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Podrobnejša organizacija zavoda:
NIJZ ima v svoji sestavi naslednje notranje organizacijske enote:
Centralna enota in Skupne strokovne službe, Trubarjeva 2, Ljubljana,
Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje,
Območna enota Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper,
Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj,
Območna enota Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana,
Območna enota Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor,
Območna enota Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota,
Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica,
Območna enota Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto,
Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem.

Poleg območnih enot NIJZ iz prejšnjega odstavka so v okviru centralne enote z razčlenjevanjem
dejavnosti po namenu, ciljih in delovnih procesih na NIJZ za posamezna strokovna področja oblikovane
tudi naslednje notranje organizacijske enote:
Center za proučevanje in razvoj zdravja,
Center za nalezljive bolezni,
Center za zdravstveno ekologijo,
Center za zdravstveno varstvo,
Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja,
Center za informatiko v zdravstvu,
Zdravstveno podatkovni center,
Center za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost.

Vodstvo zavoda:
NIJZ vodi direktor prim. dr. Ivan Eržen.
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DEJAVNOSTI
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je s svojim delovanjem pričel 1. 1. 2014. Ustanovljen je bil
z namenom, da s pomočjo nove organiziranosti zagotovimo razvoj vseh funkcij na področju javnega
zdravja. Najpomembnejša prednost nove organiziranosti je povezana z dejstvom, da je omogočeno
enotno delovanje na območju cele Slovenije.
Pomembna prednost, ki jo prinaša reorganizacija je povezana tudi z dejstvom, da bo mogoče
strokovnjake usmeriti v posamezna strokovna področja. Na ta način bo delovanje strokovno korektno
in bolj učinkovito, kot doslej, ko so se morali ukvarjati z različnimi strokovnimi področji.
Skladno z zakonodajo deluje NIJZ na desetih lokacijah po Sloveniji. Poleg centralne enote,
v kateri deluje osem centrov je še 9 območnih enot v okviru katerih izvajajo interdisciplinarni timi
različne naloge na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni. V letu 2014 je bilo v povezavi
z reorganizacijo veliko aktivnosti namenjenih vzpostavitvi tekočega delovanja prej samostojnih, po
novem pa v eno ustanovo povezanih organizacij. Poseben poudarek je bil namenjen podrobni
opredelitvi nalog, tako v vsebinskem smislu kot v metodološkem in organizacijskem pogledu. V letu
2015 pričakujemo, da bo potekalo delovanje veliko bolj gladko in bo mogoče zastavljene cilje tudi v
celoti doseči.
Pri pripravi vsebinskega dela letnega načrta smo sledili določilom zakonodaje, ki opredeljuje funkcije,
pristojnosti in obveznosti NIJZ ter strateškim usmeritvam, ki so opredeljene strategiji WHO Zdravje
2020 ter v osnutku Strategije razvoja javnega zdravja v Sloveniji. Poleg tega smo pri načrtovanju
upoštevali tudi potrebe Ministrstva za zdravje v povezavi z aktivnostmi, ki jih izvaja v okviru reforme
sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji in preverjanjem pripravljenosti Slovenije na dogodke,
ki predstavljajo čezmejno nevarnost s simulacijsko vajo.

