev za mater in dojenčka, 

 znanje o procesu nastajanja mleka in prepoznavanje učinkovitega sesanja, 

 razumevanje in podpiranje koncepta, da sta meti in dojenček enota, 

 nenehno izobraževanje in spremljanje strokovne literature, 

 podpora osebam, ki oskrbujejo mater, dojenčka in družino. 

 

b) vzpostavitev  stika  diplomirane  medicinske sestre  iz  patronažnega  varstva  z  

neodzivniki na preventivne preglede v referenčnih ambulantah družinske 

medicine, ugotavljanje vzroka za  neodzivnost  in  izvedba  ukrepa  glede  na  

ugotovljeni  vzrok 

 

V okviru aktivnosti vključevanja neodzivnikov v preventivni program diplomirana 

medicinska sestra iz patronažnega varstva (oz. zasebnica s koncesijo) prejme obvestilo o 

pacientu, ki se trikrat ni odzval vabilu na preventivni pregled. Diplomirana medicinska sestra 

iz patronažnega varstva vzpostavi stik z neodzivnikom, ugotovi vzrok za neodzivnost in 

izvede ukrepe glede na ugotovljeni vzrok, skladno s protokolom obravnave neodzivnikov.  

Pri  načrtovanju  nadaljnje  preventivne  obravnave  (izvedbe  preventivnega  pregleda  in/ali 

nemedikamentoznih  obravnav)  ranljivih  oseb,  ki  jih  identificirajo  diplomirane  

medicinske sestre   v   referenčni   ambulanti   družinske   medicine   v   okviru   svojega   

rednega   dela,   se  diplomirane  medicinske  sestre  iz  referenčne  ambulante  družinske  

medicine  povezujejo  in sodelujejo z izvajalci iz CKZ in/ali z diplomirano medicinsko sestro 

iz patronažnega varstva.  

Pri ranljivih odraslih osebah, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo udeležiti preventivnega 

pregleda pri svojem osebnem izbranem zdravniku/diplomirani medicinski sestri v referenčni 

ambulanti   družinske   medicine   in/ali   nemedikamentoznih   obravnav   v   CKZ,   

diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva izvede preventivni pregled na domu po 
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protokolu izvedbe  preventivnega  pregleda  za  diplomirane  medicinske  sestre  v  referenčni  

ambulanti družinske   medicine   in/ali   nemedikamentozne   obravnave   na   domu.   O   

vseh   izvedenih aktivnostih diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva obvesti 

naročnika obiska (zdravnika   družinske   medicine/diplomirano   medicinsko   sestro   iz   

referenčne ambulante družinske medicine). 

c) Priprava analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre 

iz patronažnega varstva 

 

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 zdravstveega zavoda pripravi skupni dokument, ki združuje ključne 

ugotovitve in predloge ukrepov, ter pripravi načrt sodelovanja in povezovanja s preostalimi 

deležniki. Dokument se ustrezno vključi v dokumente zdravstvenega zavoda. 

d) 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 varsto in h krepitvi zdravja v lokalni skupnosti.  

Posvetovalnice so namenjene ranljivim skupinam ali zdravstveni problematiki, pogosteje 

prisotni v lokalnem okolju.  

V okviru posvetovalnic se izvaja/jo:individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, 

pediatra, ginekologa, zobozdravnika),  

 osnovne meritve vitalnih funkcij (krvni pritisk, krvni sladkor, pulz, indeks telesne 

mase),  

 pomoč pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja,  

 predstavljanje in usmerjanje udeležencev v programe CKZ, 

 krajša predavanja v sodelovanju s strokovanjaki iz CKZ (cepljenje proti klopnemu 

meningoencefalitisu, samopregledovanje dojk, zaščita pred soncem in podobno) 

 

Urnik prisotnosti patronažne medicinske sestre v lokalnem okolju - posvetovalnice 

Območno združenje Rdeči križ Izola – 1. sreda v mesecu 

Krajevna skupnost Korte – 1. četrtek v mesecu 

Medgeneracijski center Izola – 1. petek v mesecu 

Krajevna skupnost Malija – 2. četrtek v mesecu  
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Krajevna skupnost Jagodje - Dobrava – 4. četrtek v mesecu 

 

1.3.5 AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKOSTI V ZDRAVSTVENI 

OSKRBI RANLJIVIH SKUPIN 

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 etičnega 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,  

 starejši prebivalci, 

 različne skupine invalidov (brez statusa, s težjimi okvarami, brezposelni), 

 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). 

 

Namen izvajanja aktivnosti ZD za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin 

je vključevanje   ranljivih   skupin,   zagotavljanje   na   uporabnika   osredotočene   

preventivne obravnave,   doseganje   boljšega   zdravja,   z   zdravjem   povezane   kakovosti   

življenja   in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti. 

Vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti so naslednje: 

 samoocenjevanje ZD glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih 

skupin z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov, 
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 izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z 

gibalno in senzorično oviranostjo, 

 zagotovitev prisotnosti tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju 

preventivnih obravnav. 

 

a) Samoocenjevanje ZD glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih 

skupin z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov 

 

Namen izvedbe samoocene ZD na podlagi Orodja za samoocenjevanje zdravstvenih ustanov 

na področju enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin je podpora zdravstvenim 

ustanovam pri soočanju in reševanju problematike neenakosti in dostopa do zdravstvene 

oskrbe za vse uporabnike.   Izpostavlja   pomen   ugotavljanja   neenakosti   (ter   s   tem   

potreb)   na   osnovi posameznega primera (brez posploševanja). 

V ZD Izola je samooceno in pripravo predloga ukrepov izvedla Skupina za izvedbo 

samoocenjevanja v sodelovanju s strokovnjaki OE NIJZ. 

b) Izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z 

gibalno in senzorično oviranostjo 

 

S sklepom imenovana skupina ZD je v sodelovanju z zunanjim izvajalcem oziroma  

Urbanističnim inštitutom RS izvedla presojo ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov 

ZD za osebe z gibalno in senzornično oviranostjo. Po zaključku presoje ZD Izola na osnovi 

ugotovljenega stanja pripravi načrt potrebnih ukrepov in poskrbi za realizacijo le teh.  

c)  Zagotovitev prisotnost tolmača in/ali kulturnega mediatorja pri izvajanju 

preventivnih obravnav 

 

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.  

ZD za izvajanje preventivnih pregledov in nemedikamentoznih obravnav v CKZ pri osebah iz 

drugih kulturnih in družbeno-ekonomskih okolij zagotovi vsaj enega ali več tolmačev in/ali 

medkulturnih mediatorjev (skladno s prepoznanimi potrebami v lokalni skupnosti). 

V ZD Izola omogočamo prisotnost kulturne mediatorke za albansko skupnost Kaltrino 

Shaqiri. Informacije o dostopnosti do tolmačenja dobite v zdravstveni ustanovi pri tistih 

službah, ki vam tovrstno pomoč lahko ponudijo (patronažna služba, preventivni pregledi pri 

diplomirani medicinski sestri v ambulanti družinske medicine, individualne obravnave v 

CKZ, preventivni pregledi otrok in mladostnikov).  
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1.3.6 VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE LOKALNE SKUPINE ZA KREPITEV 

ZDRAVJA 

ZD Izola je  v  sodelovanju  z  OE  NIJZ  vzpostavil  Lokalno  skupino  za  krepitev  zdravja  

in zmanjševanje  neenakosti  v  zdravju  (LSKZ)  po  modelu  skupnostnega  pristopa  z  

namenom usklajenega  izvajanja  aktivnosti  krepitve  zdravja  in  zmanjševanja  neenakosti  v  

zdravju  v lokalnih  skupnostih  z  udejanjanjem  na  uporabnika  osredotočenih  preventivnih  

obravnav, razvoja podpornih mrež in skupin za samopomoč ter okrepitve povezovanja in 

sodelovanja sodelujočih struktur in deležnikov v lokalnem okolju v obliki formalne ali 

neformalne oblike pomoči. 

Ključne aktivnosti LSKZ so naslednje:  

 priprava Kataloga informacij/zemljevida pomoči lokalne skupnosti v sodelovanju z 

OE NIJZ, 

 priprava Strategije za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti  v zdravju v 

lokalnem okolju,  ki  vključuje  tudi  Strategijo  ZD  za  krepitev  zdravja  in  

zmanjševanje  neenakosti  v zdravju pripravljeno s strani Strokovne skupine ZD za 

preventivo, 

 priprava  Akcijskega  načrta  za  krepitev  zdravja  in  zmanjševanje  neenakosti  v  

zdravju  v lokalnem  okolju,  ki  vključuje  tudi  Akcijski  načrt  ZD  za  krepitev  

zdravja  in  zmanjševanje neenakosti v zdravju, pripravljen s strani Strokovne skupine 

ZD za preventivo, 

 evalvacija  in  spremljanje  doseganja  ciljev  in  učinkov  udejanjanja  Akcijskega  

načrta  za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, 

 strateško načrtovanje in izvajanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, življenjskega sloga 

in kakovosti življenja ljudi v lokalnih skupnostih. 

 

LSKZ koordinira vodja CKZ ob strokovni podpori OE NIJZ. 

Člani lokalne skupine za krepitev zdravja 

LSKZ sestavljajo predstavniki občine, ustanov zdravstvenega in socialnega resorja (OE NIJZ, 

ZZZS, Center za socialno delo Južna Primorska), Medgeneracijski center Izola, vzgojno-

izobraževalne ustanove (vrtec, osnovna šola, srednja šola) ter različne nevladne organizacije 

(OZ Rdeči križ Izola, Koronarno društvo slovenske Istre Koper). 

 

Prednosti delovanja po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju 

Ključni cilj oblikovanja LSKZ 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 
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v lokalnem okolju zahteva usklajeno in povezano odpravljanje zaznanih ovir ter razvoj 

kompetenc, veščin in načinov ukrepanja, ki presegajo klasične instituacionalne oblike 

delovanja. Partnerji skupnostnega pristopa postavijo skupne cilje ter načrtujejo in udejanjanjo 

ukrepe na področju preventive, krepitve zdravja in zmnajševanja neenakosti v zdravju.   

 

Strategija in akcijski načrt za podporo pri krepitvi zdravja posameznikov in skupin 

Najpomembnejša naloga članov LSKZ je oblikovanje strategije in akcijskega načrta za 

podporo pri krepitvi zdravja posameznikov in skupin ter sodelovanje pri pripravi Kataloga 

informacij,   ki   bo omogočil   lažjo komunikacijo in učinkovitejše sodelovanje med vsemi 

deležniki v lokalnem okolju. Oblikovani katalog informacij posameznika usmerja v iskanje 

razpoložljivih programov, ki podpirajo krepitev zdravja, preventivo in zmanjševanje 

neenakosti v zdravju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

1.4 DRŽAVNI PRESEJALNI PROGRAMI ZA ZGODNJE 

ODKRIVANJE RAKA (SVIT, DORA, ZORA)  

 

1.4.1 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 sprememb 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. 

