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Akcijski načrt za izvajanje nacionalnega programa duševnega zdravja za 

obdobje 2021-23, je v letu 2020 pripravljala skupina strokovnjakov, 

znanstvenikov, predstavnikov ministrstev in predstavnikov splošne javnosti. V 

naslednjih treh letih je predvideno izvajanje velikega števila ukrepov, ki so v 

načrt umeščeni na podlagi raziskav in izkušenj iz preteklosti ter z mislijo na 

potrebe, ki se bodo porajale v prihodnosti. Obsežen načrt je odraz volje po 

nadgraditvi in dograditvi sistema skrbi za duševno zdravje v Sloveniji. Prav tako 

je obsežen načrt odraz pripravljenosti oblikovati odziv na leto pandemije. S 

pričujočim akcijskim načrtom se v letu 2021 zagotavlja podpora vsem tistim 

strokovnjakom, službam in programom, ki varujejo naše duševno zdravje 

in skrbijo, da ne pokleknemo pod bremenom duševnih motenj. Nenazadnje je 

obsežen načrt odraz dolgih tradicij razvoja služb in storitev na področju 

duševnega zdravja, ki izhajajo iz različnih sektorjev in strok in jih v prvem 

nacionalnem programu duševnega zdravja končno združujemo pod skupno 

streho.  

 

Nekatere potrebe na področju duševnega zdravja so bile v Sloveniji v preteklosti 

povsem prezrte, tako na področju ustreznega načrtovanja, razvoja in 

udejanjanja služb, storitev in kadrov, ki bi ustrezno odgovorili na potrebe ljudi, ki 

že imajo težave v duševnem zdravju, kot tudi na področju programov krepitve 

duševnega zdravja in preprečevanja razvoja težav v duševnem zdravju. Potrebe 

so tako velike, da jih na nekaterih področjih že lahko opredelimo kot krizne 

in NPDZ 2018-28 ter AN 21-23 odgovarja na velike potrebe na organiziran, 

sistematičen in povezan način. K že sicer nezavidljivi situaciji in potrebam na 

področju duševnega zdravja se je pridružila pandemija COVID-19, ki dodatno 

poglablja bremena na področju duševnega zdravja posameznika in družbe, 

saj jo spremljajo zdravstvena in posledično tudi ekonomska ter socialna kriza. 



 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA NAČRTA NACIONALNEGA 

PROGRAMA DUŠEVNEGA ZDRAVJA, PROGRAMA MIRA, ZA 

OBDOBJE 2021 DO 2023  

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 2018 – 2028 

 

Slovenija je v Državnem zboru leta 2018 sprejela Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 

2018 2028 (Nacionalni program duševnega zdravja 2018 – 2028 (NPDZ), Program MIRA), v katerem 

približuje storitve preventive, promocije in obravnave na področju duševnega zdravja na primarno raven 

zdravstvenega in socialnega varstva in v skupnosti ter izboljšuje dostopnost, vsestranskost in kakovost 

storitev na tem področju. Z ukrepi bomo vplivali na varovanje in krepitev duševnega zdravja celotnega 

prebivalstva. Izvajali bomo programe za promocijo duševnega zdravja, preventivo in zgodnje 

prepoznavanje težav v duševnem zdravju ter obravnavo in rehabilitacijo oseb v skladu z njihovimi 

potrebami. Določeni ukrepi Nacionalnega programa za duševno zdravje predstavljajo konceptualne 

spremembe, predlagajo zakonodajne dopolnitve in spremembe ter procesne dopolnitve trenutno veljavnih 

ureditev. Drugi ukrepi pa prinašajo pomembne strukturne spremembe, ki zahtevajo vlaganje v kadre ter 

razvoj in izvajanje učinkovitih programov za krepitev in varovanje duševnega zdravja, preprečevanje 

razvoja težav v duševnem zdravju in oskrbo oseb s težavami v duševnem zdravju. Odgovornost celotne 

družbe in predvsem izvoljenih predstavnikov ljudstva je, da zagotovimo pogoje za izvajanje Nacionalnega 

programa duševnega zdravja 2018 2028.  

 

STRATEŠKI CILJI PROGRAMA MIRA 

Nacionalni program duševnega zdravja zasleduje 8 strateških ciljev: 

Strateški cilj 1: Zagotoviti trajnostno in učinkovito implementacijo politik in ukrepov za podporo 

duševnemu zdravju celotne populacije, še posebej ranljivih skupin prebivalcev, in ukrepov za varstvo 

pravic oseb s težavami v duševnem zdravju. 

Strateški cilj 2: Razvoj in implementacija z dokazi podprtih medsektorskih in interdisciplinarnih 

promocijskih in preventivnih programov na področju duševnega zdravja. 

Strateški cilj 3: Zmanjšanje samomora in z alkoholom povezanih duševnih motenj. 

Strateški cilj 4: Zagotoviti dostopno, celostno in kakovostno obravnavo na področju duševnega zdravja v 

skupnosti. 

Strateški cilj 5: Krepitev znanja, kompetenc, z dokazi podprtih intervencij ter izmenjave dobrih praks na 

področju duševnega zdravja. 

Strateški cilj 6: Socialnovarstveni programi in programi v podporo družini, ki se povezujejo s programi 

zdravstvenega varstva, bodo nadgrajeni s službami in programi za obravnavo oseb s pridruženimi 

motnjami v duševnem zdravju. 

Strateški cilj 7: Spodbujanje in krepitev horizontalnega in vertikalnega sektorskega in medsektorskega 

sodelovanja za razvoj na področju duševnega zdravja. 

Strateški cilj 8: Zmanjšanje deficitarnosti na področju poklicev, na katerih sloni skrb za boljše duševno 

zdravje prebivalcev. 

 

 

PREDNOSTNA PODROČJA PROGRAMA MIRA 



Specifični cilji in ukrepi za doseganje strateških ciljev NPDZ so razdeljeni v posamezna prednostna 

področja:  

1. Prednostno področje: Zagotavljanje skupnostnega pristopa pri krepitvi duševnega zdravja ter 

obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti 

2. Prednostno področje: Promocija duševnega zdravja, preventiva in destigmatizacija na področju 

duševnih motenj 

3. Prednostno področje: Mreža služb za duševno zdravje 

4. Prednostno področje: Alkohol in duševno zdravje 

5. Prednostno področje: Preprečevanje samomora 

6. Prednostno področje: Izobraževanje, raziskovanje, spremljanje in evalvacija 

Poglavja Akcijskega načrta Programa MIRA 2021 – 2023 sledijo posameznim prednostim področjem in 

njihovim pod področjem.  

 

COVID-19 

V času epidemije COVID-19 je zaradi dokazanega naraščanja težav v duševnem zdravju, predvsem 

kriznih in s stresom povezanih stanj, potrebno okrepiti dostop do kakovostne in nepretrgane pomoči. To 

pomoč največkrat nudijo laiki, ki jih je potrebno opogumiti k nudenju podpore soljudem s širokim javnim 

promocijskim in izobraževalnim programom, ob upoštevanju njihovih izkušenj. Sočutna podpora drugih 

ljudi se je izkazala za enega izmed najbolj učinkovitih oblik pomoči. 