Upravljanje nacionalnih zbirk podatkov in izkazovanje podatkov
NIJZ ima na osnovi Zakona o zbirkah podatkov v zdravstvenem varstvu in kot pooblaščen izvajalec
v sistemu državne statistike, ki ga koordinira Statistični urad Republike Slovenije (SURS), številne
odgovorne Zakona o Zbirkah podatkov v zdravstvu in kot pooblaščena organizacije Statističnega urada
Republike Slovenije (SURS) številne odgovorne naloge na področju upravljanja nacionalnih zbirk
podatkov ter njihovega izkazovanja. Ključni partnerji pri tem so izvajalci zdravstvene dejavnosti in SURS
pri procesu zbiranja podatkov, na področju diseminacije in uporabe teh podatkov pa poleg njih še
mednarodne organizacije, kot so EUROSTAT, OECD, WHO in še nekatere druge, za katere pripravljamo
nacionalne podatke ter seveda številni uporabniki podatkov v Sloveniji. Z namenom, da zagotovimo
čim večjo dostopnost podatkov in s tem tudi večjo uporabo podatkov, smo že v letu 2014 vzpostavili
podatkovni portala (https://podatki.nijz.si), kjer si uporabniki poljubno, skladno z njihovimi potrebami,
pridobijo podatke. V letu 2015 bomo širili nabor podatkov, ki so na voljo v okviru tega portala ter tako
povečali dostopnost podatkov. Poseben poudarek bo v letu 2015 namenjen pripravi zdravstvenih
kazalnikov na nacionalni in regionalni ravni.
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Izdelali bomo različne publikacije, namenjene širšemu krogu uporabnikom, kot sta zdravstveno
statistični letopis in statistična publikacija Zdravje in zdravstveno varstvo 2014, letna analiza
o nalezljivih boleznih, cepljenju in neželenih učinkih pridruženih cepljenju.
Ob tem potekajo tudi razvojne dejavnosti vpeljave novih statističnih metodologij na področju
anketiranja, uporaba spletnega anketiranja in razvoj statističnih metod za analize povezanih
podatkovnih zbirk. V letu 2015 bomo nadaljevali s prenovo izjemno pomembne zbirke podatkov iz
področja zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti (SZBO). Z uveljavitvijo novega načina zbiranja v letu
2016 bo mogoče v Sloveniji spremljati individualne podatke o zdravstvenem stanju pacientov
na primarni ravni, podobno, kot je to mogoče na sekundarni ravni. Obstoječi sistem omogoča namreč
spremljanje zgolj agregiranih podatkov, to pa pomeni, da informacij o posameznikih in njihovem
zdravstvenem stanju, ki vstopajo v sistem zdravstvene dejavnosti, ni mogoče pridobiti.
V letu 2015 bomo nadaljevali delo na prenovi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti (RIZZDZ).
Prenova bo vključevala splošno veljavne mednarodne in slovenske standarde, hkrati pa stremimo k čim
bolj racionalnemu pristopu pri zajemu podatkov pri viru ter poročanju v eno vstopno točko. Projekt
prenove poteka skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in MZ.
Glede na predvidene spremembe v Zakonu o zbirkah podatkov, kjer naj bi v okviru NIJZ vzpostavili
Center za informatiko v zdravstvu, bomo v letu 2015 delovali tudi na pripravi vsega potrebnega
za nemoten prenos dejavnosti v okvir NIJZ.

Spremljanje zdravja
Tudi v letu 2015 bomo posebno pozornost namenili spremljanju zdravja populacije in zagotavljanju
kakovostnih podatkov, izdelavi analiz in interpretacij o zdravju in dejavnikih, ki vplivajo na zdravje
Analizirali bomo rezultate raziskave in pripravili statistično publikacijo Zdravje in zdravstveno varstvo
na podlagi podatkov iz raziskave EHIS 2014 ter publikacijo Z zdravjem povezan vedenjski slog v šolskem
obdobju, na podlagi raziskave HBSC 2014. Še nadalje bomo analizirali uporabo alkohola, tobaka in
prepovedanih drog v splošni populaciji ter dokončali znanstveno monografijo o uporabi tobaka,
alkohola in prepovedanih drog. Glede na to, da se v letu 2015 v Slovenijo prenaša Direktiva o tobačnih
in povezanih izdelkih, bomo pripravili podlage za prenos direktive, spremljali rabo tobaka, trende ter
zagotavljali strokovno podporo odločevalcem pri pripravi zakonodaje. Strokovno podporo bomo
zagotovili tudi na področju omejevanja uporabe prepovedanih drog in sodelovali pri pripravi akcijskega
načrta ter zakonodaje na tem področju.
Poleg objavljenih poglobljenih analiz javnozdravstvenih podatkov bomo pripravljali strokovne podlage,
analize in poročila o zdravju in dejavnikih, ki vplivajo na zdravje za različne deležnike, predvsem
za Ministrstvo za zdravje.
Na zdravje ljudi v veliki meri vpliva tudi mikro okolje, zato je pomembno, da se prične o tem ozaveščati
tudi lokalno politiko. V letu 2015 bomo, po vzoru nekaterih drugih držav, pričeli s projektom »Pregled
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zdravja (profil) v občini«. V letu 2015 bomo izvedli pilotno fazo izdelave pregledov za nekatere izbrane
občine v Sloveniji.

