
 
 

DNEVI ZDRAVJA »SKUPAJ ZA ZDRAVJE« , 8. – 17. april 2019 

Zdravje je ena izmed najvišjih vrednot vseh nas. V ohranjanju in krepitvi zdravja ima pomembno 

vlogo sam posameznik zase, hkrati pa ima zelo pomembno vlogo tudi okolje v katerem bivamo, 

delamo in živimo. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) obeležuje Svetovni dan zdravja, ki ga 

vsako leto nameni zavedanju o točno določenih zdravstvenih temah. V več kot 50 letih so se tako 

zvrstile številne teme povezane z zdravje. Na območni enoti NIJZ Murska Sobota se na različne načine 

priključujemo obeležiti tega pomembnega dneva. Letos pa smo želeli naše aktivnosti še nadgradit, 

zato smo načrtovane aktivnost združili v Dneve zdravja 2019. 

 

 Skupina aktivnosti se je pričela 8.aprila, ko smo na območni enoti pripravili regijsko 

obeležitev 10. obletnice delovanja programa Svit. Na srečanje smo povabili regijske 

ambasadorje programa, zdravstvene delavce in kontaktnih točk in druge sodelavce 

programa. Predstavljeni so bili dosežki programa, nato pa smo v prijetnem in sproščenem 

vzdušju izmenjali številne izkušnje in mnenja. Najbolj veseli smo bili izkušenj in mnenj, ki so 

jih izrazili naši ambasadorji. Pomembno obletnico programa smo zaključili z majhno 

regionalno Svitovo tortico. 

 



 

 

 
 

 

 V torek 9.4. smo pripravili sprejem za novega ambasadorja programa Svit. Na območni enoti 

smo zelo veseli, da se je skupini dosedanjih ambasadorjev pridružil tudi nov ambasador 

Matjaž Žnidarič dr.vet.med. Ambasadorji so s svojimi izkušnjami, ki so jih pripravljeni deliti z 

ostalimi zelo pomemben promotor tega učinkovitega in koristnega presejalnega programa. 



 

 

 

 V popoldanskih urah smo se udeležili Zelenega tedna, prireditve, ki jo je Občina Velika 

Polana, dobitnica več priznanj na področju urejenosti kraja,  v sodelovanju z Osnovno šolo 

Miška Kranjca Velika Polana, pripravila že četrto leto zapored. Skupaj z Zdravstvenim domom 

Lendava smo na stojnici obiskovalcem svetovali o presejalnih programih, izvajali pa smo tudi 

merite dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 V sredo 10.4. smo na območni enoti obeležili Dan brez alkohola. Dogodek se je na Trgu 

kulture v Murski Soboti odvijal v okviru projekta SOPA –Skupaj za odgovoren odnos do pitja 

alkohola. Na dogodku so sodelovali predstavniki nevladnih organizacij, ki sodelujejo v 

projektu, in sicer: Društvo za zdravje srca in ožilja, Zveza prijateljev mladine Slovenije, 

Slovenska Karitas in Športna unije Slovenije. Pridružili pa so se nam bodo tudi predstavniki iz 

Ozare in Sončka, predstavnica Urada za delo Murska Sobota in predstavnik Policije. Dogodka 

sta se udeležila tudi predstavnika Enote športnikov zaposlenih v Policiji deskar Rok Marguč in 

Zdenka Stern. Veliko zanimanja je požel poligon za simulacijo različnih stopenj opitosti s 

posebnimi očali, obiskovalce prireditve pa smo razveselili tudi s praktičnimi nagradami 

srečelova 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 V sredo 17.4. smo pripravili strokovno srečanje Zdravje in okolje. Na srečanje smo povabili 

predstavnike pomurskih občin, predstavnike javnih in zasebnih podjetij, ki se ukvarjajo s 

področjem okolje ter predstavnike javnih inštitucij s področja okolja. Predavalnica NLZOH v 

Murski Soboti je na koncu postala skoraj premajhna za vse udeležence strokovnega srečanja. 