V času zdravstvene krize, ko se zaostrujejo tudi ekonomske razmere, je potrebno pristopiti h krepitvi 

socialno varstvenih programov, ki nudijo vsakdanjo pomoč, smiselno zaposlitev in vzdržujejo socialne 

mreže, čeprav včasih na daljavo. Okrepiti je treba mrežo dnevnih oblik bivanja, jih podpreti z nabavo in 

učenjem uporabe telekomunikacijske opreme, okrepiti mreže medsebojne pomoči in nastanitvenih 

kapacitet vseh vrst za tiste, ki imajo težave v duševnem zdravju in težave z nastanitvijo. Izkaže se, da je v 

kriznih razmerah ena izmed najučinkovitejših vrstniška podpora. 

Niz nujnih ukrepov je sestavljen iz ukrepov gospodarske, socialne, izobraževalne in zdravstvene politike, 

ki morajo delovati usklajeno. Sestavljen je iz pospeševanja programov aktivnega zaposlovanja in 

podpornega zaposlovanja  ter rehabilitacije za ljudi, ki so teže zaposljivi in socialno odrinjeni; programov 

podpore družinam, ki so se znašle v ekonomski ali zdravstveni stiski; programov za zmanjševanje 

uživanja alkohola; programov za zmanjšanje in obvladovanje dolgov, ki so za ljudi lahko povsem 

neobvladljivi; okrepitve mreže služb na primarni ravni zdravstvenega in socialnega varstva (to je v 

zdravstvenih domovih, na centrih za socialno delo in v socialnovarstvenih programih) in izpeljave 

potrebnih reform za povezano delovanje služb na področju duševnega zdravja v smeri skupnostne in v 

okrevanje usmerjene obravnave. Potrebno je omogočiti  široko dostopnost služb na področju duševnega 

zdravja in pravočasno ukrepanje, razvijati programe za preprečevanje samomora ter izvesti programe za 

zmanjševanje diskriminacije ljudi s težavami v duševnem zdravju, ki naj bodo vključeni v vse faze 

odločanja, tudi v času krize. Ljudje z izkušnjo duševne motnje in njihovi svojci lahko bistveno pripomorejo 

k temu, da bodo programi odgovarjali na dejanske potrebe ljudi v času zdravstvene, socialne in 

ekonomske krize. 

V času pandemije COVID-19 smo v letu 2020 izvedli delfsko študijo z namenom iskanja konsenza med 

stroko, svojci, uporabniki in predstavniki politike o tem, katere aktivnosti so prioritetne iz vidika občutenih 

in zaznanih potreb na področju varovanja duševnega zdravja v času krize. Rezultati raziskave so 

smiselno vključeni v ukrepe Akcijskega načrta 2021-2023.  



 

POROČILO DELFSKE ŠTUDIJE O PRIORITETNIH AKTIVNOSTIH 

CILJI DELFSKE ŠTUDIJE 
Namen delfske študije je bilo iskanje konsenza med stroko, svojci, uporabniki in predstavniki politike o 

tem, katere aktivnosti so prioritetne iz vidika občutenih in zaznanih potreb v času krize in so zato potrebno 

vključiti v Akcijski načrt.  

METODOLOGIJA  
Izhodišča ukrepov so se oblikovala v dveh interdisciplinarnih skupinah (IDS za izobraževanje in v IDS za 

mrežo služb na področju duševnega zdravja) in dopolnili s strani vodje Nacionalnega programa MIRA.  

V prvi krog delfske študije smo poslali 53 predlaganih aktivnosti, ki so predstavljale 12 ukrepov na 

področju sistemske ureditve in upravljanja področja duševnega zdravja ter dopolnitve mreže služb in 

izobraževanja. Namen prvega kroga je bil pridobiti komentarje na že obstoječe predlagane aktivnosti, ter 

zbrati predloge dodatnih ukrepov, ki so po mnenju sodelujočih nujni.  

Po prvem krogu smo vse komentarje pregledali in smiselno upoštevali pri oblikovanju končnih aktivnosti, 

pri katerih smo upoštevali tudi predloge dodatnih ukrepov. Vse komentirane in predlagane aktivnosti so 

bile vsebinsko združene in smiselno oblikovane v končne aktivnosti. Poslali smo tri opomnike za 

sodelovanje oziroma pozivi tistim, ki so bili v času pošiljanja vabila odsotni.  

V drugi krog je bilo poslanih 41 aktivnosti znotraj 16 ukrepov. V drugem krogu so udeleženci ocenjevali 

pomembnost navedenih aktivnosti na lestvici od 1 do 5 pri čemer je 1 pomenilo, da se jim ukrep zdi 

popolnoma nepomemben, 2 da je ukrep nepomemben, 3 da ukrep ni niti pomemben niti nepomemben, 4 

da je ukrep pomemben in 5 da je ukrep prioriteten oziroma zelo pomemben. Cilj zadnjega kroga delfske 

študije je bil doseči konsenz (vsaj 70 % strinjanje) o pomembnosti (ocena 4 ali 5) posamezne aktivnosti. 

Tistim, ki niso odgovorili so bili poslani trije opomniki za sodelovanje.  

Glede na doseženo raven konsenza tretji krog ni bil potreben.  

SODELUJOČI  

V prvi krog smo povabili 128 udeležencev, od tega 33 predstavnikov odločevalcev oziroma politike, 69 

predstavnikov stroke ter 26 predstavnikov uporabnikov in svojcev. Pred pričetkom so se vsi sodelujoči 

strinjali s sodelovanjem (podpisali so izjavo o sodelovanju). Za sodelovanje v študiji se je odločilo 49 oseb 

oziroma inštitucij, kar predstavlja 38,3 %. Med sodelujočimi je bilo 11 (22,4 %) predstavnikov 

odločevalcev oziroma politike, 28 (57,2 %) predstavnikov stroke in 10 (20,4 %) predstavnikov 

uporabnikov oziroma svojcev. Sodelovalo je več žensk (40) kot moških (8). V drugem krogu smo vsem, ki 

so sodelovali v prvem krogu poslali prošnjo za ocenitev pomembnosti posamezne aktivnosti. Prejeli smo 

38 odgovorov, kar predstavlja visok, 77,6 % odziv. Med sodelujočimi je bilo na koncu tako 7 (18,4 %) 

predstavnikov odločevalcev oziroma politike, 23 (60,5 %) predstavnikov stroke in 8 (21,1 %) 

predstavnikov uporabnikov oziroma svojcev. V zadnjem krogu delfske študije je sodelovalo 33 žensk in 5 

moških.  

REZULTATI 

Skozi delfsko študijo se je končno izoblikovalo 41 aktivnosti, ki so bile na lestvici pomembnosti v 

povprečju ocenjene z oceno 4,3 (od 1 do 5), a najpogosteje z oceno 5 (modus vseh skupnih ocen). V 

povprečju je bil odstotek strinjanja (t.i. konsenz) 84,3 odstoten (od 71,1 % do 97,4 %). V veliki večini so 

vsi sodelujoči ocenili popolnoma vse trditve, le pri treh trditvah po ena oseba ni podala svoje ocene.  