Kontakt  

Klicni center Svit 

Program Svit, p.p. 241, 1001 Ljubljana 

Telefon: 01 62 04 521 

E-mail: svit@nijz.si 

Spletni naslov: www.program-svit.si  

 

Brezplačno gradivo o Programu Svit se lahko naroči preko spletne trgovine ali naročilnice na 

www.cindi-slovenija.net, v elektronski obliki je na voljo tudi na www.program-svit.si  

 

Svitova kontaktna točka ZD Izola 

Uradne ure: vsak torek med 12. in 14. uro v prostorih Centra za krepitev zdravja. 

Kontaktna oseba: Taja Benčič Ribarič, mag. diet. 

Telefon: 05 66 35 005 ali 070 644 443 

E-mail: taja.bencic-ribaric@zd-izola.si  

 

1.4.2 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.  

mailto:svit@nijz.si
http://www.program-svit.si/
mailto:taja.bencic-ribari@zd-izolasi
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V program so vsake dve leti vabljene ženske, stare od 50 do 69 let.  

 

Kontakt 

Klicni center Dora 

Telefon: 080 27 28  (vsak delavnik med 9. in 12. uro) 

Spletni naslov: www.dora.onko-i.si 

E-mail: dora@onko-i.si 

 

Gradivo je v elektronski obliki na voljo na www.dora.onko-i.si 

 

1.4.3 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. 

 

Kontakt 

Klicni center Zora 

Telefon: 01 587 95 75 

Spletni naslov: www.zora.onko-i.si 

E-mail: zora@onko-i.si 

 

Gradivo je v elektronski obliki na voljo na www.zora.onko-i.si 

Presejalni center Splošna bolnišnica Izola 

Naslov: Polje 40, 6310 Izola 

Telefon: 080 27 28  (vsak delavnik med 9. in 12. uro) 

Spletni naslov: www.dora.onko-i.si 

E-mail: dora@onko-i.si  

mailto:dora@onko-i.si
mailto:ora@onko-i.si
mailto:dora@onko-i.si
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ZD Izola 

Dispanzer za ženske 

Nives Rožič, dr. med., spec. gin. in por. 

Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola 

Telefon: 05 66 35 042 

E-mail: dispanzer.za.zenske@zd-izola.si 

 

 

  

Splošna bolnišnica Izola 

Oddelek za ginekologijo in porodništvo 

Naslov: Polje 40, 6310 Izola  

Telefon: 05 66 06 701  

E-mail: tajnistvo.gineko@sb-izola.si  

mailto:dispanzer.za.zenske@zd-izola.si
mailto:tajnistvo.gineko@sb-izola.si
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2 PREDSTAVITEV KLJUČNIH SLUŽB IN DEJAVNOSTI V 

LOKALNEM OKOLJU 

 

2.1 OBČINA IZOLA 

 

Občina Izola je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom. Občina v skladu s 

statutom samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena na številnih področjih, 

ranljivim skupinam pa pomaga predvsem tako, da pospešuje službe socialnega skrbstva, 

osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele. Zagotavlja in 

pospešuje tudi zdravstveno dejavnost tako, da ustanovi zdravstveni zavod in v skladu z 

zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje ter z različnimi ukrepi pospešuje 

zdravstveno varstvo občanov. 

Občina zmanjšuje socialno stisko s pospeševanjem razvoja gospodarskih panog oz. 

gospodarskih subjektov, ustvarjanjem pogojev za gradnjo stanovanj, skrbjo za povečanje 

najemnega socialnega sklada stanovanj, ustvarjanjem pogojev za izobraževanje odraslih, 

pospeševanjem vzgojno izobraževalne, raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti, 

posredno pa tudi z izvajanjem drugih javnih nalog lokalnega pomena. 

Občanom Občina Izola neposredno pomaga z enkratnimi denarnimi pomočmi namenjenimi 

osnovnim življenjskim potrebščinam in drugim izdatkom za premostitev trenutne materialne 

ogroženosti, s pomočmi ob rojstvu otroka, z zagotavljanjem neprofitnih stanovanj, s 

subvencioniranjem najemnin, z zagotavljanjem finančnih sredstev za sofinanciranje bivanja 

invalidnih in starejših oseb v domovih, za sofinanciranje pomoči družini na domu za starejše 

osebe, za sofinanciranje bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za osebe s 

težavami v duševnem zdravju, za sofinanciranje varovanja na daljavo za starejše osebe, za 

sofinanciranje programa Regijske varne hiše Kras, za subvencioniranje programov v vrtcih in 

za financiranje zdravstvenega zavarovanja občanov. 

Občina zagotavlja neposredno pomoč ranljivim skupinam tudi s sofinanciranjem delovanja 

humanitarnih organizacij in izvajanja preventivnih programov Centra za socialno delo Izola, s 

toplimi obroki hrane in paketi hrane, ki jih občanom razdeli Rdeči križ Izola, s programi 

pomoči za brezdomne osebe, ki ga izvaja Škofijska Karitas Koper, sofinanciranjem programa 

preprečevanja in zdravljenja odvisnosti, ki ga izvaja Center za preventivo in zdravljenje 

odvisnosti v Zdravstvenem domu Izola, sofinanciranjem programa brezplačne pravne pomoči 

za socialno ogrožene, ki ga izvaja Primorsko svetovalno središče Koper in drugimi rednimi in 

izrednimi ukrepi pomoči. 
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2.2 SOCIALNO VARSTVO 

 

 

2.2.1 CENTER ZA SOCIALNO DELO IZOLA JUŽNA PRIMORSKA (CSD JP), 

ENOTA IZOLA 

CSD JP, enota Izola je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po 

področjih dela: 

 varstvo otrok in družine, 

 varstvo odraslih, 

 oprostitve plačil pri plačilu storitev, 

 denarne socialne pomoči, 

 družinski prejemki, 

 zavarovanje za starševsko varstvo. 

 

Izvajanje socialno varstvenih storitev: 

 prva socialna pomoč, 

 osebna pomoč, 

 pomoč družini za dom, 

 socialna preventiva, 

 pomoč na domu. 

 

Druge naloge: 

 izvajanje javnih del, 

 koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva. 

 

Dejavnosti, ki jih opravlja CSD JP, enota Izola predstavljajo izjemen preplet socialno 

varstvenih storitev in javnih pooblastil. Bistvo te dejavnosti je nuditi pomoč posameznikom in 

posebnim skupinam prebivalstva pri iskanju poti iz stisk in težav.  

Poslanstvo je pomagati uporabnikom pri prepoznavanju njihovih stisk, potreb in pri iskanju 

možnosti za izboljšanje kvalitete njihovega življenja v lokalnem okolju in širše.  

CSD JP, enota Izola ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje: 

 izboljšati kakovost življenja upravičencev, 

 zagotavljati kvaliteto storitev, 

 vzpodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne 

socialne varnosti, 

 zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju socialnih stisk 

uporabnikov, 

 razvijati strokovne mreže socialne pomoči. 
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Pravice iz javnih sredstev 

a) Pravica do denarne socialne pomoči 

 

Upravičenci denarne socialne pomoči so državljanke in državljani Republike Slovenije, ki 

imajo stalno prebivališče v Sloveniji ter tujke in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje in 

stalno prebivališče v Sloveniji. 

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si zase in za svoje družinske člane 

sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle 

oziroma ne morejo vplivati. Na podlagi ugotavljanja materialnega položaja upravičenca in 

njegovih družinskih članov (zakonec ali izvenzakonski partner, otroci, pastorji in pastorke in 

druge mladoletne osebe, ki jih upravičenec preživlja) in upoštevanja dohodka (po zakonu 

obdavčljivi dohodki, pokojninske rente in odkupne vrednosti, starševski dodatki, otroški 

dodatki, dediščine in drugi dohodki) se ugotavlja upravičenost do prejemanja denarne 

socialne pomoči. 

Višina denarne socialne pomoči upravičencu, ki nima lastnih dohodkov, se določi v višini 

minimalnega dohodka. 

Denarna socialna pomoč se lahko prvič dodeli za obdobje največ treh mesecev in se lahko 

ponovno dodeli, če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev denarne socialne pomoči, 

nespremenjene. V izrednih primerih (trajna nezaposljivost, trajna nezmožnost za delo, starost 

nad 63 let za ženske ali starost nad 65 let za moške) in so upravičenci brez premoženja, se 

dodeli trajna socialna pomoč. Oseba, ki je v zadnjih dvanajstih mesecih prejela denarno 

socialno pomoč več kot devetkrat, mora sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje.  

b) Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) 

 

Do obveznega zdravstvenega zavarovanja so upravičeni državljani Republike Slovenije in 

tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, 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, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Do plačila prispevka za 

obvezno zdravstveno zavarovanje so ne glede na izpolnjevanje pogojev za pridobitev denarne 

socialne pomoči, upravičene tudi osebe, nameščene v rejniško družino ali v zavod na podlagi 

zakona, ki ureja družinska razmerja, če niso obvezno zdravstveno zavarovane iz drugega 

naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Te osebe so upravičene do 

zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji kot otroci, zavarovani kot družinski člani. Osebe iz 

prvega in drugega odstavka so upravičene do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 

zavarovanje najdlje za obdobje, za katero se jim lahko dodeli denarna socialna pomoč, 

oziroma za obdobje namestitve v rejniško družino ali zavod kot izhaja iz odločbe o 
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namestitvi, vendar najdlje za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja, če obstajajo razlogi za 

namestitev. 

c) Pravica do izredne socialne pomoči 

 

Pravico do izredne socialne pomoči lahko uveljavljajo osebe, ki dokazujejo, da so se zaradi 

razlogov, na katere niso mogli vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti. Osebe 

morajo izkazati stroške, ki so vezane na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali dohodkom 

družine ne morejo pokrivati. Izredna socialna pomoč se dodeli v enkratnem znesku in ne sme 

biti višja od višine minimalnega dohodka. Ob uveljavljanju pravice do izredne socialne 

pomoči je potrebno še navesti namen izredne socialne pomoči in višino sredstev. Upravičenec 

je dolžan porabiti prejeto izredno socialno pomoč v roku 30 dni in z namenom, za katero mu 

je bila pomoč dodeljena. 

d) Pravica do varstvenega dodatka 

 

Pravico do varstvenega dodatka imajo osebe, ki so trajno nezaposljive, trajno nezmožne za 

delo ali so starejše od 63 let za ženske oziroma starejše od 65 let za moške in so upravičene 

do denarne socialne pomoči ali bi lahko bile upravičene in pri katerih je lastni dohodek ali 

dohodek družine višji od minimalnega dohodka, ni pa višji od njihovega minimalnega 

dohodka, ki je določen z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS št. 61/2010). 