 

 Na srečanju je bila predstavljena nova izdaja kazalnikov zdravja na ravni občin – Zdravje v občini 

2019. Predstavnica  agencije Republike Slovenije je predstavila kazalce o okolju in zdravju sodelavka 

NIJZ pa povezavo med onesnaženim zrakom in zdravjem.  Po odmoru pa so sodelavke Centra za 

zdravstveno ekologijo predstavile še zdravstvene vidike odpadnega azbesta, zdravstvena tveganja 

pobezana s pitno vodo in vpliv podnebnih sprememb na zdravje ljudi. Srečanje se je zaključilo s 

predstavitvijo Inštituta za mladinsko participacijo, kjer je bil predstavljen inovativni način 

komuniciranja z mladimi glede okolijskih vplivov na zdravje 

 

 

 

 V četrtek smo zaključili dneve zdravja s prireditvijo Zakolesarimo v pomlad. Zaradi 

vremenskih nevšečnosti smo dogodek prestavili iz 11.4. na četrtek 18.4. 

Organizatorji dogodka smo bili: Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota, Zavod za 
turizem in razvoj Lendava, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Občina Lendava, Občina Dobrovnik, 
DOŠ Dobrovnik, Kolesarski klub Lendava, Kolesarski klub - Ocean Orchids cycling team Dobrovnik, 
Zdravstveni dom Lendava, Policijska uprava Murska Sobota, PP Lendava. Kolesarjenje je potekalo na 
relaciji: Kolesarski center Murania – Lendava – Genterovci – Dobrovnik - Bukovniško jezero. 

Sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo skupaj z Zdravstvenim domom Lendava za 
udeležence dogodka izvedli meritve dejavnikov tveganja, promocijo telesne dejavnosti in 
preventivnih programov ter svetovanje o zdravem načinu življenja. 

Pred startom je sodelavka NIJZ izvedla ogrevalne vaje za vse udeležence kolesarskega dogodka. Poleg 
kolesarjenja so se udeleženci dogodka lahko udeležili nordijske hoje, sprehoda do Pustolovskega 
parka, kapele sv. Vida, Vidovega izvira in okolice Bukovniškega jezera. Po končanem kolesarjenju je 
fizioterapevt iz ZD Lendava izvedel vaje za raztezanje in dobro počutje. 



 

V spremstvu policistov kolesarjev s PP Lendava in reševalnega vozila ZD Lendava, se je kolesarjenja 
udeležilo približno 40 kolesarjev. V letošnjem letu nam je Zavod za razvoj in turizem Lendava 
omogočil tudi uporabo električnih koles. Kolesarji, ki so kolesarili z električnimi kolesi, so bili zelo 
zadovoljni. 

Dogodka so se aktivno in organizirano poleg organizatorjev udeležili predstavniki Društva 
upokojencev Lendava in Turnišče. 

Organizatorji dogodka se posebej zahvaljujemo še reševalcem ZD Lendava, PGD Lendava, PGD 
Čentiba, PGD Dolga vas, PGD Genterovci in PGD Dobrovnik, ki so s svojo podporo in pomočjo 
pripomogli k varnosti vseh udeležencev. 

Krepitev in ohranjanje zdravja je cilj vseh nas, zato vas vljudno vabimo, da se nam aktivno pridružite 
na naslednjih dogodkih. 

Dogodek se je zaključil v prijetnem vzdušju in pričakovanju naslednjega dogodka, ki bo jeseni. 

Nekaj povezav do objav: 

 https://www.pomurec.com/vsebina/52262/FOTO__V_okviru_Dnevov_zdravja_so_zakolesari
li_v_pomlad 

 http://lendava-on.net/zakolesarimo-v-pomlad/ 
 http://lendavainfo.com/foto-zakolesarili-so-v-

pomlad/https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174610010 
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