Spremljanje zdravstvenega varstva
Na področju zdravstvenega varstva bo večino naših aktivnosti v letu 2015 predstavljala podpora
projektu Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji (nosilec MZ, partnerji NIJZ, UMAR, SURS, SZO,
Evropski observatorij za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik). Analiza bo vhodni dokument
za zdravstveno reformo.
Z nadgradnjo projekcije in vključitvijo dodatnih parametrov ponudbe in povpraševanja po teh poklicih
bomo v letu 2015 izboljšali napovedovanje potreb po zdravstvenih delavcih. Ustrezno dolgoročno
načrtovanje strokovnih kadrov v zdravstvu je ključnega pomena pri vzpostavljanju učinkovitega in
vzdržnega sistem zdravstvene dejavnosti. Sedanje projekcija kaže, da se bo, ob nespremenjenem vpisu
študentov, ob sedanjih upokojitvenih pogojih in ob sedanji umrljivosti, število zdravnikov v naslednjih
20 letih povečalo na 8000, število diplomiranih medicinskih sester pa na 20000.
Pomembna naloga v letu 2015 se nanaša tudi na spremljanje kakovosti zdravstvene obravnave. Objavili
bomo poročilo o kakovosti zdravstvene obravnave v bolnišnicah.
Patronažno zdravstveno varstvo se srečuje z izzivi kroničnih bolezni in dolgotrajne oskrbe pacientov,
zaradi česar bomo pripravili strokovne podlage za nadaljnji razvoj tega področja v okviru javne
zdravstvene dejavnosti.

Spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni
Preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni in okužb ima v Sloveniji dolgo tradicijo.
V vseh teh letih nam je uspelo vzpostaviti učinkovit in odziven sistem, ki omogoča hitro prepoznavanje
nevarnosti zaradi pojava in širjenja nalezljivih bolezni in naglo odzivanje s ciljem varovanja zdravja
ljudi. NIJZ predstavlja nacionalno kontaktno točko za sodelovanje z ECDC (Evropski center za
preprečevanje in obvladovanje bolezni) in za aktivnosti, ki jih potrebujeta SZO in Evropska komisija.
Ključne naloge vključujejo sistematično zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov o nalezljivih
boleznih, ocenjevanje tveganja, zagotavljanje pripravljenosti za odzivanje na pojav nalezljivih bolezni,
izdelavo doktrine, smernic, navodil in priporočil, pripravo programov za obvladovanje nalezljivih
bolezni, vključno s cepljenjem in komuniciranje s strokovno in splošno javnostjo. Skrbimo tudi za razvoj
in raziskovanje na področju nalezljivih bolezni in posredujemo znanje. Nalezljive bolezni, ki jih
prepoznavamo kot pomembne za vse prebivalce so akutne okužbe dihal (s poudarkom na gripi in
respiratornem sincicijskem virusu, legionelozi); bolezni, ki se prenašajo z vodo in hrano ter bolezni,
ki se iz živali prenesejo na ljudi (zoonoze); bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem; okužba s HIV,
druge spolno prenosljive bolezni in virusni hepatitisi; porajajoče se nalezljive bolezni in bolezni, ki jih
prenašajo klopi, komarji in drugi členonožci (vektorske bolezni) ter protimikrobna rezistenca in okužbe
povezane z zdravstveno oskrbo (bolnišnične okužbe).
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Delovanje na področju zdravja v povezavi z okoljem
Kakovostno okolje je ključnega pomena za ohranjanje zdravja. Pri našem delovanju je posebna
pozornost namenjena otrokom in mladostnikom, ki so z vidika škodljivega delovanja okoljskih
dejavnikov posebej ranljiva skupina, zato večina naših dejavnosti temelji na nalogah, opredeljenih v
dokumentu Strategija za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem.
V letu 2015 smo identificirali nekaj prioritetnih področij. Prvo tako področje je oskrba priprava ukrepov
za povečanje varnosti oskrbe prebivalcev, ki dobivajo pitno vodo iz manjših vodovodov, kjer prevladuje
občasno ali trajno mikrobiološko onesnaženje, kar ogroža zdravje ljudi. Z namenom izboljšanja
pregleda nad kakovostjo pitne vode bomo zagotovili povezavo obstoječih baz podatkov in jih nadgradili
v GIS-u. To bo omogočalo hitrejše prepoznavanje problematike kakovosti vode in s tem možnosti
hitrejšega in učinkovitejšega ukrepanja.
Naslednje prioritetno področje je povezano z izpostavljenostjo prebivalcev onesnaženemu zraku, kar
je najpomembnejši javnozdravstveni problem na področju okolja in zdravja. Spremljali bomo breme
bolezni v povezavi z onesnaženim zrakom v večjih urbanih središčih. Poleg tega pa bomo v letu 2015
bomo izračunali breme bolezni tudi za manjša območja v sklopu mednarodne raziskave MEDHISS,
katere namen je oceniti ogroženost prebivalcev zaradi onesnaženega zraka na vseh območjih države.
Analize stanja bodo osnova za pripravo predlogov ukrepov za izboljšanje stanja, ki jih sprejmejo drugi
resorji.
Med prioritetne naloge v letu 2015 uvrščamo tudi oblikovanje mreže sodelavcev na področju
povečevanja kemijske varnosti. Na ta način bomo zagotovili pregledno in učinkovito ravnanje
s kemikalijami ter ustrezno in hitro odzivanje v primeru ogrožanja zdravja zaradi stika s kemičnimi
snovmi.
V državi je nekaj območij, ki so prekomerno onesnažena. Na območju Mežiške doline se že izvajajo
sistematični ukrepi za zaščito prebivalcev pred onesnaženjem in se bodo nadaljevala v letu 2015. V letu
2015 bomo pričeli s pripravo metodologije za celostno oceno vpliva izpostavljenosti ljudi
onesnaženemu okolju na njihovo zdravje, ki bo uporabna za vsa onesnažena območja.

