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Številka: 1810-189/2022-1                                  
Ljubljana, dne 29.8.2022                 
 
 
 
 

Zadeva: Vabilo k sodelovanju v programu Zdravje v vrtcu 2022/23 
 
 
 
Spoštovani, 
 
Po vročem in počitniškem poletju se ponovno vračamo v igralnice. Smo polni energije in pričakovanj, 
kaj nam bosta prinesla jesen in novo šolsko leto. Veliko bo novega (otroci, starši, nekatere aktivnosti, 
morda sodelavci, …), veliko znanega (morda v novem paketu) morda tudi kaj nepričakovanega. 
Veselimo se vsega, kar nam življenje dela zanimivo in človeško.  
 
Vabimo vas, da se nam s sodelavci pridružite v programu Zdravje v vrtcu. Delili si bomo znanja, 
aktualne informacije ter izmenjali ideje. Tudi vaše znanje in izkušnje štejejo. Skupaj gre lažje in 
velikokrat je bolj zanimivo. 

Na nacionalnem inštitut za javno zdravje že 17  let vodimo program Zdravje v vrtcu. S programom 
želimo razvijati in krepiti zmožnosti (capacity building) vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo 
dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto, si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje 
in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja skozi vse 
življenje. Program je namenjen vsem vrtcem v Sloveniji in njihovim zaposlenim. Vsem so dostopna 
gradiva in izobraževanja. Vključeni vrtci na koncu šolskega leta pridobijo potrdilo o sodelovanju in 
zaposleni, ki so sodelovali v programu točke za napredovanje. Več informacij o programu najdete 
https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-program. 

V programu Zdravje v vrtcu se trudimo biti aktualni in se prilagajamo zaposlenim v vrtcu ter 
trenutnim razmeram. Nadaljevali bomo z aktivnostmi, ki v okolju vrtca promovirajo in krepijo zdravje 
otrok in zaposlenih ter prispevajo k dobremu počutju vseh.  

Letošnja  tema rdeče niti Prihodnost je moja je zelo aktualna in medresorsko podprta. Veliko bomo 
opazovali, razmišljali, preverjali, se zabavali in rasli. Več o rdeči niti si lahko preberete na: 
https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-rdeca-nit.  

Prijava za sodelovanje v programu je v elektronski obliki. V program se lahko prijavite 
https://anketa.nijz.si/prijava2022-23. 
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Rok za prijavo v program je 30.09.2020. 

Prijavljene vrtce bomo preko celega leta obveščali o aktualnih vsebinah in dogodkih, ki so povezani 
s promocijo in krepitvijo zdravja. 

Na morebitna vprašanja vam bo odgovorila vaša regijska koordinatorica, Anja Petrič, 
anja.petric@nijz.si.  

Veselimo se sodelovanja z vami in vas prijazno pričakujemo. 

 
Z lepimi pozdravi,     
                          

Anja Petrič 
Regijska koordinatorka 

programa Zdravje v vrtcu 

 

Nives Letnar Žbogar, dr.med.spec. 
Nacionalni koordinator programa 

Zdravje v vrtcu 

  


