
 

Aktivnosti v lokalnem okolju 

 

 

OE NIJZ Celje  

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Celje z Zdravstvenima domova Celje in Sevnica organizira strokovno 

srečanje ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 2019 z naslovom Skupna skrb za človeka in duševno zdravje. 

Strokovno srečanje bo potekalo v sredo, 9. oktobra, od 9h do 15h v Dvorani Barbare Celjske v Knežjem 

dvorcu v Pokrajinskem muzeju v Celju. 

Vabilo na dogodek je dostopno na naslednji povezavi. 

 

 

OE NIJZ Koper 

Mreža organizacij, ki deluje na področju duševnega zdravja v koprski regiji, organizira več dogodkov ob 

svetovnem dnevu duševnega zdravja 2019, s skupnim naslovom Od stiske do rešitve. Dogodki bodo potekali 

od srede, 9. oktobra, do petka, 11. oktobra, na različnih lokacijah v koprski regiji.  

Več informacij o dogodkih je na voljo na naslednji povezavi. 

 

 

OE NIJZ Kranj 

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Kranj je obeležil svetovni dan duševnega zdravja s strokovnim 

srečanjem z naslovom Vloga ginekologov in njihovih timov pri krepitvi javnega zdravja. Strokovno srečanje je 

potekalo 3. oktobra v prostorih NIJZ OE Kranj. 

 

 

OE NIJZ Ljubljana 

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ljubljana je obeležil svetovni dan duševnega zdravja 2019 s strokovnim 

srečanjem z naslovom Izzivi duševnega zdravja. Strokovno srečanje je potekalo v torek, 1. oktobra, v prostorih 

NIJZ OE Ljubljana. 

 

 

OE NIJZ Maribor 

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor z društvom Šent, društvom Ozara in Zavodom Franko 

organizira strokovni posvet ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 2019 z naslovom Duševna stiska - znam, 

zmorem, želim pomagati. Strokovni posvet bo potekal v četrtek, 10. oktobra, od 9h do 15.30h v dvorani 

Frana Miklošiča Univerze v Mariboru. 

Več informacij o dogodku je na voljo na naslednji povezavi. 

/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vabilo_posvet_9_10_2019_final_1.pdf
https://www.nijz.si/sl/vabilo-na-dogodek-od-stiske-do-resitve
https://www.nijz.si/sl/strokovni-posvet-dusevna-stiska-znam-zmorem-zelim-pomagati


 

 

OE NIJZ Murska Sobota 

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota je organiziral strokovno srečanje ob svetovnem dnevu 

duševnega zdravja 2019 z naslovom Spomni se jeseni. Strokovno srečanje je potekalo v četrtek, 3. oktobra, 

od 13.30h do 16h v prostorih murskosoboške območne enote NIJZ.  

 

 

OE NIJZ Ravne na Koroškem 

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ravne na Koroškem u društvom Altra organizira regijsko srečanje ob 

svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki bo potekalo v četrtek, 24.10.2019. 

 

 

OE NIJZ Nova Gorica 

Informacije o lokalnem dogodku ob svetovnem dnevu duševnega zdravja bodo na voljo na spletni strani 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

 

OE NIJZ Novo Mesto 

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo Mesto je obeležil svetovni dan duševnega zdravja 2019 s 

strokovnim srečanjem izvajalcev reproduktivnega in patronažnega zdravstvenega varstva, ter izvajalcev vzgoje 

za zdravje otrok in mladostnikov. Strokovno srečanje je potekalo v petek, 27. septembra, v Hotelu Šport na 

Otočcu. 

 

 