Zagotavljanje pripravljenosti in hitrega odziva v primeru groženj zdravju
Slovenija je skladno z EU zakonodajo ter Mednarodnim zdravstvenim pravilnikom (IHR) dolžna
vzpostaviti sistem za zagotavljanje pripravljenosti in hitrega odziva v primeru groženj zdravju. S tem
namenom bomo v okviru NIJZ zagotovili pripravljenost specialista epidemiologa oz. javnega zdravja na
centralni lokaciji in štirih območnih lokacijah 24ur/7dni tedensko. Naloga strokovnjakov
v pripravljenosti je, da ocenijo tveganje in v primeru potrebe izvedejo epidemiološko poizvedovanje,
epidemiološko preiskavo, laboratorijsko diagnostiko in predlagajo ter po potrebi tudi izvedejo ukrepe
za obvladovanje nevarnosti. Za zagotovitev čim bolj usklajenega, predvsem pa ustreznega odziva bomo
tudi v letu 2015 nadaljevali z načrtovanjem, preverjanjem s simulacijsko vajo in nadgradnjo ključnih
kapacitet ter sodelovanja med deležniki za izvajanje določil MZP in Odločbe Evropske komisije o resnih
čezmejnih nevarnostih za zdravje, predvsem na vstopnih mestih v državo.
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Krepitev zdravja
Krepitev zdravja je ena ključnih nalog NIJZ. Tudi na tem področju je bilo v preteklosti že veliko
doseženega, naša naloga v letu 2015 pa bo, da s tem delom nadaljujemo in z organiziranim pristopom
dosežemo večjo učinkovitost našega dela. V letu 2015 bomo nadaljevali s koordinacijo programa
Slovenske mreže zdravih šol in oblikovali poenoten program za krepitev zdravja v šolskem okolju
s poudarkom na duševnem zdravju.
V začetku leta bomo zaključili z delom na priročniku, ki bo namenjen pedagoškim delavcem
v šolah in vrtcih in bo nekakšen usmerjevalnik za uporabo različnih orodij, vključno z umetniškimi deli,
pri razgovorih o zdravju v šolskem okolju.
Kontinuirano bomo izvajali strokovno spremljanje in svetovanje strokovnim delavcem v vzgojno
izobraževalnih ustanovah v skladu z Zakonom o šolski prehrani, shemo šolskega sadja in zelenjave in
implementacijo tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Povezali bomo izvajanja prehranske in gibalne politike ter politike obvladovanja otroške debelosti,
s tem pa dosegli boljšo uspešnost in tudi učinkovitost dela. Pripravili bomo še akcijski načrta
za zmanjševanje soli v prehrani in predlog ukrepa o omejevanju trans-maščobnih kislin
v prehrani.
Z namenom povečevanja ozaveščenosti prebivalstva v povezavi s posameznimi vidiki ogrožanja zdravja
bomo izvajali aktivnosti v okviru obeležitve zdravju posvečenih svetovnih dni ali drugih dogodkov ter
organizirali nacionalne konference ob mesecu preprečevanja odvisnosti, svetovnem dnevu
obvladovanja sladkorne bolezni in sodelovali pri pripravi na evropsko konferenco o alkoholni politiki,
ki bo v Sloveniji v letu 2016.