V povprečju so vse, razen ene aktivnosti, ocenili z oceno 4 ali več. Le ena aktivnost je imela povprečno 

oceno 3,9. Torej glede vseh aktivnosti udeleženci v povprečju izražajo mnenje, da so pomembne ali 

zelo pomembne. 

S konsenzom višjim od 84,2 odstotka in s povprečno oceno višjo od 4,5 so ocenili aktivnosti:  



● Pripraviti načrt, katere službe bodo v primeru krize delovale in na kakšen način – osebno z zaščitno 

opremo ali na daljavo z uporabo komunikacijske tehnologije (zdravstvene, socialne, JSVZ, JVSP). 

Vse institucije, službe in urgentne službe, ki skrbijo za otroke in mladostnike z duševnimi in 

vedenjskimi motnjami, starejše ter bolnike z demenco (ne glede na starost), ter za osebe s hudimi 

duševnimi motnjami, morajo prilagoditi svoje delovanje tako, da ostanejo dejansko (in ne le formalno) 

dostopne vsem (v polnem delovanju, ohranjajo stike z uporabniki in svojci ter jim nudijo podporo) in 

delujejo tudi preko telemedicine. 

● Vzpostaviti redna posvetovanja o potrebah in ukrepih na področju duševnega zdravja v regijah med 

strokovnjaki zaposlenimi v zdravstvenem (patronažne službe, CDZ, CKZ, RADM, psihiatrične 

bolnišnice), socialnem (CSD, JSVZ, JSVP) ter vzgojno izobraževalnem sektorju (šole, vrtci) in 

dobrodelnimi organizacijami ter civilno družbo.   

● Zagotoviti varovalno opremo za delo na terenu za zdravstvene delavce, delavce na področju 

socialnega varstva (tudi v nastanitvenih programih) in delavce drugih služb ter za svojce oseb s 

težavami v duševnem zdravju in za njih pomembne druge osebe.   

● Okrepiti delo na področju preprečevanja nasilja v družini: vzpostavitev varnih točk za prijavo nasilja in 

izboljšanje prepoznavnosti varnih točk. 

● Okrepiti mrežo nastanitvenih kapacitet z različnimi stopnjami podpore za ljudi v kriznih situacijah, na 

primer varne hiše, materinski domovi. Povečati število (manjših) stanovanjskih skupin oziroma 

bivanjskih enot za ljudi z duševnimi motnjami, ki so žrtve nasilja in gmotnih stisk ter ljudi brez 

bivališča - posebej na območjih, kjer teh kapacitet ni.  

● Vzpostaviti enotno telefonsko številko za krizno svetovanje (24 urna podpora). 

● Vzpostaviti koordinativno skupino (sestavljena iz strokovnjakov različnih strok zdravstva in sociale, 

občin, policije, vrtcev, šol, laikov in prostovoljcev, ki sodeluje s civilno zaščito), ki skrbi za: 

● zagotavljanje dostave hrane, zdravil, zaščitnih sredstev na dom  

● odkrivanje pomoči potrebnih (marginalizirane skupine, neznanje ipd.) 

● zagotavljanje psihosocialne podpore za preprečevanje osamljenosti in hujših duševnih težav 

   zaradi socialne distance in spremenjenih razmer 

● spodbujanje različnih oblik prostovoljstva in brezplačne medkrajevne ter mestne prevoze tudi za   

   skupino oseb s težavami v duševnem zdravju in/ali  zagotavljanje dodatnih sredstev za 

transport 

   in mobilnost uporabnikov (brezplačne vozovnice za ranljive skupine za prevoz) 

● Zagotoviti psihosocialno pomoč najbolj izpostavljenim in obremenjenim izvajalcem zdravstvenih, 

socialnih in drugih služb. Zagotoviti izobraževanje za večstopenjsko pomoč (od laične do 

visokokvalificirane psihoterapije) za delo s travmatiziranimi posamezniki v zdravstvenem in socialnem 

varstvu ter drugimi ljudmi, ki so žrtve travme – uporabiti preizkušene metode dela.  

● Zagotoviti vzpostavitev centrov za duševno zdravje v vseh regijah z mobilnimi službami za ranljive 

skupine (migranti) in mobilnimi timi (dodatni kadri, avtomobili, prenosni računalniki, telefoni, ipd.). 

● Ustrezno usposobiti strokovni kader (organizacije, ki zagotavljajo prostovoljno pomoč, CKZ, CDZ, 

patronažna služba) na področju obvladovanja hudih težav v duševnem zdravju povezanih s krizo za 

posamezne ranljive skupine (starejši, otroci in mladostniki, žrtve nasilja, ljudje z dolgotrajnimi 

težavami v duševnem zdravju, osamljeni starostniki ter druge ranljive skupine). 

 



 

BREME DUŠEVNIH MOTENJ 

 
Breme duševnih motenj in samomora je večje od bremena sladkorne bolezni, bremena bolezni 

dihal ali bremena bolezni prebavil in znaša 8% bremena vseh bolezni ter 4,1 BDP. Polovico 

izgubljenega deleža BDP prispevajo posredni stroški, ki nastanejo zaradi izgubljene produktivnosti. 

Posredni stroški zaradi duševnih motenj so v Sloveniji po podatkih OECD višji od EU povprečja, ki znaša 

1,64. 

Zdravstvena statistika kaže porast v številu obravnav na zunajbolnišnični ravni, nedopustno dolge 

čakalne dobe, ki presegajo 1 leto za prvi pregled, in tudi porast v številu izdanih psihotropnih 

zdravil med otroci in mladostniki. Med letoma 2008 in 2015 se je poraba zdravil pri mlajših od 19 let 

povečala za skoraj 50%, narašča predvsem poraba psihostimulansov pri fantih in antidepresivov pri 

dekletih. Zaradi slabe dostopnosti služb, stigmatizacije duševnih motenj in nizke pismenosti o duševnem 

zdravju je vrzel med tistimi, ki pomoč rabijo, in tistimi, ki pomoč prejmejo, nesprejemljivo velika. V 

primeru težjih duševnih motenj je takšnih, ki pomoči ne prejmejo, od 35 do 70%. V Sloveniji je delež 

prebivalcev starejših od 15 let, ki so koristili pomoč psihologa, psihoterapevta ali psihiatra 2,1%, kar je 

več kot dvakrat manj kot v EU (EU povprečje: 5,3%). Zaradi neenakomerno razvite in slabo dostopne 

izven bolnišnične mreže služb se velika večina obravnav izvaja v specializiranih bolnišnicah in 

socialnovarstvenih zavodih, kar je v nasprotju z mednarodnimi smernicami, ki zahtevajo skupnostni 

pristop pri obravnavi duševnih motenj, deinstitucionalizacijo in zmanjšanje hospitalizacij. V sklopu 

varovanja pravic je potrebno zagotoviti možnosti za rehabilitacijo ljudi z duševnimi motnjami: potrebno je 

okrepiti socialnovarstvene programe v skupnosti in tako omogočiti ustrezno nastanitev, zaposlitev in 

druge podporne programe za socialno vključenost. 