Občinski projekti in programi  

a) Pomoč na domu  

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev namenjena upravičencem, ki se zaradi starosti, 

invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in 

nege ne zmorejo ali za njeno izvajanje nimajo možnosti. 

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem, ki 

imajo zagotovljene bivalne pogoje, vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 

institucionalnem varstvu v zavodu. 

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil: 

 Gospodinjsko pomoč - zajema prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabave živil 

in priprave enega obroka, pomivanje posode, osnovno čiščenje bivalnih prostorov z 

odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora. 

 

 Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih - zajema pomoč pri oblačenju in slačenju, 

umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb in vzdrževanju osebnih 

ortopedskih pripomočkov. 

 

 Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov - zajema vzpostavljanje socialne mreže z 

okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju 
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nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava 

upravičenca na institucionalno varstvo. 

 

Upravičenci pomoči na domu so: 

 osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 

nesposobne za samostojno življenje, 

 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 za 

opravljanje večine življenjskih funkcij, 

 kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 

statusa invalida, so pa po oceni CSD brez občasne pomoči druge osebe nesposobni za 

samostojno življenje, 

 družina kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 

če jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo. 

 

b) Občinske pomoči 

 

Občinske enkratne denarne pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam v skladu 

z Odlokom o denarni socialni pomoči v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola 

štev.10/2012). Občinske pomoči so namenjene kritju nujnih stroškov in izdatkov za 

premostitev trenutne materialne ogroženosti, ki niso kriti iz drugih virov državnega ali 

občinskega proračuna. Dodelijo se praviloma enkrat letno. 

Roki za oddajo vlog 

Vloge za občinske pomoči se vlagajo od 1.1. do 1.11. v letu. Do denarne socialne pomoči so 

upravičeni občani in njihovi družinski člani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

So državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v občini Izola oziroma tujci, 

ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v občini Izola 

Trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje potem, ko so izčrpali vse možnosti za 

preživljanje z delom, s pravicami iz dela in zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih 

virov, denarnih prejemkov ter subvencij in plačil po zakonodaji o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev in jih nihče ni dolžan preživljati, in so se ne po lastni krivdi zaradi spleta 

okoliščin znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. 
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2.2.2 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE (ZRSZ), 

OBMOČNA SLUŽBA KOPER, URAD ZA DELO IZOLA 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela, je 

samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike 

Slovenije na treh ravneh: na sedežu Zavoda z vodstvom in Centralno službo ter v območnih 

službah z uradi za delo, ki so locirani v vseh upravnih enotah. 

Temeljne dejavnosti Zavoda: 

 posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, 

 izvajanje karierne orientacije, 

 izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, 

 izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 

 izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, 

 izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti 

ZRSZ, 

 informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja. 

 

Uporabniki storitev ZRSZ so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno 

pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov 

zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost. 

Izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti: 

Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti oseba lahko 

pridobi, če je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 

mesecih in če izpolnjuje druge zakonske pogoje. 

Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti so: 

 pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, 

 pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, 

 pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred 

izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 

predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

 

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. 
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Osebe, ki niso upravičene do denarnega nadomestila ali jim je ta upravičenost potekla, si 

morajo obvezno zdravstveno zavarovanje urediti same pri ZZZS. 

Informiranje brezposelnih oseb o ureditvi zdravstvenega zavarovanja poteka preko e-pošte, 

portala PoisciDelo.si, Urada za delo, kontaktnega centra ali preko INFO točke za tujce. 

Brezposelni tujci, ki imajo začasno prebivališče v Sloveniji in so upravičeni do prejemanja 

denarnega nadomestila, so tudi obvezno zdravstveno zavarovani - po izdaji odločbe o 

prejemanju denarnega nadomestila. V času od prijave do izdaje odločbe o prejemanju 

denarnega nadomestila, pa si morajo obvezno zdravstveno zavarovanje urediti pri izbrani 

zavarovalnici. 

Tujci, ki niso upravičeni do prejemanja denarnega nadomestila in imajo stalno prebivališče v 

Sloveniji, si lahko obvezno zdravstveno zavarovanje uredijo na ZZZS. 

 

2.2.3 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE (ZZZS), 

OBMOČNA ENOTA KOPER, IZPOSTAVA IZOLA  

Obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) izvaja ZZZS, na podlagi Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki je začel veljati 1. marca 1992. OZZ se 

izvaja po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in 

mladimi, bogatimi in revnimi.  

Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z 

ZZVZZ predpisane pogoje. Po ZZVZZ so zavarovane osebe zavarovanci in njihovi družinski 

člani. Kot zavarovanci morajo biti v OZZ vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. člena 

ZZVZZ, kot družinski člani pa so v OZZ vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 

20. do 22. členu ZZVZZ. 

V primeru, da slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje 

pogojev, da bi bil zavarovan po kateri od 1. do 20. točke in 22. do 25. točke 15. člena ZZVZZ, 

ga v OZZ prijavi pristojni Center za socialno delo, ki tudi ugotavlja izpolnjevanje kriterijev, 

ki jih mora oseba izpolnjevati.  

Družinski člani se vključijo v OZZ preko nosilcev zavarovanja, če ne izpolnjujejo pogojev, da 

bi bili sami zavarovanci. Družinski člani niso zavezanci za prispevek. Osebe s stalnim 

bivanjem v Sloveniji, ki so brez OZZ več kot 20 koledarskih dni, ZZZS z osebnim vabilom 

povabi k ureditvi OZZ. Osebam svetujejo o možnostih vključitve v OZZ glede na njihov 

status.  
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2.2.4 DOM UPOKOJENCEV IZOLA  

Dom upokojencev Izola je javni socialno varstveni zavod za izvajanje institucionalnega 

varstva starejših ljudi, starih 65 let in več. Svoje poslanstvo opravlja že od leta 1953 in sodi 

med najstarejše tovrstne ustanove v Sloveniji. 

Dejavnost doma se odvija v treh med seboj povezanih zgradbah na približno 6.000 kvadratnih 

metrih površine. V domu prebiva 205 stanovalcev. Zagotovljena je osnovna in socialna 

oskrba ter zdravstvena nega 24 ur na dan, starostnikom primerna prehrana, fizioterapevtske 

storitve, storitve delovne terapije ter frizerske, pedikerske in druge storitve. Prav tako so v 

domu na voljo osebni zdravnik, psihiater, diabetolog in ortoped. 

S številnimi kulturnimi, zabavnimi in drugimi dejavnostmi dom spodbuja prostovoljstvo, 

medgeneracijsko druženje ter sodelovanje z lokalnimi društvi in organizacijami. 

Dom upokojencev Izola zunanjim uporabnikom omogoča dostavo kosila na dom vse dni v 

letu. Nudi tudi frizerske storitve in pedikuro ter pranje in likanje perila. 

 

2.2.5 MEDGENERACIJSKI CENTER IZOLA 

Medgeneracijski center Izola v Livadah vodi in upravlja Dom upokojencev Izola. Spodbuja 

aktivno socialno vključevanje ranljivih skupin in krepitev dobrih medsebojnih odnosov za 

izboljšanje kakovosti življenja vseh generacij prebivalstva občine Izola z okolico.  

V Medgeneracijskem centru Izola si prizadevajo za večjo dostopnost znanja in veščin za 

samostojno in lepše življenje starejših ter medgeneracijsko in medkulturno povezanost. 

Vzpostavili so uspešno sodelovanje z zavodi, društvi in drugimi organizacijami, ponujajo 

velike možnosti za prostovoljsko izmenjavo izkušenj in znanja ter ponujajo številne možnosti 

za bolj aktivno preživljanje prostega časa.  

Med obiskovalci največ zanimanja pritegnejo kulturne in družabne prireditve, aktivnosti za 

ohranjanje telesne zmogljivosti in boljše počutje - predvsem jutranja telovadba, namizni tenis 

in plesne delavnice, jezikovni tečaji, delavnice za pridobivanje kulinaričnih spretnosti, učenje 

pravilne uporabe pametnega telefona in prenosnega računalnika, ustvarjanje različnih 

izdelkov, prebiranje poezije, pogovori o aktualni problematiki starejših in upokojencev ter 

druženje ob reševanju križank, pikadu, šahu, igrah s kartami… Poseben poudarek center 

namenja zanimivim pogovornim temam, predavanjem in delavnicam, ki jih redno izvajajo v 

sodelovanju s strokovnimi delavci s področja zdravstva in socialnega varstva.   

Obisk prav vseh dejavnosti, ki so navedene v programu medgeneracijskega centra, je za vse 

uporabnike brezplačen.  
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2.3 PROGRAMI ZA RANLJIVE SKUPINE 

 

2.3.1 Rdeči križ Slovenije – območno združenje Izola 

Območno združenje Rdečega križa Izola je samostojno, nevladno, humanitarno, nepridobitno 

in prostovoljno združenje, ki na območju Občine Izola deluje v skladu z Zakonom o Rdečem 

križu Slovenije, Zakonom o društvih, Zakonom o humanitarnih organizacijah, Ženevskimi 

konvencijami in drugimi predpisi. 

Dejavnosti Rdečega križa: 

a) Sosedska pomoč, pomoč na domu  

 

Namen sosedske pomoči je pomoč starejšim, invalidom, bolnim, onemoglim ter drugim 

ogroženim skupinam prebivalstva pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti kot na primer pri 

osebni negi, gospodinjskih opravilih (kuhanju, pospravljanju, likanju ipd.), pri delu na vrtu, 

pripravi kurjave ali pri urejanju zadev pri uradnih organih, zdravnikih, lekarni ipd.  