Upravljanje preventivnih programov
Upravljanje preventivnih programov je ključnega pomena za doseganje ustreznih učinkov teh
programov, saj omogoča zagotavljanje ustrezne kakovosti, dostopnosti in učinkovitosti programov.
Enotno upravljanje programov pomeni vzpostavitev sistema, ki zagotavlja tudi spremljanje kazalcev
kakovosti in vključenosti ciljne populacije v programe na lokalni in nacionalni ravni, kar omogoča
sprotno uvajanje ukrepov za spremembe, da se zagotovi doseganje optimalnih ciljev.
Za zagotavljanje učinkovitega upravljanja preventivnih programov na nacionalni in lokalni ravni je
potrebno vzpostaviti upravljavski sistem z ustreznimi pravnimi podlagami ter potrebnimi človeškimi,
finančnimi in drugimi viri, ki omogočajo kakovostno spremljanje in vrednotenje programov ter
zagotavljanje podatkov za odločevalce, strokovno javnost in uporabnike.
Že v Strateškem razvojnem načrtu IVZ 2010–2015 je bil predviden razvoj modela integrirane preventive
in celostne oskrbe kroničnih bolnikov ter prevzem vodilne vloge IVZ v koordinaciji preventivnega
zdravstvenega varstva na vseh področjih. NIJZ kot naslednik IVZ bo še naprej gradil sistem upravljanja
vseh nacionalnih preventivnih programov in s tem zagotavljal njihovo kakovost, dostopnost in
učinkovitost. V letu 2015 so ključni cilji na področju upravljanja vseh potekajočih preventivnih
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zdravstvenih programov podpora kakovosti izvajanja programov, dostopnosti do programov,
spremljanja kazalnikov kakovosti in učinkovitosti izvajanja programov ter izgradnja poenotenega ter
učinkovitejšega sistema nacionalno-območnega/lokalnega upravljanja preventivnih programov.
Pomembna naloga v letu 2015 bo določitev prioritet izvajanja posameznih preventivnih programov
na območji ravni, saj žal zaradi omejenih virov vseh programov, ki so na voljo, ni mogoče uspešno
izvajati.

Vloga območnih enot NIJZ (OE NIJZ)
Čeprav je Načrt dela predstavljen celovito, pa je potrebno izpostaviti tudi posebno vlogo,
ki jo imajo območne enote, kjer so zaposleni v desetletjih delovanja na območni ravni razvili specifične
metode dela, ki omogočajo učinkovito odzivanje na problematiko v povezavi z javnim zdravjem na
regionalni ravni. Zelo pomembni so stiki in tesna mreža sodelavcev v različnih resorjih, njihovo
povezovanje ter oblikovanje in usklajevanje aktivnosti za prepoznavanje in izboljšanje zdravja
prebivalcev v regiji. Zlasti ključna je vloga območnih enot pri izvajanju terenskih aktivnosti v primeru
pojava nalezljivih bolezni in koordinaciji ter izvajanju cepljenja. V NIJZ smo se zavzeli, da se delo na OE
še naprej razvija, saj je le na ta način mogoče zagotoviti ustrezno implementacijo programov ohranitve
in krepitve zdravja kot tudi zagotoviti ustrezen odziv na specifično problematiko, ki je v posameznih
regijah prisotna.

