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UMIVANJE ZOB 

DOSTOP DO REKREACIJSKIH 
POVRŠIN

HRUPNO OKOLJE

PREKOMERNA PREHRANJENOST 
ODRASLIH

Dostop do rekreacijskih površin, občine, CINDI 2020 Prekomerna prehranjenost odraslih, občine, CINDI 2020

Hrupno okolje, občine, CINDI 2020Umivanje zob najmanj dvakrat dnevno, občine, CINDI 2020

NAZIV OBČINA ZDRAVJA 2022
JE PREJELA OBČINA LOGATEC

http://obcine.nijz.si

Pandemija covida-19 je povzročila ne le globalno 
zdravstveno krizo, ampak tudi družbeno in 
gospodarsko stisko. Raziskava SI-PANDA, ki so jo z 
namenom razumevanja vedenja ljudi med pandemijo 
covida-19, izvedli na NIJZ, je pokazala določeno 
poslabšanje življenjskega sloga prebivalcev Slovenije, 
zmanjšanje stikov z osebnim zdravnikom in 
poslabšanje duševnega zdravja prebivalcev. Bolj 
podrobno v osrednji vsebini publikacij Zdravje v občini.

V sodelovanju s projektom Zlati kamen je NIJZ že 
tretje leto zapored podelil priznanje občini, ki je izstopala z 
aktivnostmi za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev. Med 
nominirane občine po zdravstvenih regijah so se uvrstile 
še občine Šentjur, Kanal ob Soči, Koper, Radovljica, 
Logatec, Starše, Črenšovci, Mokronog-Trebelno in Ravne 
na Koroškem. Več o podelitvi najdete na povezavi 
https://www.nijz.si/sl/obcina-logatec-je-prejela-naziv-obci
na-zdravja-2022.

COVID-19 PUŠČA SLEDI

53,9 ali manj
54,0 - 57,9
58,0 - 61,9
62,0 - 65,9
66,0 ali več

% odraslih oseb, ki si vsaj 
dvakrat dnevno umivajo zobe

    
  

 

Slovenija 68,4

79,9 ali manj
80,0 - 82,9
83,0 - 85,9
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89,0 ali več

% odraslih oseb, ki imajo dostop 
do rekreacijskih površin   

Slovenija 88,2

16,9 ali manj
17,0 - 18,9
19,0 - 20,9
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23,0 ali več

% odraslih oseb, ki ocenjujejo 
svoje okolje kot srednje ali 
zelo hrupno

     
    

  

Slovenija 26,4

54,9 ali manj
55,0 - 59,9
60,0 - 64,9
65,0 - 69,9
70,0 ali več

% prekomerno prehranjenih 
odraslih oseb

   
 

Slovenija 55,9

Vabimo vas, da obiščete našo prenovljeno spletno aplikacijo http://obcine.nijz.si, ki ponuja številne izboljšave in nove 
možnosti – lažja in bolj napredna navigacija po spletni strani, interaktivni prikaz podatkov, različni načini primerjav občin med 
seboj in med leti, časovni trendi in mnoge druge novosti! Nova aplikacija je prav tako prilagojena za mobilne naprave. Izkoristite 
priložnost in poglejte, kako zdravi ste v vaši občini!

NOVI PODATKI NA NOVI SPLETNI APLIKACIJI

55,9

LOGATEC