 

b) Obisk starejših, osamljenih, bolnih in invalidnih oseb na domu 

 

Prostovoljci izvajajo obiske na domu starejših, osamljenih, bolnih, invalidnih oseb in tistih, ki 

so se znašli v socialni stiski ter jim svetujejo, kam se naj obrnejo po pomoč, če jo potrebujejo.  

c) Psihosocialna dejavnost in pomoč  

 

Rdeči križ Slovenije skupaj s prostovoljci redno nudi pomoč posameznikom in njihovim 

družinam, ki so se znašli v socialni in psihični stiski (izguba dela, bolezen, nizki finančni 

prihodki itd.). Pomoč je v obliki živil, oblačil, šolskih potrebščin ter v izrednih razmerah ter 

primerih naravnih nesreč tudi v obliki preskrbe začasnega bivališča.  

d) Postaje Rdečega križa  

 

Postaje predstavljajo metodo dela, ki je namenjena predvsem starejšim, med katerimi je 

veliko bolnih, invalidnih in osamljenih. Udeleženci postaj se vključujejo v različno 

organizirane programe oziroma dejavnosti. Na postajah se redno izvajajo (1x na mesec) 

merjenja sladkorja, holesterola ter vsako sredo merjenja krvnega tlaka, udeleženci meritev pa 

so deležni krajšega strokovnega informiranja in svetovanja s področja varovanja in krepitve 

zdravja. 

e) Skupine za samopomoč  

 

Sestavljajo predvsem ljudje iz tretjega življenjskega obdobja. Vanje je vključenih 5 do 12 

članov. Sestajajo se redno (običajno tedensko) z namenom zadovoljevanja potreb po 

samopomoči. Skupine, ki jih vodijo prostovoljci Rdečega križa mnogim pomenijo 

nadomestilo za družino, ki je nimajo več. Zadnja leta se vanje vključuje tudi vse več ljudi iz 
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srednje generacije, ki jim je to priprava na aktivno starost. Občasno oziroma priložnostno so 

prisotni tudi predstavniki mlajše generacije. Tako postopoma nastajajo medgeneracijske 

skupine za samopomoč.  

f) Delavnice za mlade 

 

Na delavnicah se obravnavajo teme, ki se nanašajo na: preprečevanje zlorabe tobaka, alkohola 

in drog, preprečevanje okužbe z virusom HIV in ostalimi spolno prenosljivimi boleznimi, 

preprečevanje stigmatizacije in diskriminacije okuženih s HIV ali obolelimi za aidsom, učenje 

temeljnih postopkov oživljanja, širjenje znanj o humanitarnem gibanju in kreativno 

preživljanje prostega časa in razvoj ustvarjalnosti. 

g) Ekipa prve pomoči Rdečega križa Izola 

 

Na Rdečem križu Izola so ustanovili in usposobili ekipo prve pomoči, ki je sestavljena iz 6 

članov in 1 rezerve. Svoje znanje obnavljajo na dopolnilnih na usposabljanjih, vsako leto se 

udeležijo tudi regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči.  

 

2.3.2 Istrska območna Karitas – Center Karitas Izola   

Istrska območna karitas – center karitas Izola nudi pomoč prebivalcem v stiski z območja 

župnij Izola.  

Načini pomoči so:  

 dodeljevanje prehrambnih paketov, ki vsebujejo osnovna živila (moko, sladkor, olje, 

riž, testenine in drugo), 

 plačilo položnic (za elektriko, najemnino, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, 

kurjavo) in šolskih položnic za otroke (malica, šola v naravi),  

 pomoč pri nakupu šolskih knjig,  

 financiranje počitnikovanja otrok ali cele družine (v okviru akcij, ki jih organizira 

Župnijska Karitas), 

 pomoč v obliki oblačil, 

 obiski ostarelih in bolnih na domu ali v domih za ostarele, 

 organizacija srečanj starejših in bolnih. 
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2.4 NEVLADNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA 

 

V nadaljevanju so opisane aktivnejše nevladne organizacije in društva, informacije o vseh 

ostalih pa so v poglavju 2 (seznam kontaktov). 

 

2.4.1 KORONARNO DRUŠTVO SLOVENSKE ISTRE  

Koronarno društvo slovenske Istre Koper deluje od leta 1995, leta 2006 pa je pridobilo status 

humanitarne organizacije. Je prostovoljno, nepridobitno in humanitarno združenje koronarnih 

bolnikov in drugih fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi preprečevanja bolezni srca in ožilja 

ter rehabilitacije. Društvo ima dovoljenje za opravljanje internistične zdravstvene dejavnosti 

za potrebe članov društva. 

Ima pomembno vlogo v preventivi in po vračanju bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi v 

družbo, ker s svojo dejavnostjo v sodelovanju z zdravstvenim osebjem zmanjšuje možnost 

ponovnih zdravstvenih zapletov, podaljšuje preživetje in dviguje kakovost življenja. 

Danes ima društvo 465 članov. Pod strokovnim vodstvom usposobljenih vaditeljic deluje že 

17 skupin, v katerih člani društva dvakrat tedensko opravljajo rehabilitacijsko vadbo. Poleg 

tega je organizirana vadba v bazenu, tedenski pohodi, nordijska hoja, pa tudi izleti in 

družabna srečanja. Pod strokovnim vodstvom zdravnikov in medecinskih sester nudi društvo 

članom tudi zdravstveno izobraževanje (predavanja, tečaj prve pomoči, zdravo 

prehranjevanje, pomoč pri reševanju psihičnih težav, obnovitveno rehabilitacijo), enkrat letno 

pa lahko člani opravijo pregled v društveni posvetovalni ambulanti. 

Društvo nudi program vseživljenjske rehabilitacije in je odprto za vsakogar s koronarnimi in 

drugimi težavami, ki so lahko potencialni dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. 

 

2.4.2 DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE – SKUPINA ZA 

SAMOPOMOČ 

Skupina združuje bolnike iz vseh obalnih občin Kopra, Izole in Pirana. V dveh desetletjih je 

nudila pomoč blizu 500 onkološkim bolnikom. Namenjena je vsem, ki so se že srečali z 

boleznijo rak; tistim ki okrevajo in tistim, ki so že prebrodili težave in bi lahko pomagali 

drugim.  

Skupina se srečuje vsak prvi četrtek v mesecu ob 18. uri v tretjem nadstropju Splošne 

bolnišnice Izola. 
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2.4.3 DRUŠTVO ZA POMOČ PRI DEMENCI PRIMORSKE SPOMINČICE – 

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ 

Skupina za samopomoč je namenjena svojcem, ki skrbijo za osebe z demenco v domačem 

okolju. Sodelovanje v skupini priporočamo svojcem takoj po diagnozi, da se pripravijo na 

dolgoletno skrb za osebo z demenco. V dragoceno pomoč so praktični nasveti, kako 

pravočasno urediti finančne in pravne zadeve, dokler oseba z demenco še zmore komunicirati 

in pisati. Na srečanjih skupine za samopomoč svojci pridobijo znanje in informacije, 

pomembne za nadaljnje življenje z bolnikom, kakor tudi informacije za oskrbo ter nego 

osebe, znanje o ustrezni komunikaciji, načrtovanju prihodnosti ob osebi z demenco, o 

aktivnostih, ki jih še zmore, ohranjanje samostojnosti. Sodelovanje v skupini, medsebojna 

izmenjava izkušenj in pridobljeno znanje pripomorejo k razbremenjevanju osebnih stisk.  

Skupina se srečuje vsak tretji četrtek v mesecu ob 18. uri v Domu upokojencev Izola.  

 

2.4.4 OZARA SLOVENIJA, ENOTA IZOLA 

Z različnimi programi zagotavljajo strokovno pomoč in podporo ljudem z dolgotrajnimi 

težavami v duševnem zdravju, ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem. Prizadevajo si za 

partnerski odnos med ljudmi s težavami v duševnem zdravju, njihovimi svojci in strokovnimi 

delavci. Z individualnim pristopom in skupnim načrtovanjem uporabnikom omogočajo 

vnovično vključitev v družbeno in delovno okolje ter prispevajo k njihovi boljši opremljenosti 

za samostojno in kakovostno življenje.  

 

2.4.5 LOGOUT IZOLA – ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI Z INTERNETOM 

Logout je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, 

ustanovljen leta 2010. Primarno področje dela je digitalna zasvojenost otrok, mladostnikov in 

odraslih. Obravnavajo različne oblike zasvojenosti in rizičnih vedenj: splošna zasvojenost z 

digitalnimi tehnologijami in spletom, zasvojenost z video igrami, zasvojenost z družabnimi 

omrežji, strah pred zamujenimi priložnostmi, zasvojenost s spletnim nakupovanjem, 

zasvojenost s pornografskimi vsebinami, zasvojenost s športnimi stavami in igrami na srečo. 

Nudijo tudi seminarje, predavanja in delavnice za različne ciljne skupine. 

 

2.4.6 DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE IZOLA – OTROŠKA DELAVNICA 

ZVEZDICE 

Na Društvu prijateljev mladine Izola preko celega leta izvajajo naslednje programe, 

namenjene dvigu kakovosti preživljanja prostega časa otrok in mladine: 

 šola na počitnicah: varstvo otrok v času vseh šolskih počitnic, 
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 kreativno preživljanje prostega časa, 

 dnevni center 'Zvezdice', 

 zabava na ulici – animacija na igriščih in na Svetilniku preko šolskega leta, 

 otroški parlament (podpora programu ZPMS), 

 socialno - pedagoška pomoč osnovnošolcem. 

 

Pri svojem delu tesno sodelujejo z lokalnimi osnovnimi šolami in vrtci ter Medgeneracijskim 

centrom, po potrebi pa tudi s CSD JP in Rdečim križem Izola. 
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3 SEZNAM KONTAKTOV 

3.1 SPLOŠNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 

 

Naziv Telefon 

Regionalni center za obveščanje, nujna medicinska pomoč, reševalci, gasilci, 

veterinarska pomoč 
112 

Policija 113 

Policija – prijava storilcev kaznivih dejanj, anonimni telefon 080 12 00 

Prostofer – brezplačni prevozi za starejše 080 10 10 

Ambulanta za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja – Pro Bono 

Ponedeljek: 18:00 – 19:00, zasebna ordinacija splošne medicine Andrej Dernikovič 
05 64 03 563 

Avtobusna postaja Ljubljana - informacije 1991 

Slovenske železnice – informacije 1999 

AMZS – pomoč na avtocesti in avtovleka 1987 

Razmere na cestah 1970 

Turistične informacije 05 64 01 050 

Elektro dežurna služba 080 34 31  

Vodovod dežurna služba 05 66 28 300 

Komunala dežurna služba 05 90 91 304 

Pogrebna služba 05 90 91 302 

Informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji 1188 

 

3.2 TELEFONI ZA POMOČ V STISKI 

 

TELEFONI ZA POMOČ V STISKI 

Naziv Telefon in delovnik E-mail, spletna stran Opis 

SOS telefon  

080 11 55 

01 54 43 513 

(vsak delavnik od 12. 

do 22. ure in vsak dan 

od 18. do 22. ure) 

www.drustvo-sos.si, 

drustvo.sos@drustvo-

sos.si  

Telefon za ženske, 

otroke in žrtve nasilja. 

SOS telefon 

031 722 333  

(vsak torek od 17. do 

20. ure) 

mobing@drustvo-sos.si 

Svetovanje v primeru 

nasilja na delovnem 

mestu. 

Zaupna telefona 

Samarijan in Sopotnik 

116 123  

(vsak dan 24 ur) 

www.telefon-

samarijan.si  

Svetovanje ljudem v 

duševni stiski. 