Strokovni razvoj NIJZ
V veliko pomoč pri zagotavljanju osnovnih pogojev za razvoj javnega zdravja v Sloveniji predstavlja
izvajanje mednarodnih projektov pa tudi nekaterih razvojnih nalog, ki potekajo v okviru terciarne
dejavnosti, financirane s strani ZZZS. Ta dejavnost je vsebinsko zastavljena tako, da je komplementarna
rednim nalogam, ki jih v okviru javne službe ali na osnovi posebne pogodbe z ZZZS izvaja NIJZ. Ta del
programa je zastavljen tako, da predstavlja razvojni potencial, ki bi ga sicer ne mogli uresničevati.
V letu 2015 načrtujemo sodelovanje pri 22 mednarodnih projektih, kjer gre deloma za nadaljevanje
projektov, ki so se začeli že v predhodnih letih, nekateri pa se bodo, glede na uspešno kandidiranje,
začeli v letošnjem letu. Posebej želim tu izpostaviti nekatere projekte, ki so iz vidika vpliva na nadaljnji
razvoj javnega zdravja še posebej pomembni. Na prvem mestu je to brez dvoma največji in tudi
najzahtevnejši projekt Skupaj za zdravje. Gre za projekt prenove preventivne dejavnosti za otroke,
mladostnike in odrasle, ki poteka na primarni ravni. Financiran je s pomočjo norveškega finančnega
mehanizma. Projekt je posebej zahteven za to, ker vključuje številne deležnike v okviru primarne
zdravstvene dejavnosti. Tesno sodelovanje z njimi je za izid projekta bistvenega pomena. Zelo zahteven
je tudi projekt PARENT, ki ga financira EU. NIJZ je pri tem projektu vodilni partner. Namen projekta je
zagotovitev podpore državam članicam pri razvoju primerljivih in skladnih registrov pacientov
na ključnih področjih (npr. kronične bolezni, redke bolezni, medicinske tehnologije) s ciljem
racionalizacije in usklajevanja razvoja in upravljanja registrov pacientov. Še en projekt, ki ga financira
EU in kjer je NIJZ vodilni partner je projekt CANCON. Glavna naloga tega projekta je izdelava
evropskega vodiča za izboljšave na področju celovitega obvladovanja raka. Vodič bo namenjen
državam članicam EU, političnim odločevalcem kot tudi strokovni javnosti. Omeniti je potrebno tudi
projekt AHA.SI, kjer je NIJZ vodilni partner. Projekt povezuje več partnerjev v Sloveniji in je namenjen
podpori za pripravo strategije za aktivno in zdravo staranje za Slovenijo za prihodnje desetletno
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obdobje. V okviru projekta bodo pripravljene vsebine za vključitev v strategijo na treh področjih –
zaposlovanje in upokojevanje, dolgotrajna oskrba in priprave na aktivno in zdravo starost.

Kadri
Reorganizacija in potreba po tem, da zagotovimo dostopnost do programov na področju javnega
zdravja vsem prebivalcem v Sloveniji, ki jim je posamezni program glede na njihove potrebe namenjen,
pomeni nov izziv saj je potrebno ob spremembah v organizaciji krepiti kompetence strokovnjakov,
ki delajo na področju javnega zdravja. V letu 2015 bomo tako posebno pozornost namenili
izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Izobraževanje in usposabljanje bo potekalo v prvi vrsti
interno, saj je tak način stroškovno najbolj učinkovit pa tudi vzdržen kar se tiče porabe delovnega časa.

Komuniciranje
Komuniciranje z različnimi javnostmi je ključno orodje javnega zdravja. Le z uspešnim komuniciranjem
lahko NIJZ izpolni svoje osnovno poslanstvo, ki je izboljševanje zdravja prebivalcev Slovenije. Pri tem
pa je ključno zaupanje v naše informacije, podatke in priporočila. V razgovorih z različnimi deležniki je
bilo večkrat izpostavljeno, da je na tem področju NIJZ manj uspešen kot bi lahko in moral biti. Odločili
smo se, da bomo v naslednjem obdobju to okrepili. V okviru novoustanovljene službe za komuniciranje
tako že pripravljamo načrte komunikacije za posamezna strokovna področja, ki jih bomo uveljavili
že v letošnjem letu in med drugim vzpostavili sistem učinkovite diseminacije rezultatov strokovnega,
razvojnega, izobraževalnega in raziskovalnega dela v NIJZ. Posebna pozornost bo namenjena tudi
nadaljnji krepitvi interne komunikacije, ki je izjemnega pomena za uspešno izvajanje nalog, ki so
procesno naravnane in torej v tesni medsebojni odvisnosti.