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje ocenjuje, da bi v Sloveniji približno 25.000 oseb potrebovalo 

dolgotrajne oblike subvencionirane zaposlitve, med katerimi prevladuje prilagoditev delovnih pogojev 

ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

Smernice OECD izpostavljajo naj Slovenija med prioritetne politike uvrsti načrtovanje in izvajanje ukrepov 

pomoči pri delu, zaposlitvene rehabilitacije in izboljšanja razmer na delovnem mestu, saj so duševne 

motnje najpogostejši razlog za invalidske upokojitve in tretji najpogostejši razlog za bolniške 

odsotnosti, ki so med najdaljšimi. Po samomorilnem količniku (na 100.000 prebivalcev) se Slovenija 

(uvršča na vrh med evropskimi državami (EU povprečje: 11). Izstopa vzhodna kohezijska regija, kjer je 

samomorilni količnik 23,7 (zahodna kohezijska regija: 16,0). Posebej veliko breme predstavlja 

samomor pri moških, ki zaradi samomora umrejo štirikrat pogosteje kot ženske. Pri starostnikih 

samomorilni količnik narašča, posebej ogroženi so moški. Pri mladostnikih je samomor drugi 

najpogostejši vzrok umrljivosti.  

Slovenija je v evropskem vrhu tudi v primeru umrljivosti zaradi duševnih motenj zaradi uživanja 

alkohola - standardizirana stopnja umrljivosti je pri moških petkrat in pri ženskah trikrat višja od 

EU povprečja. 

 



 

STROKOVNE UTEMELJITVE ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA NAČRTA PROGRAMA 

MIRA 2021 – 2023 PO PREDNOSTNIH PODROČJIH NPDZ 

V naslednjih poglavjih prikazujemo strokovna izhodišča in utemeljitve za aktivnosti, ki so načrtovane v 

posameznih prednostih področjih oziroma podpodročjih, vezanih na specifične cilje in ukrepe, začrtane V 

NPDZ. 

ZAGOTAVLJANJE SKUPNOSTNEGA PRISTOPA PRI KREPITVI DUŠEVNEGA 

ZDRAVJA 

Skupnostni pristop v skrbi za duševno zdravje omogoča zagotavljanje celovite skrbi za duševno zdravje 

celotnega prebivalstva, enakost v dostopu do kakovostnih virov podpore in pomoči ter vključevanje 

prebivalcev v procese odločanja ter izvajanja različnih aktivnosti v podporo zdravju. Temelji na 

medsektorskem ter interdisciplinarnem sodelovanju različnih deležnikov in se izvaja na nacionalnem, 

regijskem ter lokalnem nivoju. S ciljem skupnostnega pristopa v lokalnih okoljih (z vzpostavljenimi centri 

za krepitev zdravja) že delujejo Lokalne interdisciplinarne skupine za krepitev zdravja (LSKZ), v 

naslednjih letih je predvideno vzpostavljanje novih. V LSKZ se povežejo različni deležniki iz lokalnega 

okolja (predstavniki občine, delodajalcev, šolstva, zdravstva, sociale, nevladnih organizacij in društev ter 

drugi) ter predstavniki uporabnikov storitev za duševno zdravje oziroma njihovih svojcev. Za geografsko 

območje občin, ki jih pokrivajo centri za duševno zdravje, pa se bodo v obdobju novega AN 2021-2023 

vzpostavljali Regijski sveti za duševno zdravje. Cilj delovanja svetov je uresničevanje skrbi, da se na 

geografsko zaokroženih področjih zagotavljajo potrebni programi in storitve s področja duševnega 

zdravja, ki so dostopne vsem prebivalcem tega območja. LSKZ ter regijski sveti pripravijo akcijske načrte 

za udejanjanje skupnih ciljev, skrbijo za implementacijo učinkovitih praks v lokalna okolja ter se odzivajo 

na specifične potrebe lokalnega okolja na področju duševnega zdravja.  Da bi se čim bolje približali tem 

potrebam,  je v obdobju 2021-2022 predvidena priprava ocene stanja in potreb po službah in storitvah ter 

ocean stanja in potreb prebivalcev ter uporabnikov storitev na regijsko-lokalnih ravneh.   

PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA, PREVENTIVA in DESTIGMATIZACIJA 

DUŠEVNIH MOTENJ 

Promocija duševnega zdravja je pomembna za zvečanje in ohranjanje blagostanja posameznika tako na 

telesnem, duševnem kot socialnem področju ter posledično za zmanjševanje pogostosti težav v 

duševnem zdravju. Specifični cilji in ukrepi s pripadajočimi aktivnostmi so usmerjeni v zagotavljanje 

učinkovite podpore vsem populacijskim skupinam tako v domačem, vzgojno izobraževalnem, delovnem in 

lokalnem okolju. Kot podporna okolja ocenjujemo tista okolja, ki so varna in zdrava, ki omogočajo 

izboljševanje stanovanjskih razmer ter zaposlovanje. Aktivnosti v podpornih okoljih  upoštevajo ranljive 

posameznike, družine in skupine prebivalstva. Podporna okolja omogočajo zdrav življenjski slog, 

kakovostno preživljanje prostega časa, vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje ter 

obsegajo različne vsebine (kulturne, rekreativne, športne in druge). V Sloveniji poteka vrsta dejavnosti 

promocije duševnega zdravja, preventive duševnih motenj in destigmatizacije, ki jih ukrepi Akcijskega 

načrta 2021 do 2023 dodatno krepijo. Pripravila se bo ocena potreb ranljivih skupin prebivalstva in 

posnetek stanja razpoložljivih programov, ki krepijo duševno zdravja. Na podlagi izsledkov se bo 

oblikovalo nove programe promocije duševnega zdravja in preventive težav v duševnem zdravju. Akcijski 

načrt 2021 do 2023 predvideva posebne medresorske in interdisciplinarne posvete s ciljem 

razpoznavanja ovir in priložnosti za najbolj ranljive skupine prebivalcev na področju krepitve duševnega 



zdravja. Oblikovala se bo tudi javno dostopna baza vseh virov pomoči in programov s področja 

duševnega zdravja.  

V Akcijskem načrtu 2021 do 2023 vpeljujejo učinkovite promocijsko preventivne programe, ki uporabljajo 

najrazličnejše kulturno specifične načine komuniciranja in IKT in so usmerjeni v:  

 učenje veščin za zdrav življenjski slog;  

 krepitev čustvenih in socialnih kompetenc; 

 obvladovanje vsakodnevnih težav in težav v kriznih razmerah; 

 razumevanje pomena duševnega zdravja in njegove krepitve.  

Prav tako v Akcijskem načrtu 2021 do 2023 za osebe v stiski vpeljujemo v vsa okolja enostavno dostopne 

in brezplačne programe in storitve ozaveščanja, svetovanja ter zagovorništva v različnih oblikah kot so:  

 svetovalnice; 

 telefoni za pomoč v stiski; 

 skupine za samopomoč; 

 uporabniške skupine.  