Klic v duševni stiski 
01 520 99 00  

(vsak dan od 19. do 7. 

www.psih-

klinika.si/koristne-
Pomoč ljudem v stiski. 

http://www.drustvo-sos.si/
mailto:drustvo.sos@drustvo-sos.si
mailto:drustvo.sos@drustvo-sos.si
http://www.telefon-samarijan.si/
http://www.telefon-samarijan.si/
http://www.psih-klinika.si/koristne-informacije/klic-v-dusevni-stiski
http://www.psih-klinika.si/koristne-informacije/klic-v-dusevni-stiski
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ure) informacije/klic-v-

dusevni-stiski  

Psihološka 

svetovalnica Posvet 

031 704 707  

(vsak delavnik od 8. 

do 15 ure) 

info@posvet.org 
Svetovalnica za pomoč 

osebam v duševni stiski. 

Zaupni telefon  

ZA TE 

080 22 23 

01 23 49 783  

(vsak delavnik od 16. 

do 22. ure,  

pravni nasveti ob čet. 

od 10. do 14. ure) 

 

Pomoč osebam v 

osebni, socialni ali 

drugi stiski. 

Društvo za nenasilno 

komunikacijo (enota 

Koper) 

05 63 93 170 

031 546 098  

(vsak delavnik od 8. 

do 16. ure) 

dnk.koper@siol.net 

www.drustvo-dnk.si  

Preprečevanje nasilja v 

družbi in širjenje 

principov nenasilne 

komunikacije. 

Zavod Emma 080 21 33 
www.zavod-emma.si, 

zavod.emma@siol.net 

Center za pomoč žrtvam 

nasilja. 

Ženska svetovalnica – 

krizni center 

031 233 211  

(vsak dan 24 ur) 

kc@svetovalnica.org 

www.drustvo-zenska-

svetovalnica.si  

Varen prostor na tajni 

lokaciji, kamor se lahko 

umaknete v akutni 

situaciji nasilja. 

TOM – telefon otrok 

in mladostnikov 

116 111  

(vsak dan od 12. do 

20. ure) 

www.e-tom.si, 

www.zpms.si, 

tom@zpms.si  

Zaupni telefon za otroke 

in mlade v stiski. 

Brezplačna modra 

številka Peter Klepec 

080 15 52  

(vsak dan 24 ur) 
 

Pomoč otrokom in 

mladostnikom, ki 

doživljajo nasilje. 

Telefon mladi mladim 

01 51 01 676 

051 300 380 (od 

ponedeljka do četrtka 

od 15:30 do 17. ure) 

telefon@mladimladim.si 

Facebook (Telefon mladi 

mladim) 

Twitter (Mladimladim) 

Skype (Mladimladim) 

Medvrstniško učenje, 

pomoč pri reševanju 

problemov in težav. 

 

3.3 UPORABNE SPLETNE STRANI 

 

SPLETNE STRANI 

Naziv Spletna stran Opis 

Zdravstveni dom Izola www.zd-izola.si 

Informacije in obvestila 

dejavnosti Zdravstvenega doma 

Izola. 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje 
www.nijz.si 

Strokovne informacije o 

promociji javnega zdravja. 

Med.Over.Net www.med.over.net 

Spletno svetovanje na področju 

zdravstva, sociale, prava in 

drugih področij za kakovostno 

življenje. 

http://www.psih-klinika.si/koristne-informacije/klic-v-dusevni-stiski
http://www.psih-klinika.si/koristne-informacije/klic-v-dusevni-stiski
mailto:dnk.koper@siol.net
http://www.drustvo-dnk.si/
http://www.zavod-emma.si/
http://www.e-tom.si/
http://www.zpms.si/
http://www.nijz.si/
http://www.med.over.net/
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Društvo za pomoč osebam z 

depresijo in anksioznimi 

motnjami 

www.nebojse.si 
Nabor različnih vsebin iz 

področja duševnih težav. 

Društvo za psihološko 

svetovanje kameleon 
www.svetovalnicakameleon.si Psihološka spletna svetovalnica. 

#tosemjaz www.tosemjaz.net Spletna svetovalnica za mlade. 

Živ? Živ! www.zivziv.si  
Spletna stran za razumevanje 

samomora. 

 

3.4 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Naziv Naslov Telefon E-mail, spletna stran 

Zdravstveni dom Izola 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

080 12 85 

05 66 35 050 
info@zd-izola.si 

Ambulanta nujne 

medicinske pomoči 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 000  

Jasmina Kapel - 

splošna ambulanta 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 62 05 220 spl11@zd-izola.si 

Radovan Radulović -  

splošna ambulanta 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 026 spl5@zd-izola.si 

Karja Brozina 

Occhiena - splošna 

ambulanta  

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 024 spl3@zd-izola.si  

Anton Pejić - splošna 

ambulanta 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 022 spl4@zd-izola.si  

Branka Radi - splošna 

ambulanta 

Kosovelova ulica 22,  

6310 Izola 
031 728 937 dom.upokojencev@zd-izola.si  

Martina Soban 

Čegovnik - otroški in 

šolski dispanzer 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 036 otroski.dispanzer@zd-izola.si 

Marisa Višnjevec 

Tuljak –  

otroški in šolski 

dispanzer 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 034 solski-dispanzer@zd-izola.si 

Ana Čajka - otroški in 

šolski dispanzer 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 62 05 234 
otrosko-solski.dispanzer@zd-

izola.si  

Nives Rožič - 

dispanzer za ženske 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 042 

041 316 919 
dispanzer.za.zenske@zd-izola.si  

http://www.nebojse.si/
tel:+386801285
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=zdravstveni+dom+izola
mailto:info@zd-izola.si
mailto:spl11@zd-izola.si
mailto:spl5@zd-izola.si
mailto:spl3@zd-izola.si
mailto:spl4@zd-izola.si
mailto:dom.upokojencev@zd-izola.si
mailto:otroski.dispanzer@zd-izola.si
mailto:solski-dispanzer@zd-izola.si
mailto:otrosko-solski.dispanzer@zd-izola.si
mailto:otrosko-solski.dispanzer@zd-izola.si
mailto:dispanzer.za.zenske@zd-izola.si
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Nikolina Radulović - 

zobna ambulanta za 

odrasle  

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 001 zobna-ambulanta@zd-izola.si 

Ljiljana Nikolić - 

otroška in šolska 

zobna ambulanta 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 031 
mladinska.zobna.ambulanta@zd-

izola.si 

Medicina dela, 

prometa in športa 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

056 635 010 mdps-izola@zd-izola.si  

Fizioterapija 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 045 fizioterapija-narocanje@zd-izola.si 

Patronažna služba in 

nega na domu 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 055 patronaza@zd-izola.si   

Center za 

preprečevanje in 

zdravljenje odvisnosti 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 020 center.izola@siol.net 

Diagnostični 

laboratorij 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 008  

Ambulanta farmacevta 

svetovalca 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 011  

Reševalna služba 

slovenske Istre 

Industrijska cesta 8b, 

6310 Izola 
05 64 00 980  resevalna.izola@zd-izola.si  

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

Center za krepitev 

zdravja ZD Izola 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 005 

070 644 443 
ckz@zd-izola.si  

KONCESIONARJI 

Andrej Dernikovič - 

Zasebna ordinacija 

splošne medicine  

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 64 03 563 andrej.dernikovic@siol.net  

Tihomir Pešić 

Maja Pešič - Zasebni 

zdravstveni zavod 

Pešić 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11, 

6310 Izola 

05 66 25 222 hipokrat@siol.net 

Marko Vok - 

Dermatovenerološka 

ambulanta  

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 64 00 350 dermavok@siol.net  

Zoran Kolar – Prešernova cesta 2,  05 66 35 05 medur.izola@gmail.com 

mailto:zobna-ambulanta@zd-izola.si
mailto:mladinska.zobna.ambulanta@zd-izola.si
mailto:mladinska.zobna.ambulanta@zd-izola.si
mailto:mdps-izola@zd-izola.si
mailto:fizioterapija-narocanje@zd-izola.si
mailto:patronaza@zd-izola.si
mailto:center.izola@siol.net
mailto:resevalna.izola@zd-izola.si
mailto:ckz@zd-izola.si
mailto:andrej.dernikovic@siol.net
mailto:hipokrat@siol.net
mailto:dermavok@siol.net
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Urološka ambulanta 

MEDUR, izpostava 

Izola 

6310 Izola 

Dorian Marušič 

Simon Korošec – 

kardiologija, 

Zdravstveni zavod 

Celjenje 

Prešernova cesta 2,  

6310 Izola 
040 505 410 celjenje@siol.net 

Eva Švagelj – 

psihiatrija, 

Zdravstveni zavod 

Celjenje 

Prešernova cesta 2,  

6310 Izola 
040 943 060 celjenje@siol.net 

Katalin Tubić –  

Psihiatrična ambulanta 

PB Idrija v Izoli 

(psihiater na domu) 

Prešernova cesta 2, 

6310 Izola 

041 466 813  

(dipl. med. 

sestra) 

041 499 160 

(psihiatrinja) 

katalin.tubic@pb-idrija.si 

klavdija.s.mazgon@pb-idrija.si 

svitlana.bolcic@pb-idrija.si 

Juretić Jadranka - 

Psihiatrična 

ambulanta, 

Zdravstveni zavod 

Juretić Jadranka  

Prešernova cesta 53, 

6310 Izola 
05 99 33 060 pisarna.juretic@gmail.com 

Maja Smrdu –  

Zdravstveni zavod za 

klinično psihologijo 

Izola 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

031 891 891 klin-psih@siol.net 

Devetak Andrej – 

Zasebna zobna 

ambulanta 

Kajuhova ulica 1b,  

6310 Izola 
05 64 15 195  

Miha Žagar –  

Zasebna zobna 

ambulanta 

Cankarjev drevored 7,  

6310 Izola 
05 64 14 007  

Požrl Marko – 

Zobozdravstveni 

center 

Kajuhova ulica 34,  

6310 Izola 
05 64 01 260 

ordinacija@markopozrl.si 

www.markopozrl.si 

Jasenka Matanić - 

Stomatološka 

ordinacija 

Prešernova cesta 53,  

6310 Izola 
05 64 04 040 Info@zobozdravstvo-matanic.com 

Mirjam Brajnik - 

Zasebna zobna 

ambulanta 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 66 35 030 
brajnik.mirjam@gmail.com 

www.ambulanta-brajnik.si 

Diana Okretič - 

Zobozdravstvena 

ordinacija 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11, 

6310 Izola 

05 64 14 568 diana.okretic@siol.net 

Evgenij Komljanec - 

Zasebni zdravstveni 

zavod Orthodontio 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 64 05 

232  
komljanec@siol.net 

mailto:celjenje@siol.net
mailto:psihiatrija@pb-idrija.si
mailto:psihiatrija@pb-idrija.si
mailto:svitlana.bolcic@pb-idrija.si
tel:059%20933%20060
mailto:pisarna.juretic@gmail.com
mailto:klin-psih@siol.net
tel:05%20641%2040%2007
mailto:ordinacija@markopozrl.si
mailto:Info@zobozdravstvo-matanic.com
mailto:brajnik.mirjam@gmail.com
mailto:diana.okretic@siol.net
mailto:komljanec@siol.net
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Uljana Antolovič-