Poslanstvo, vizija in vrednote
Poslanstvo
Poslanstvo NIJZ je prispevati k boljšemu zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije. Skupaj s partnerji je
NIJZ vir podatkov in informacij, ki so podlaga za odločanje in ukrepanje posameznikov, strokovnjakov
in zdravstvene politike.
NIJZ prepoznava ključne javnozdravstvene izzive v populaciji vključno z determinantami, ki vplivajo na
zdravje, in predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja.
NIJZ spremlja sistem zdravstvenega varstva, pripravlja analize delovanja sistema in predlaga ukrepe za
večjo dostopnost in učinkovitost ter razvoj prioritet.
NIJZ prepoznava morebitne grožnje zdravju, ocenjuje tveganja in pripravlja ukrepe za varovanje in
zaščito zdravja.
Z raziskovanjem in mednarodnim sodelovanjem NIJZ prispeva k novim spoznanjem ter razširja nova
vedenja in dobre prakse.
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Vizija
NIJZ je ugleden inštitut, ki pomembno vpliva na zdravje prebivalcev in razvoj sistema zdravstvenega
varstva v Sloveniji.
NIJZ je najpomembnejši partner v programih in projektih za krepitev in varovanje zdravja.
NIJZ ponuja zaposlitev v spodbudnem in prijetnem delovnem okolju.

Vrednote
Odgovornost
Odgovorno se odzivamo na dejanske potrebe prebivalcev in za doseganje skupnih ciljev uporabljamo
z dokazi podprto znanje in najboljše prakse. Za izpolnjevanje našega poslanstva zaposleni ravnamo
pošteno, etično in profesionalno. Sprejemamo osebno odgovornost za lastno delo in strokovne
odločitve. Vedno in povsod zagovarjamo zdravje prebivalstva.
Medsebojno spoštovanje, sodelovanje in razvoj zaposlenih
Zaposleni se med seboj spoštujemo in sodelujemo ter gradimo ustvarjalno delovno okolje.
Spodbujamo interno in eksterno izobraževanje, samoizobraževanje, strokovno rast in razvoj talentov
ter nudimo podporo in mentorstvo. Pri razvoju upoštevamo potrebe inštituta in potrebe ter
sposobnosti posameznika. Cenimo delo in prispevek vsakega posameznika in vsake stroke. Različna
stališča nas bogatijo, izmenjujemo si jih v odprtem dialogu. Različne zamisli in izkušnje nam
predstavljajo priložnost za učenje. Kot posamezniki in strokovnjaki vedno iščemo priložnosti za
uresničevanje lastnih osebnih in strokovnih ciljev na način, ki je skladen s cilji in strateškimi
usmeritvami NIJZ ter v dobrobit javnega zdravja.
Odprtost in preglednost
Zagotavljamo javnost in preglednost poslovanja, ravnanja in odločanja. Odprti smo za sodelovanje in
za doseganje ciljev sklepamo partnerstva s posamezniki, strokovnjaki in z odločevalci ter po najboljših
močeh izpolnjujemo njihova pričakovanja. Spodbujamo interdisciplinarnost in multidisciplinarnost ter
izmenjavo idej in informacij. Prepoznavamo in posredujemo najboljše prakse ter gradimo na
prepoznavnosti in ugledu NIJZ doma in v tujini.
Strategija
V letu 2010 je bil v okviru pravnega prednika NIJZ, Inštituta za varovanje zdravja RS, oblikovan Strateški
razvojni načrt 2010–2015 (SRN), ki ga je sprejel svet zavoda in v katerem so opredeljena strateška
razvojna področja v tem obdobju in oblikovani strateški cilji ter aktivnosti za doseganje postavljenih
ciljev. Do sprejema strateškega razvojnega načrta, ki bo veljal le za NIJZ, bo NIJZ sledil strateškim
usmeritvam omenjenega načrta. Konec leta 2014 smo že začeli s pripravami na strategijo NIJZ do leta
2020, ki bo pripravljena do sredine leta 2015.
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