DESTIGMATIZACIJA IN POVEČEVANJE PISMENOSTI O DUŠEVNEM ZDRAVJU 

Destigmatizacija je preverjeno najboljši način za izboljšanje dostopa do pomoči. Programi, ki zmanjšujejo 

diskriminatorna vedenja do ranljivih skupin so bili uspešni, če so bili javni, podprti z državno strategijo, 

dostopni vsem in če so jih vodili ter nadzirali ljudje z izkušnjo duševne stiske. Zmanjšanje predsodkov 

vodi v boljše zaposlovanje, pravičnejšo obravnavo in večjo vključenost. Programi destigmatizacije so se 

izkazali za uspešne tudi pri zmanjševanju samomora. 

Ukrepi za destigmatizacijo v Akcijskem načrtu 2021 do 2023 v lokalnih okoljih naslavljajo stigmo, zaradi 

katere trpijo tako posamezniki kot tudi njihovi najbližji. Posledice zaznane stigme v družbi in v sistemih se 

lahko pri osebah s težavami v duševnem zdravju kažejo z oklevanjem pri iskanju pomoči. Na družbeni 

ravni se stigma duševnih motenj izkazuje kot pomanjkanje razumevanja za potrebe po službah in 

različnih drugih oblikah pomoči ali celo zanikanju, da te potrebe obstajajo. Med cilji in ukrepi so v 

Akcijskem načrtu 2021 do 2023 številne dejavnosti, ki dvigujejo ozaveščenost in pismenost na področju 

duševnega zdravja, povečujejo razumevanje in znanje o duševnih motnjah in veščinah ukrepanja. Pri 

njihovem načrtovanju so vključeni uporabniki in svojci ter nevladne organizacije. Ukrepi Akcijskega načrta 

2021 do 2023 predvidevajo povečevanje ozaveščenosti in pismenosti ter sistemsko urejajo 

zagovorništvo. Z ozirom na to, da želimo delovati ciljano, bomo narediti široko oceno potreb na področju 

zdravstvene pismenosti in stigme oziroma diskriminacije za različne populacijske skupine. 

Izvajanje nacionalnega programa antidiskriminacije se začenja v novembru 2020 in je financiran iz 

kohezijskih sredstev. Sloni na primerih dobrih praks iz tujine, ki  so potrjene z znanstvenimi dokazi in iz 

slovenskih izkušenj in izvedbe v antidiskriminacijo usmerjenih programov v zadnjih 10 letih (Valič in drugi, 

2015). Gre za vrsto povezanih spletnih, medijskih in družabnih dogodkov, katerih nosilci in izvajalci so v 

večini ljudje z izkušnjo težave v duševnem zdravju in njihovi svojci, ki program tudi vodijo in nadzirajo na 

nacionalni ravni. Program se bo izvajal regionalno in na nacionalni ravni kontinuirano vsaj v obdobju 

financiranja, to je 3 leta.  

V Sloveniji že četrto leto poteka program OMRA (Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do 

obvladovanja motenj razpoloženja – OMRA ). Pismenost o duševnem zdravju je skupek veščin mišljenja 

in medosebnih odnosov (ali kognitivnih in socialnih veščin), ki omogočajo:  razumevanje, kako pridobiti in 

vzdrževati dobro duševno zdravje, razumevanje duševnih motenj in njihovega zdravljenja, zmanjševanje 



zaznamovanosti, povezane z duševnimi motnjami, izboljšanje učinkovitosti iskanja pomoči (vedeti, kdaj in 

kje poiskati pomoč) in razvijanje spretnosti, namenjenih izboljšanju skrbi za duševno zdravje, in 

sposobnosti samopomoči.  

PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PREVENTIVA DUŠEVNIH MOTENJ ZA 

OTROKE IN MLADOSTNIKE TER NJIHOVE DRUŽINE 

V okoljih, kjer otroci in mladostniki preživijo veliko časa (npr. vrtci in šole), je potrebno strateško umeščati 

vsebine s področja duševnega zdravja (npr. usposabljanje na področju čustvene in socialne pismenosti) 

in zagotavljati tudi ustrezno usposobljenost strokovnjakov, ki so v dnevnem stiku z otroci in mladostniki 

(npr. dodatna usposabljanja za vzgojitelje, učitelje, ravnatelje in druge strokovne delavce).  

Vidik duševnega zdravja je treba upoštevati tudi pri snovanju in izvajanju dejavnosti, ki niso neposredno 

povezane z duševnim zdravjem, a imajo na slednje vendarle velik vpliv (npr. obsežnost učnih načrtov oz. 

utemeljenost pričakovanj o doseganju učnega načrta ter vpliv le-teh na čustvene obremenitve in vedenje 

otrok).  

V Akcijskem načrtu 2021 do 2023 posebej prepoznavamo pomen  promocije duševnega zdravja in 

preventivo duševnih motenj v vzgojno izobraževalnem okolju. Vrtci in šole imajo poleg izobraževalne in 

vzgojne zelo pomembno socializacijsko vlogo. So prostor, v katerem lahko na enem mestu v programe 

zajamemo celotno populacijo otrok in mladostnikov, kar je učinkovitejše in tudi stroškovno upravičeno. 

Skrb za duševno zdravje skušajo ukrepi sistemsko umestiti v šolski kurikulum in širše, v svetovalno 

službo in med vse deležnike šole. 

Na širšem področju duševnega zdravja obstajajo številni programi in aktivnosti, ki so evalvirani po 

različnih kriterijih, marsikateri pa so brez evalvacije. Za doseganje večje kakovosti izvedenih aktivnosti s 

področja duševnega zdravja je ena od aktivnosti Akcijskega načrta 2021 do 2023  priprava kataloga 

programov varovanja in krepitve (duševnega) zdravja za otroke in mladostnike. Na podlagi dogovorjenih 

meril za uvrstitev v katalog, bi zagotavljali trajnosten in celovit razvoj ukrepov, ki prispevajo k duševnemu 

zdravju. Tovrsten katalog bi lahko postal podlaga za začetek procesa evalvacije učinkov ukrepov ter 

podlaga za oblikovanje javnih razpisov, ciljnih raziskovalnih programov in ciljev strateških dokumentov. 

Nadalje Akcijski načrt 2021 do 2023 predvideva, da  aktivnostim s področja duševnega zdravja, ki so 

evalvirane in dobro sprejete v okolju, kjer se izvajajo, zagotovi podporo pri sistemski implementaciji. 

Dostop do učinkovitih ukrepov je potrebno zagotoviti vsem otrokom in mladostnikom v Sloveniji.  