Vanič - 

Zdravstveni zavod 

Fiziatrija Izola 

Kajuhova ulica 38,  

6310 Izola 

05 64 15 469 

040 731 313 
fiziatrija.izola@siol.net 

BOLNIŠNICE 

Splošna bolnišnica 

Izola  

Polje 40,  

6310 Izola 
05 66 06 000 info@sb-izola.si  

Porodnišnica 
Polje 40, 

6310 Izola 
05 66 06 701 tajnistvo.gineko@sb-izola.si 

MC Medicor - 

Mednarodni center za 

kardiovaskularne 

bolezni  

Polje 40, 

6310 Izola 
05 66 25 515 mcmedicor@siol.net 

NIJZ OE KOPER 

Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, 

Območna enota Koper 

Vojkovo nabrežje 4a, 

6000 Koper 
05 66 30 801 milan.krek@nijz.si  

LEKARNA 

Lekarna Izola –  

Obalne lekarne Koper 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola 

05 64 00 300 lekarna.izola@obalne-lekarne.si  

Lekarna San Simon 
Morova ulica 26 d,  

6310 Izola 
05 64 00 030 info@lekarnasansimon.si 

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC 

Jožica Trošt Krušec  
Vojkovo nabrežje 4a,  

6000 Koper 

041 667 501 

05 66 30 841 
jozica.trost-krusec@nijz.si  

ZASTOPNIK PRAVIC OSEB NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

Brigita Žajdela  051 276 227 brigitazajdela@gmail.com  

KOORDINATOR ZA OBRAVNAVO OSEB V SKUPNOSTI S TEŽAVAMI V 

DUŠEVNEM ZDRAVJU 

Gigliola Kovač 
Prisoje 1,  

6000 Koper 

05 663 45 62 

041 668 952 

gp-csd.jprim@gov.si 

gigliola kovac@gov.si 

 

3.5 SOCIALNO VARSTVO 

 

Naziv Naslov Telefon E-mail, spletna stran 

CENTER ZA SOCIALNO DELO 

Center za socialno 

delo Južna Primorska, 

Enota Izola 

Cesta v Pregavor 3a, 

6310 Izola 
05 662 26 94 gpcsd.izola@gov.si  

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 

Zavod RS za 

zaposlovanje, 

območna služba 

Koper, urad za delo 

Veluščkova ulica 4,  

6310 Izola 
05 61 350 00 gpzrszkoper@ess.gov.si 

mailto:fiziatrija.izola@siol.net
mailto:info@sb-izola.si
mailto:mcmedicor@siol.net
mailto:milan.krek@nijz.si
mailto:lekarna.izola@obalne-lekarne.si
mailto:Jozica.trost-krusec@nijz.si
mailto:brigitazajdela@gmail.com
mailto:gp-csd.jprim@gov.si
mailto:gigliola%20kovac@gov.si
mailto:gpcsd.izola@gov.si
mailto:gpzrszkoper@ess.gov.si
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Izola 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije 

– Izpostava Izola  

Ulica Oktobrske 

revolucije 11,  

6310 Izola  

05 66 87 303 nadja.flego@zzzs.si  

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

Zavod za pokojninsko 

in invalidsko 

zavarovanje Slovenije 

– ZPIZ Koper 

Pristaniška ulica 12,  

6000 Koper 
05 610 65 00 www.zpiz.si 

DOM UPOKOJENCEV 

Dom upokojencev 

Izola  

Kosovelova ulica 22,  

6310 Izola 
05 61 00 200 

dasa.kefer@du-izola.si 

maria.sorgo@du-izola.si 

MEDGENERACIJSKI CENTER 

Medgeneracijski 

center Izola  

Livade 7a, 

6310 Izola 
08 20 14 130 medgeneracijski.center@du-izola.si 

OSKRBOVANA NAJEMNA STANOVANJA 

Center starejših Izola 

Livade 7a,  

Livade 7a,  

6310 Izola 

01 30 08 811 www.ns-piz.si/si 

Center dnevnih 

aktivnosti za starejše 

Livade 7a,  

6310 Izola 
01 30 08 811 www.ns-piz.si/si 

SOCIALNO – VARSTVENI ZAVODI 

Varstveno delovni 

center Koper –  

Enota Izola 

Obrtna ulica 13,  

6310 Izola 

05 641 65 25 

040 450 924 
izola@vdckoper.si  

Varstveno delovni 

center Koper - 

Stanovanjska skupina 

Mimoza  

Kažipotna ulica 11,  

6310 Izola 
040 265 532 izola@vdckoper.si 

 

3.6 VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVODI 

 

Naziv Naslov Telefon E-mail, spletna stran 

VRTCI 

VIZ Vrtec Mavrica 

Izola  

Ulica Osvobodilne 

fronte 15, 

6310 Izola 

05 64 18 513 vrtec.mavrica@guest.arnes.si 

VIZ Vrtec Mavrica 

Izola –  

enota Školjka 

Ulica Oktobrske 

revolucije 11a,  

6310 Izola 

05 64 00 318 
vrtec.mavrica@guest.arnes.si 

www.vrtecmavricaizola.si  

mailto:dasa.kefer@du-izola.si
mailto:maria.sorgo@du-izola.si
mailto:Medgeneracijski.center@du-izola.si
mailto:izola@vdckoper.si
mailto:izola@vdckoper.si
mailto:vrtec.mavrica@guest.arnes.si
mailto:vrtec.mavrica@guest.arnes.si
http://www.vrtecmavricaizola.si/
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VIZ Vrtec Mavrica 

Izola –  

enota Livade 

Ulica Osvobodilne 

fronte 15,  

6310 Izola 

05 6418 513 
vrtec.mavrica@guest.arnes.si 

www.vrtecmavricaizola.si  

VIZ Vrtec Mavrica 

Izola –  

dislocirani oddelek 

Livade II 

Livade 7,  

6310 Izola 
031 729 442 

vrtec.mavrica@guest.arnes.si 

www.vrtecmavricaizola.si 

VIZ Vrtec Mavrica 

Izola –  

enota Livade, oddelek 

Korte 

Korte 14a,  

6310 Izola 
05 641 85 13 

vrtec.mavrica@guest.arnes.si 

www.vrtecmavricaizola.si 

Vrtec L'Aquilone - 

Osnovna šola Dante 

Alighieri Izola  

Ulica Oktobrske 

revolucije 10, 

6310 Izola 

05 66 25 240 aquilone@dante-alighieri.si 

OSNOVNE ŠOLE 

Osnovna šola Vojke 

Šmuc Izola  

Prešernova cesta 4,  

6310 Izola 
05 66 21 150 tajnistvo@osvsmuc.si  

Osnovna šola Vojke 

Šmuc Izola- 

podružnica Korte  

Korte 14c, 

6310 Izola  
05 64 20 070 maja.vargazon@osvsmuc.si  

Osnovna šola Livade 

Izola 

Livade 7, 

6310 Izola 
05 66 25 560 info@oslivade.si  

Osnovna šola Dante 

Alighieri Izola  

Ulica Oktobrske 

revolucije 10, 

6310 Izola 

05 66 25 240 segreteria@dante-alighieri.si  

SREDNJE ŠOLE 

Srednja šola Izola 

Ulica Prekomorskih 

brigad 7,  

6310 Izola 

05 66 21 720 sola@srednjasolaizola.si 

Srednja šola Pietro 

Coppo Izola 

Zustovičeva ulica 6, 

6310 Izola 
05 66 31 100 info@pietrocoppo.net  

UNIVERZA 

Univerza na 

Primorskem - 

Fakulteta za vede o 

zdravju 

Polje 42,  

6310 Izola 
05 66 26 462 info@fvz.upr.si  

mailto:vrtec.mavrica@guest.arnes.si
http://www.vrtecmavricaizola.si/
mailto:vrtec.mavrica@guest.arnes.si
mailto:vrtec.mavrica@guest.arnes.si
mailto:aquilone@dante-alighieri.si
mailto:tajnistvo@osvsmuc.si
mailto:Maja.vargazon@osvsmuc.si
mailto:info@oslivade.si
mailto:segreteria@dante-alighieri.si
mailto:sola@srednjasolaizola.si
mailto:info@pietrocoppo.net
mailto:info@fvz.upr.si
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3.7 OBČINA IN KRAJEVNE SKUPNOST 

 

Naziv Naslov Telefon E-mail 

Občina Izola  
Sončno nabrežje 8, 

6310 Izola 
05 66 00 100 posta.oizola@izola.si  

KS Haliaetum  
Sončno nabrežje 8, 

6310 Izola 
05 66 00 399 mirjam.petrak-mlekuz@izola.si  

KS Izola - staro mesto  
Sončno nabrežje 8, 

6310 Izola 

05 66 00 371  

05 66 00 399 
mirjam.petrak-mlekuz@izola.si  

KS Jagodje-Dobrava  
Jagodje 24a, 

6310 Izola 

05 64 18 316 

051 259 576 
mateja.miklavcic@izola.si  

KS Korte  
Korte 44,  

6310 Izola 

05 642 11 70 

051 259 576 
mateja.miklavcic@izola.si  

KS Livade  
Veluščkova ulica 8,  

6310 Izola 
05 64 02 609 kslivade@kabelnet.net 

 

3.8 OSTALI JAVNI ZAVODI 

 

Naziv Naslov Telefon E-mail, spletna stran 

Upravna enota Izola 
Cesta v Pregavor 3a  

6310 Izola 
05 66 00 400 ue.izola@gov.si 

Center za kulturo, 

šport in prireditve  

Ulica Oktobrske 

revolucije 1,  

6310 Izola 

05 64 03 539 
info@center-izola.si 

tajnistvo@center-izola.si  

Kulturni dom Izola 

Ulica Oktobrske 

revolucije 1,  

6310 Izola 

05 64 15 571  

Mestna knjižnica Izola 

Ulica Osvobodilne 

fronte 15, 

6310 Izola 

05 66 31 284 
knjiznica.izola@guest.arnes.si 

www.izo.sik.si/index.php/sl 

 

3.9 NEVLADNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA  

 

DRUŠTVA ZA POMOČ LJUDEM 

Naziv Naslov Telefon E-mail, spletna stran 

Rdeči križ Slovenije - 

Območno združenje 

Izola 

Ulica Ob starem 

zidovju 15a,  

6310 Izola 

05 64 01 020 

051 683 125 
izola.ozrk@ozrks.si 

Istrska območna 

Karitas –  

Center karitas Izola 

Gregorčičeva ulica 74,  

6310 Izola 
041 585 760 suzy.vidmar@gmail.com 

Koronarno društvo 

Slovenske Istre 

Cankarjev drevored 

16b,  

05 62 71 550 

051 628 931 

kdsi@siol.net 

www.kdsi.si 

mailto:Posta.oizola@izola.si
mailto:Mirjam.petrak-mlekuz@izola.si
mailto:Mirjam.petrak-mlekuz@izola.si
mailto:mirjam.petrak-mlekuz@izola.si
mailto:ue.izola@gov.si
mailto:info@center-izola.si
mailto:tajnistvo@center-izola.si
mailto:knjiznica.izola@guest.arnes.si
mailto:izola.ozrk@ozrks.si
mailto:Suzy.vidmar@gmail.com
mailto:kdsi@siol.net
http://www.kdsi.si/
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6310 Izola 

Društvo invalidov 

Izola 

Veluščkova ulica 2, 

6310 Izola 
05 64 15 763 di.izola@siol.net 

Društvo onkoloških 

bolnikov Slovenije – 

Skupina za 

samopomoč Izola 

Polje 40,  

6310 Izola 
031 275 718 jadranka.vrh@gmail.com 

Obalno društvo za boj 

proti raku 

Jurčičeva ulica 1,  

6000 Koper 
 obalaprotiraku@gmail.com  

Društvo za boj proti 

raku na dojki - Evropa 

Dona, skupina za 

samopomoč 

 041 622 361 darja.rojec@siol.net  

Društvo za pomoč pri 

demenci Primorske 

spominčice – skupina 

za samopomoč 

Kosovelova ulica 22,  

6310 Izola 
05 66 30 823 

primorske.spomincice@gmail.com 

irena.majcan-kopilovic@nijz.si 

Društvo VITA za 

pomoč po nezgodi 

poškodbe glave  

Levstikova ulica 1, 

6310 Izola 
040 455 149 predsednica.d.vita@gmail.com 

Ozara Slovenija- Enota 

Izola  

Kažipotna ulica 9,  

6310 Izola 

05 66 21 830 

070 550 704 

urska.kelvisar@ozara.org 

www.ozara.org 

Društvo za pomoč 

zasvojencem od 

nedovoljenih drog 

Drevo življenja 

Ulica Ob starem 

zidovju 17,  

6310 Izola 

05 64 20 214 

041 718 160 

041 551 535 

drustvo.drevo.zviljenja@siol.net 

www.drevo-zivljenja.si 

LOGOUT – Center 

pomoči za zdravljenje 

odvisnosti od interneta 

Ljubljanska ulica 22,  

6310 Izola 
064 236 516 

zala.janezic@logout.si 

www.logout.si/sl 

SVIT – Društvo za 

pomoč odvisnikom in 

njihovim družinam 

Ljubljanska cesta 6,  

6000 Koper 
05 626 00 11 

drustvo_svit@t-2.net  

www.svit-kp.org  

Zveza društev slepih in 

slabovidnih Slovenije -  

Dom oddiha Izola  

Ulica Svetega Petra 3,  

6310 Izola 
05 64 02 462 

zdsss@zveza-slepih.si 

www.zveza-slepih.si 

Društvo prijateljev 

mladine Izola – 

Otroška delavnica 

Zvezdice 

Gregorčičeva ulica 21,  

6310 Izola 
070 118 212  dpm.zvezdice@gmail.com 

Prostovoljno gasilsko 

društvo Izola 

Brkinska ulica 15,  

6310 Izola 
05 64 00 409 info@pgd-izola.si 

Prostovoljno gasilsko 

društvo Korte 

Korte 44,  

6310 Izola 
05 64 20 136 pgdkorte@siol.net  

Lions Klub Izola - 

Isola 

Dobrava 1a,  

6310 Izola 
 

info@lions-izola.si 

www.lions-izola.si 

 

 

 

mailto:di.izola@siol.net
mailto:obalaprotiraku@gmail.com
mailto:primorske.spomincice@gmail.com
mailto:primorske.spomincice@gmail.com
mailto:predsednica.d.vita@gmail.com
mailto:Drustvo.drevo.zviljenja@siol.net
http://www.drevo-zivljenja.si/
mailto:Zala.janezic@logout.si
http://www.logout.si/sl/
mailto:zdsss@zveza-slepih.si
http://www.zveza-slepih.si/
mailto:pm.zvezdice@gmail.com
mailto:info@pgd-izola.si
mailto:pgdkorte@siol.net
mailto:info@lions-izola.si
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ŠPORTNA IN REKREATIVNA DRUŠTVA 

Naziv Naslov Telefon E-mail, spletna stran 

Športna zveza Izola  
Kraška ulica 1,  

6310 Izola 
041 383 093 sport.izola@gmail.com   

Društvo Šola zdravja – 

jutranja vadba na 

prostem  

 041 316 714 

marinka.stok@gmail.com 

Športno kulturno 

društvo Šared 

Šared 26a,  

6310 Izola  

031 561 496  

Športno društvo 

Adrenalina  

Dantejeva ulica 7,  

6310 Izola 

040 501 379 ksenija.cegolj@gmail.com 

www.adrenalina.si 

Nogometni klub Korte  
Korte 44,  

6310 Izola 
031 514 472 nkkorte1@gmail.com  

Mladinski nogometni 

klub Izola 

Cankarjev drevored 

28,  

6310 Izola 

041 405 496 
info@mnkizola.si 

www.mnkizola.si 

Rokometno društvo 

Izola  

Kraška ulica 1,  

6310 Izola 
051 600 679 rdizola@rdizola.si 

Društvo izolskih 

rokometašic  

Nazorjeva ulica 13,  

6310 Izola 
041 584 419 olivera.pajovic@gmail.com 

Ženski rokometni klub 

Izola  

Kraška ulica 1,  

6310 Izola 
051 600 679 zrkizola@gmail.com 

Odbojkarski klub Izola  
Livade 7,  

6310 Izola  
041 753 254 odbojkaizola@gmail.com 

Košarkaški klub Izola  
Veliki trg 9,  

6310 Izola 
041 452 118 jozko.volk@gmail.com  

Namizno teniški klub 

Arrigoni 

Dantejeva ulica 18,  

6310 Izola 
040 394 536 

novel.igor@gmail.com 

www.ntkarrigoni.si 

Tenis center Izola 
Tomažičeva ulica 10a,  

6310 Izola 
031 272 299 tc.izola@gmail.com  

Tenis klub San Simon  
Morova ulica 6a,  

6310 Izola 
041 317 940 

tenis-klub-san-simon-

izola.business.site  

Tenis klub Klif 
Morova ulica 2,  

6310 Izola 
070 368 155 tkklif@gmail.com  

Veslaški klub 

»ARGO« Izola  

Dantejeva ulica 20,  

6310 Izola 
 vkargo@gmail.com 

Veslaški klub Izola  
Dantejeva ulica 18,  

6310 Izola 
041 573 546 info@vkizola.si 

Morsko športni 

ribolovni klub Menola 

Istrska vrata 4,  

6310 Izola 
041 429 335 

zvone.grgurovic@siol.net 

www.menola.si  

Jadralni klub Izola 
Tomažičeva ulica 4,  

6310 Izola 
030 333 820  fras.gorazd@gmail.com  

Jadralni klub Olimpic 
Volaričeva ulica 9,  

6310 Izola 
070 657 455 

jk.olimpic@gmail.com 

www.jk-olimpic.si  

Jadralni klub Burja  
Dantejeva ulica 22,  

6310 Izola 
05 64 16 330 

info@jadralniklub-burja.si 

www.jadralniklub-burja.si    

Judo Klub Izola Ulica Bogomira 031 625 170 iztok.babic@siol.net  

mailto:sport.izola@gmail.com
mailto:Ksenija.cegolj@gmail.com
mailto:nkkorte1@gmail.com
mailto:info@mnkizola.si
http://mnkizola.si/index.php
mailto:rdizola@rdizola.si
mailto:olivera.pajovic@gmail.com
mailto:zrkizola@gmail.com
mailto:odbojkaizola@gmail.com
mailto:jozko.volk@gmail.com
mailto:novel.igor@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dru%C5%A1tvo+TENIS+CENTER+IZOLA
mailto:tc.izola@gmail.com
https://tenis-klub-san-simon-izola.business.site/
https://tenis-klub-san-simon-izola.business.site/
mailto:tkklif@gmail.com
mailto:vkargo@gmail.com?__xts__=
mailto:info@vkizola.si
mailto:Zvone.grgurovic@siol.net
http://www.menola.si/
mailto:fras.gorazd@gmail.com
mailto:jk.olimpic@gmail.com
http://www.jk-olimpic.si/
mailto:info@jadralniklub-burja.si
mailto:iztok.babic@siol.net
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Magajne 12,  

6310 Izola 

Klub borilnih veščin 

KIT Izola 

Kajuhova ulica 28,  

6310 Izola 

040 171 171 

041 614 434 

1filko1@gmail.com  

www.kickboxing-izola.eu  

Savate klub Obala 

(klub borilnih športov) 

Rožna pot 2,  

6310 Izola 
040 294 946 hrvatinurban@gmail.com  

Strelski klub Izola 
Kraška ulica 1,  

6310 Izola 

040 875 775 

041 854 192 

strelski.klub.izola@gmail.com 

www.strelskiklubizola.si  

Balinarski klub Korte  
Korte 44,  

6310 Izola 
031 646 154 bkkorte@gmail.com 

Balinarsko športno 

društvo Jadran Izola  

Dantejeva ulica 18,  

6310 Izola 
040 221 834 arus.sp@gmail.com 

Šahovsko društvo 

Izola 

Gregorčičeva ulica 21,  

6310 Izola 
068 171 995 andrej.znidarcic@elkatv.si 

Kegljaški klub Izola  
Kraška ulica 1,  

6310 Izola 
041 928 925 borut.sirca@as.si  

Kolesarsko društvo 

Bičikleta Korte 

Korte 44, 

6310 Izola 
041 778 029 predsednik@kdbk.si  

Klub gorskih 

kolesarjev Obala 

Cankarjev drevored 4, 

6310 Izola 
 kgkobala@gmail.com 

Društvo za izvajanje 

terapij s pomočjo 

konja "Hippos" 