Kot pri drugih populacijskih skupinah je tudi pri otrocih in mladostnikih treba izboljševati pismenost o 

duševnem zdravju in izvajati programe destigmatizacije otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami in 

njihovih družin. Na ta način se lahko poveča delež oseb, ki zaradi duševne motnje prejmejo ustrezno 

oskrbo. Hkrati je treba naslavljati še druge prepreke do ustrezne obravnave oseb s težavami v duševnem 

zdravju. Posebna aktivnost v Akcijskem načrtu 2021 do 2023 je namenjena povečevanju usposobljenosti 

vratarjev sistema (vzgojitelji, učitelji, pediatri, družinski zdravniki ipd.) na področju zgodnje prepoznave 

težav v duševnem zdravju ter o obstoječih storitvah, ki so na voljo osebam s težavami v duševnem 

zdravju. Mreža služb in storitev, ki je namenjena otrokom in mladostnikom (in mladim družinam), je široka 

in preči meje številnih strok. Tako laična kot strokovna javnost rabi orodja, s katerim bi se lažje orientirala 

v mreži služb in prepoznala tiste storitve, ki so na voljo in ki jih v danem trenutku potrebuje. 

Ukrepi in aktivnosti Akcijskega načrta 2021-2023 naslavljajo tudi nekemične oblike zasvojenosti, s 

katerimi se soočamo tudi v Sloveniji. Zadnja leta smo priča predvsem porastu problematike, vezane na 

uporabo digitalnih tehnologij, predvsem pri mlajših generacijah, na kar poleg podatkov raziskav 

nakazujejo tudi povratne informacije s terena. Težave s področja uporabe digitalnih tehnologij so prišle v 

ospredje tudi v času epidemije COVID-19. Breme na račun nekemičnih zasvojenosti se ne zmanjšuje 



zaradi primanjkljaja preventivnih aktivnosti in programov ter programov celostne obravnave. Posebno 

pozornost je potrebno usmerjati v aktivnosti za preprečevanje problematike digitalnih zasvojenosti, s 

poudarkom na otrocih in mladostnikih. 

Ukrepi Akcijskega načrta 2021 do 2023 predvidevajo tudi obvladovanje posledic epidemije COVID-19, ki 

so pri otrocih in mladostnikih ter njihovih družinah številne in se lahko odrazijo večplastno.  

PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PREVENTIVA DUŠEVNIH MOTENJ ZA 

ODRASLE, AKTIVNE NA TRGU DELA 

Delovno okolje je ključno za promocijo duševnega zdravja in preventivo težav duševnega zdravja 

odraslih, saj odrasla oseba večino svojega časa do upokojitve preživi v delovnem okolju. Znano dejstvo 

je, da zdravje in dobro počutje ter zadovoljstvo delavca najpomembneje prispevajo k učinkovitosti delavca 

v okviru delovnega procesa ter tako k uspešnosti in konkurenčnosti delovne organizacije. Programi 

promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj so stroškovno učinkoviti in naj bi se vsak 

evro, ki ga organizacija vloži v promocijo zdravja na delovnem mestu, delodajalcu obrestoval dva do 

štirikrat. V populaciji aktivnih na trgu dela se med duševnimi težavami najpogosteje pojavljajo stresne in 

prilagoditvene motnje, pri čemer so kot najpogostejši vzrok zanje prav obremenitve na delovnem mestu. 

Poleg znanih psihosocialnih tveganj na delovnem mestu je epidemija nalezljive bolezni covid-19 zaradi 

spremenjenih delovnih pogojev vplivala tako na porast obstoječih kot tudi na nastanek novih 

psihosocialnih tveganj. 

Brezposelnost in zaznana negotovost zaposlitve dodatno poslabšujeta duševno zdravje. Poleg tega 

družbeno-ekonomske posledice epidemije, ki se med drugim odražajo v negotovih delovnih razmerah, 

čakanju na delo in porastu brezposelnosti, še povečujejo težave v duševnem zdravju. Posledice 

epidemije so poglobile obstoječe družbeno-ekonomske neenakosti in obenem povečale ranljivost 

nekaterih skupin, kot so samozaposleni in zaposleni v sektorjih, ki jih je epidemija v večji meri prizadela. 

Stroški zaradi duševnih motenj so v porastu. Največji delež neposrednih stroškov za delodajalce in 

državo nastane zaradi odsotnosti z dela. Stresne motnje ter duševno-vedenjske motnje kot vzrok za 

začasno nezmožnost za delo so od vseh vzrokov v največjem porastu. Še več, težave v duševnem 

zdravju so med poglavitnimi razlogi tako za invalidnost kot tudi za prezgodnje upokojevanje. Poleg 

absentizma se tudi prezentizem povezuje s številnimi neugodnimi izidi za delodajalce (izguba delovnih 

dni, zmanjšana produktivnost, dolgoročno večji absentizem) in zaposlene (večje tveganje za nesreče, 

slabše obvladovanje stresa, negativen vpliv na duševno zdravje). 

Za obvladovanje teh težav je zelo pomembno med različnimi deležniki usklajeno, zgodnje in sistematično 

preventivno delovanje. V zadnjih letih v Sloveniji poteka več uspešnih projektov (Čili za delo, StarVital, 

OMRA, MoST, OPSA idr.), v sklopu katerih so bile med drugim razvite empirično podprte promocijsko-

preventivne vsebine v podporo duševnemu zdravju ter orodja za merjenje psihosocialnih tveganj. 

Vzpostavlja se tudi nacionalna platforma za promocijo zdravja pri delu. Analiza stanja je pokazala, da 

veliko teh aktivnosti in projektov poteka zelo razpršeno oz. se osredotočajo le na določene ciljne skupine 

oz. geografske regije. Prepoznavnost in dostopnost do promocijsko-preventivnih aktivnosti in virov 

pomoči za zaposlene in brezposelne, kot tudi za delovne organizacije, je posledično prešibka. V primerih 

večjih težav v duševnem zdravju pri zaposlenih in brezposelnih primanjkuje tudi načrtne skrbi za 

ohranjanje delazmožnosti in zaposlitve. Prepoznavamo tudi nezadostnost motivacijskih vzvodov, ki bi 

delodajalce (in delavce) dolgoročno in sistematično spodbujali k aktivni skrbi za duševno zdravje. 

Aktivnosti Akcijskega načrta 2021 do 2023 podpirajo in povezujejo slovenske strokovnjake, ki delujejo na 

področju promocije duševnega zdravja odraslih (pri delu) in sodelujoče v dosedanjih projektih in 



programih pri usklajenem naslavljanju navedenih izzivov. Na podlagi njihovih izkušenj iz prakse in 

prepoznanih potreb na terenu bomo oblikovali in testirali model za široko in sistematično diseminacijo 

kvalitetnih promocijskih in preventivnih vsebin s področja duševnega zdravja z namenom povečanja 

njihove dostopnosti za populacijo aktivnih na trgu dela (zaposlene in brezposelne). Ovrednotili in izbrali 

bomo že razvite empirično podprte promocijsko-preventivne aktivnosti in programe ter orodja za oceno 

psihosocialnih tveganj. Da bi zagotovili hitrejšo in pravočasno dostopnost do virov pomoči za populacijo 

aktivnih na trgu dela, bomo povezali strokovnjake različnih strok (promotorje zdravja pri delu, specialiste 

medicine dela prometa in športa, strokovnjake s področja duševnega zdravja v CKZ/ZVC-jih in CDZO-jih 

v zdravstvenih domovih, varnostne inženirje, strokovnjake v območnih službah Zavoda RS za 

zaposlovanje) preko izdelanih protokolov sodelovanja. Omenjeni strokovnjaki bodo tudi tesno sodelovali z 

organizacijami, ki so v neposrednem stiku s ciljnimi skupinami. Nenazadnje, pripravili bomo tudi zakonske 

podlage za implementacijo motivacijskih vzvodov, da bi delodajalce podprli pri ustvarjanju duševnemu 

zdravju naklonjenih (delovnih) okolij. S projektnimi aktivnostmi želimo podpreti tudi vzpostavitev sistema 

zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu vračanja na delo.   

PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PREVENTIVA DUŠEVNIH MOTENJ ZA 

STAREJŠE 

V okviru Akcijskega načrta NPDZ 2021 do 2023 se ključne aktivnosti promocije duševnega zdravja in 

preventive duševnih motenj pri starejših usmerjajo v zagotavljanje pogojev za zdrav življenjski slog 

starejših oseb, za vključevanje starejših v družbeno in kulturno dogajanje lokalnega okolja, v krepitev 

medgeneracijskega sodelovanja in v podporo ter krepitev neformalnih mrež, deležnikov, organizacij ter 

programov za vključevanje starejših in zmanjševanje njihove osamljenosti. COVID pandemija je pokazala 

večjo ranljivost starejše populacije. Restrikcije, ki so se uvajale kot zaščita starejših občanov so 

prispevale, da se nekateri starejši počutijo kot breme družbe. Prav tako se je pokazala večja verjetnost 

minimiziranja pomena težav v duševnem zdravju in s tem tveganja, da ne bodo zaznane in ustrezno 

obravnavane v času epidemije. Metaanaliza 44-ih študij je pokazala, da negativen odnos družbe do 

starejših vpliva na duševno zdravje le-teh, prav tako pokroviteljski odnos do starejših zmanjšuje občutke 

samokontrole in poslabša samopodobo. 

 

Obstaja veliko pomanjkljivosti na področju organizacije storitev za starejše in različni družbeni pojavi  

ovirajo skrb za duševno zdravje te populacije:  

 gmotna prikrajšanost (stopnja tveganja revščine za starejše >65 let je leta 2015 znašala 17,2%, 

pri čemer je opazna izrazita razlika med moškimi (10 %) in ženskami (22%); 

 izključenost in osamljenost starejših (leta 2012 se je glede na podatke Evropske raziskave o 

kakovosti življenja 7% starejših od 50 let počutilo izključenih iz družbe, raziskava SHARE je 

pokazala nizko vključenost v opravljanje rednega neplačanega prostovoljskega dela (7% starejših 

od 50 let) in glede na evropsko povprečje večji delež tistih, ki niso vključeni v nobene aktivnosti v 

društvih; kar 30% udeležencev programa Starejši za starejše (ZDUS) poroča o pogostih občutkih 

osamljenosti); 

 diskriminatorna vedenja do starejših;  

 dvojna stigma zaradi starosti in duševne motnje; 

 slabša zmožnost nekaterih starejših za prilagajanje; 

 nepovezanost ali slaba povezanost izvajalcev na področju duševnega zdravja starejših; 

 slabše poznavanja IKT (podatki raziskave o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih 

prebivalcev Slovenije kažejo, da 72% anketirancev ne zna uporabljati računalnika). 

 

Prepoznane potrebe na področju skrbi za starejše so: 



 Čimprejšnje sprejetje zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe;  

 Potrebno je postopno zmanjševanje institucionalnih namestitev s ponudbo alternativnih rešitev; 

 Potrebno je doseči boljšo organizacijo javnih storitev na tem področju (pomoč na domu, osebni 

asistenti, dnevni centri ipd.), ki naj omogoča izvajanje večine potrebnih storitev ter naj vključuje 

prostovoljce le izjemoma, v skladu z potrebami starejših in ob ustrezni usposobljenosti 

prostovoljcev;  

 Dodatno izobraževanje in opolnomočenje prostovoljnih organizacij in društev za delo s starejšimi 

in njihovimi svojci; 

 Povečati število večgeneracijskih in medgeneracijskih centrov, ki lahko v veliki meri pomagajo pri 

ozaveščanju o aktivnem in zdravem staranju ter pri preprečevanju osamljenosti in socialne 

izključenosti;  

 Prilagoditev infrastrukture in bivalnega okolja v lokalni skupnosti (dostopnost storitev prevoza, 

dostopne zelene površine, dvigala ipd.); 

 Preprečevanje revščine pri starejših; 

 Zmanjševanje stigme in izključenosti ter nasilja. 

 

Prepoznani so bili sledeči ukrepi, ki so ustrezno vključeni v Akcijski načrt 2021 do 2023: 

 večja vključenost starejših v vsakdanje aktivnosti, kulturne in športne dogodke v lokalnem okolju 

ter posledično manjša osamljenost starejših; 

 izboljšana dostopnost in dosegljivost preventivnih programov/programov krepitve duševnega 

zdravja starejših v lokalnem okolju, vključno z programi za obvladovanje spominskih motenj ter 

izboljšanje dostopnosti različnih njim prilagojenih storitev  - uporabnik/starejši naj bi bil v fokusu; 

 destigmatizacija; 

 podpora/opolnomočenje svojcev in njihova razbremenitev (skupine za samopomoč) kot tudi dvig 

osveščenosti in kompetenc vseh ostalih strokovnih (zdravstveni, socialni delavci, oskrbovalno 

osebje) in laičnih javnosti, ki prihajajo v stik s starejšim skozi celotno življenjsko obdobje. 

MREŽA SLUŽB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 

Tretje prednostno področje mreža služb za duševno zdravje, naslavlja potrebe ljudi na geografsko 

zaokroženem območju. Mreža služb vsem prebivalcem določenega območja zagotavlja enakopravno 

dostopno ter celostno podporo in obravnavo, ki sega od programov promocije duševnega zdravja ter 

preventive duševnih in vedenjskih motenj do programov in storitev zdravljenja in rehabilitacije. Mreža 

služb za duševno zdravja je sestavljena iz velikega števila sodelavcev v zdravstvenem, socialnem, 

izobraževalnem in drugih sektorjih, sestavljena je iz strokovnjakov različnih strok, uporabniških 

organizacij, socialnovarstvenih programov in institucionalnih oblik obravnave. Mreža služb mora 

zagotoviti ustrezno ravnovesje med različnimi deležniki. Osnova za dobro delovanje sistema skrbi na 

področju duševnega zdravja so službe na primarni ravni zdravstvenega in socialnega varstva, ki pa 

potrebujejo tudi zadostno nadgradnjo specialističnih služb. 

V Sloveniji so leta 2018 na primarni ravni zaradi katerekoli duševne motnje obravnavali 8 418 otrok in 

mladostnikov  in 74 631 odraslih, na sekundarni ravni pa 10 651 otrok in mladostnikov  ter 53 851 

odraslih. V bolnišnici je bilo v letu 2018 obravnavanih zaradi katerekoli duševne motnje 487 otrok in 

mladostnikov in 9932 odraslih (Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (NIJZ 2) in Spremljanje 

bolnišničnih obravnav (NIJZ 8, 10, 12, SPP)). Iskanje pomoči v službah za duševno zdravje po podatkih 

iz baz med letoma 2011 in 2017 na primarni ravni se malenkost znižuje, v zadnjih letih pa spet zvečuje. 