Cetore 31,  

6310 Izola 
041 543 373 

Info.drustvohippos@gmail.com 

www.drustvohippos.si 

Smučarski klub Izola 
Kraška ulica 1,  

6310 Izola 
041 827 093 skizola@gmail.com  

Plesni klub Titty dance 

Izola  

Mladinska ulica 43, 

6310 Izola 
031 579 214 mirna.dance@gmail.com  

Taborniki - Rod 

jadranskih stražarjev 

Izola 

Livade 7,  

6310 Izola 
031 377 588 

tabornikiizola@gmail.com 

www.rjsizola.si 

 

KULTURNA IN UMETNIŠKA DRUŠTVA 

Naziv Naslov Telefon E-mail, spletna stran 

Kulturno društvo 

Korte 

Korte 44,  

6310 Izola 
 

info@korte-kultura.net  

www.korte-kultura.net 

Kulturno društvo 

Malija 

Malija 62,  

6310 Izola 
031 602 584 info@malija.si 

Turistično in kulturno 

društvo Šparžin 

Korte 128,  

6310 Izola 
041 345 984 

rozana.preseren@gmail.com 

www.sparzin.wordpress.com 

Društvo za dobrobit 

občanov IZOLANI 

Ljubljanska ulica 32,  

6310 Izola 
031 235 319  

Društvo za kulturo, 

šport in razvoj vasi 

Cetore 

Cetore 17a,  

6310 Izola 
031 228 370 drustvo.cetore2018@gmail.com 

Kulturno društvo 

Moški pevski zbor 

Izola 

Ulica Oktobrske 

revolucije 1,  

6310 Izola 

040 457 690 zorko.cerkvenik@gmail.com 

mailto:1filko1@gmail.com
http://www.kickboxing-izola.eu/
mailto:hrvatinurban@gmail.com
http://www.strelskiklubizola.si/
mailto:bkkorte@gmail.com
mailto:arus.sp@gmail.com
mailto:andrej.znidarcic@elkatv.si
mailto:orut.sirca@as.si
mailto:predsednik@kdbk.si
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dru%C5%A1tvo+za+izvajanje+terapij+s+pomo%C4%8Djo+konja+%22Hippos%22
mailto:Info.drustvohippos@gmail.com
mailto:skizola@gmail.com
mailto:mirna.dance@gmail.com
mailto:tabornikiizola@gmail.com
mailto:info@korte-kultura.net
mailto:info@malija.si
tel:040%20465134
mailto:sparzin@gmail.com
mailto:drustvo.cetore2018@gmail.com
mailto:zorko.cerkvenik@gmail.com
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Društvo Moški pevski 

zbor 'Delfin' Izola 

Ulica Oktobrske 

revolucije 1,  

6310 Izola 

051 350 998 petravicvladimir@gmail.com 

Ženski pevski zbor  

'Sinji galeb' društva 

upokojencev Izola 

Plenčičeva ulica 3, 

6310 Izola 
05 641 97 37 zlata.radikon@gmail.com 

Kulturno društvo 

harmonikarjev Izola 

Dantejeva ulica 18,  

6310 Izola 
041 907 715 

kdharmonikarjevizola@gmail.com 

www.kdharmonikarjevizola.si 

Kulturno društvo 

Pihalni orkester Izola 

Gregorčičeva ulica 21, 

6310 Izola 
040 196 525 

pihalni.izola@gmail.com  

www.pihalni-izola.com  

Kulturno društvo 3 Big 

Band Orchestra Izola 

Tomažičeva ulica 15,  

6310 Izola 
041 671 294 ales.bolje@siol.net 

Kulturno umetniško 

društvo gledališče 

Steps Izola 

Bazoviška ulica 4,  

6310 Izola 
031 866 837 zvonka.radojevic@gmail.com  

Kulturno umetniško 

društvo BALERIMA 

Gregorčičeva ulica 21,  

6310 Izola 
041 403 922 balerima@gmail.com 

Plesno društvo 'Plesni 

studio LAI' 

Južna cesta 4,  

6310 Izola 
041 799 513 lilolai@siol.net 

Društvo likovnih 

umetnikov Insula 

Smrekarjeva ulica 20,  

6310 Izola 
05 64 15 303 galerija.insula@siol.net 

Kulturno društvo 

likovnih umetnikov 

LIK IZOLA 

Gregorčičeva 21,  

6310 Izola 
041 865 405 zdezjot@hotmail.com  

Kulturno društvo 

likovnih ustvarjalcev 

Tuba Izola 

Bazoviška ulica 4,  

6310 Izola 
040 545 430 

zdenka.petek2@gmail.com 

www.tuba-izola.si 

Lutkovno kulturno 

društvo Izola MARI o 

NET.TE 

Ulica Oktobrske 

revolucije 1,  

6310 Izola 

031 534 815  
info@marionette.si 

www.marionette.si/  

Kulturno društvo 

TITO 

Koperska 23,  

6310 Izola 
041 408 250 drustvo.tito@gmail.com  

Kulturno društvo VNL 
Ulica IX. korpusa 5,  

6310 Izola 
040 507 422 

info@pisarnavnl.si 

www.inovelmedia.si 

Kulturno umetniško 

društvo Erato 

Trubarjeva ulica 17,  

6310 Izola 
051 604 372 

kud.erato@gmail.com 

vessto@gmail.com  

Kulturno umetniško 

društvo 

SALSAVERDE 

Gramscijeva ulica 4,  

6310 Izola 
040 689 001 edi@salsaverde.si  

Društvo ljubiteljev 

morja Rex 

Kocjančičeva ulica 10,  

6310 Izola 
041 731 377   

Društvo starih bark 

Izola 

Mladinska ulica 25,  

6310 Izola 
040 794 216 

dsbizola@gmail.com 

www.dsbizola.wix.com/dsbizola 

Slovansko kulturno 

društvo ADRIATIKA 

Drevored 1. maja 1,  

6310 Izola 
041 389 101 k1yelena@hotmail.com  

    

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dru%C5%A1tvo+Mo%C5%A1ki+pevski+zbor+%22Delfin%22+Izola
mailto:petravicvladimir@gmail.com
mailto:zlata.radikon@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kulturno+dru%C5%A1tvo+harmonikarjev+Izola
mailto:kdharmonikarjevizola@gmail.com
mailto:pihalni.izola@gmail.com
mailto:ales.bolje@siol.net
mailto:zvonka.radojevic@gmail.com
mailto:lilolai@siol.net
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=ga0xXcDoHujDrgSet6LACQ&q=Dru%C5%A1tvo+likovnih+umetnikov+Insula&oq=Dru%C5%A1tvo+likovnih+umetnikov+Insula&gs_l=psy-ab.3..0i203j38.4460.4460..4700...0.0..0.85.85.1......0....2j1..gws-wiz.FZUz-i2VmKg&ved=0ahUKEwiArfWt9MDjAhXooYsKHZ6bCJgQ4dUDCAo&uact=5
mailto:zdezjot@hotmail.com
mailto:info@tuba-izola.si
mailto:info@marionette.si
http://www.marionette.si/
mailto:drustvo.tito@gmail.com
mailto:info@pisarnavnl.si
http://www.inovelmedia.si/
mailto:kud.erato@gmail.com
tel:041%20731377
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=O5g1XfeQNqjJrgTPyLHIDw&q=Dru%C5%A1tvo+starih+bark+Izola&oq=Dru%C5%A1tvo+starih+bark+Izola&gs_l=psy-ab.3..0i203j38.3926.3926..4164...0.0..0.103.103.0j1......0....2j1..gws-wiz.qVTOQpwoq98&ved=0ahUKEwi3mp_RsMjjAhWopIsKHU9kDPkQ4dUDCAo&uact=5
mailto:dsbizola@gmail.com
mailto:k1yelena@hotmail.com
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STANOVSKA DRUŠTVA 

Naziv Naslov Telefon E-mail, spletna stran 

Klub izolskih 

študentov in dijakov - 

KIŠD 

Cankarjev drevored 

50, 

6310 Izola 

068 633 969 klubizola@gmail.com 

Društvo upokojencev 

Izola  

Plenčičeva ulica 3,  

6310 Izola 

05 64 19 737  

031 433 337 
drustvoupokojencevizola@siol.net 

Društvo upokojencev 

Jagodje-Dobrava  

Jagodje 24a,  

6310 Izola  
05 641 97 37  jozica.radujko@gmail.com 

 

 

Pri nekaterih ponudnikih so storitev plačljive.   

V tem dokumentu so navedene inštitucije, ki so se odzvale povabilu za objavo svojega 

delovanja v Katalogu informacij Občine Izola. Izdajatelj kataloga ne odgovarja za 

objavljeno vsebino inštitucij, ki so vključene v ta katalog. 

ZNANSTVENO RAZISKOVALNA, IZOBRAŽEVALNA, STROKOVNA IN 

POKLICNA DRUŠTVA 

Naziv Naslov Telefon E-mail, spletna stran 

Andragoško društvo 

Morje – Univerza za 

tretje življenjsko 

obdobje Izola  

Ulica Giordana Bruna 

6,  

6310 Izola 

051 647 856 
univerza@elta.si 

www.univerzamorje.si 

Društvo travmatologov 

obale in krasa 

Polje 35,  

6310 Izola 
05 66 06 410 travma.sbi@gmail.com  

Društvo za dediščino 

in podeželje Histrion 

Ulica Ivana Regenta 2,  

6310 Izola 
041 613 299 sreckogombac@gmail.com 

Kulturno društvo 

Bunker 1981 

Jagodje 24a,  

6310 Izola 
040 474 255 mgergeta@gmail.com  

mailto:klubizola@gmail.com
mailto:drustvoupokojencevizola@siol.net
mailto:Jozica.radujko@gmail.com
mailto:univerza@elta.si
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=0KIxXdKIOujlrgSFr5noCA&q=Dru%C5%A1tvo+travmatologov+Obale+in+Krasa&oq=Dru%C5%A1tvo+travmatologov+Obale+in+Krasa&gs_l=psy-ab.3..38.1652.1652..2647...0.0..0.112.112.0j1......0....2j1..gws-wiz.hgLib9t2nXk&ved=0ahUKEwjSsIOV6sDjAhXososKHYVXBo0Q4dUDCAo&uact=5
mailto:travma.sbi@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=W441XcfcDZmj1fAP9fi5uAw&q=Dru%C5%A1tvo+za+dedi%C5%A1%C4%8Dino+in+pode%C5%BEelje+Histrion&oq=Dru%C5%A1tvo+za+dedi%C5%A1%C4%8Dino+in+pode%C5%BEelje+Histrion&gs_l=psy-ab.3..38.10375.10375..10613...0.0..0.94.94.1......0....2j1..gws-wiz.kLWhTj3Qlhw&ved=0ahUKEwiH9r2bp8jjAhWZURUIHXV8DscQ4dUDCAo&uact=5
mailto:mgergeta@gmail.com