Na sekundarni ravni se število obiskov malenkost znižuje razen pri otrocih in mladostnikih, kjer prihaja do 

postopnega povečevanja obiskov. Število hospitalizacij se zvečuje za starostno skupino nad 65 let ter za 

otroke in mladostnike. 



Neenakosti v dostopnosti obravnave zaradi težav v duševnem zdravju dosegajo razsežnosti kriznih 

okoliščin in zahtevajo ukrepanje brez odlašanja. Neenakost v dostopnosti do zdravstvenih storitev na 

področju duševnega zdravja se kaže predvsem v neenakomerni razporeditvi služb med regijami in z 

nesorazmerno razporejenimi kadri in programi glede na raven zdravstvenih služb.  

Specialistov psihiatrije je nesorazmerno veliko zaposlenih v specializiranih psihiatričnih bolnišnicah in 

oddelkih (od 215 specialistov psihiatrov jih 134 dela v bolnišnicah in od 22 specialistov otroške in 

mladostniške psihiatrije jih 17 dela v bolnišnicah). Na primarni ravni (v zdravstvenih domovih) dela le 44 

specialistov psihiatrije in 9 specialistov otroške in mladostniške psihiatrije. Od 54 specializantov psihiatrije 

jih je 48 v bolnišnicah in le 6 v osnovnem zdravstvu in od 22 specializantov otroške in mladostniške 

psihiatrije jih je v bolnišnicah 13 in le 9 v osnovnem zdravstvu. 

Podatki o specialistih klinične psihologije so skupni za tiste, ki obravnavajo otroke in mladostnike in tiste, 

ki obravnavajo odrasle. Od skupaj 96 specialistov klinične psihologije jih 40 dela v bolnišnicah. Samo 46 

specialistov klinične psihologije dela na primarni ravni. Glede regionalne razporeditve specialistov klinične 

psihologije izstopa OE ZZZS Ljubljana, kjer jih je od 96 zaposlenih 37 in jih je 20 v bolnišnici. Vzrok za 

tako veliko pomanjkanje specialistov klinične psihologije v zdravstvenem sistemu je neurejen sistem 

financiranja specializacije klinične psihologije, ki sedaj temelji na stroških izvajalcev zdravstvenih storitev. 

Prvi akcijski načrt NPDZ 2018-2020 je predvideval sprejetje zakonodaje za sistemsko financiranje 

specializacij klinične psihologije iz proračuna in zagotovitev finančnih sredstev za 30 specializacij klinične 

psihologije že v letu 2020. Zakonodaja sicer še ni bila sprejeta in področje ostaja izziv za akcijsko 

obdobje 2021-23. Prav tako je problem slabe dostopnosti do psihoterapije v zdravstvenem sistemu, ki jo 

tako misija SZO za področje duševnega zdravja iz leta 2015 kot prvi akcijski načrt NPDZ naslavlja s 

potrebo po sistemski ureditvi tega področja v Sloveniji (potrebna zakonodaja, ki ni bila realizirana). 

Specialisti na področju duševnega zdravja imajo v veliki meri dodatne pogodbe za delo v drugih 

zdravstvenih zavodih. Od 191 specialistov, ki delajo v specializiranih psihiatričnih bolnišnicah ali 

bolnišničnih oddelkih ima 128 pogodbe za delo v zunanjih zdravstvenih zavodih – večinoma na primarni 

ravni, kar kaže na velike potrebe po specializiranem kadru na področju duševnega zdravja primarne 

ravni. 

Med regijami so nedopustne neenakosti. Dobro preskrbljeni s kadri in programi ZZZS s področja 

duševnega zdravja so le OE ZZZS Ljubljana, kjer je zaposlenih 102 specialistov psihiatrije, od teh pa jih 

je 72 v bolnišnici in OE ZZZS Maribor, kjer je zaposlenih 38 specialistov psihiatrije, od teh jih je 28 v 

bolnišnici. Tudi specialisti otroške in mladostniške psihiatrije so razporejeni večinoma v prej omenjenih 

regijah, tako da jih je od skupnega števila 34 kar 17 v OE ZZZS Ljubljana (od teh 12 v bolnišnici) in 10 v 

OE ZZZS Maribor (od tega 4 v bolnišnici). Dve regiji – OE ZZZS Murska Sobota in Krško pa specialista 

otroške in mladostniške psihiatrije sploh nimata. Glede regionalne razporeditve specialistov klinične 

psihologije izstopa OE ZZZS Ljubljana, kjer jih je od 96 zaposlenih 37 in jih je 20 v bolnišnici. 

Ambulantni programi ZZZS za odrasle so razporejeni neenakomerno med regijami in jih skoraj polovico 

opravijo v specializiranih bolnišnicah in oddelkih. Skupnostna psihiatrična obravnava za odrasle poteka 

hkrati v bolnišnicah in v Centrih za duševno zdravje odraslih (CDZO). Kriteriji za obravnavo, kadrovska 

opremljenost in dostopnost so za obe obliki nedopustno različni. Do skupnostne obravnave v bolnišnicah 

lahko pridejo samo tisti pacienti, ki so bili iz bolnišnice odpuščeni, v CDZO pa so obravnavani vsi, ki glede 

na zdravstveno stanje to obravnavo potrebujejo. Skupnostne obravnave za otroke in mladostnike pa v 

Sloveniji še nimamo, vendar Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) zagotavljajo 

dobro podlago za njen razvoj.  



MREŽA SLUŽB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 

Duševne motnje otrok in mladostnikov predstavljajo v razvitem svetu eno ključnih groženj zdravemu 

razvoju, osebni izpopolnitvi in aktivnemu vključevanju mladih v družbo v obdobju odraslosti. Predstavljajo 

vodilni razlog nezmožnosti in slabega življenjskega izida v obdobju odraščanja in prispevajo 45% 

celotnega bremena bolezni v starosti 10-24 let (Vos in sod., 2003). Kar 50 % vseh duševnih motenj se 

začne do 14. leta in kar 75% pred 25. letom starosti, zato je preprečevanje in zdravljenje duševnih motenj 

v razvojnem obdobju ključno tudi za dolgoročno zmanjševanje bremena duševnih motenj.  

Duševne motnje predstavljajo kronične bolezni mladih. Prizadevajo njihov čustveni in kognitivni razvoj, 

ogrožajo njihovo šolsko uspešnost in zmanjšujejo zmožnost ustvarjanja podpornih medosebnih odnosov. 

Prizadenejo lahko njihovo odpornost, zmožnost prilagajanja, vplivajo na njihove bodoče življenjske 

možnosti, vključno z akademskimi dosežki in ovirajo njihovo dejavno vključitev v družbo. Zmanjšajo lahko 

tudi njihove možnosti finančne neodvisnosti, večajo izpostavljenost revščini (Gibbin sod., 2010), 

brezdomstvu (Killackey in sod., 2014) in kriminalu (Teplin in sod., 2005). Šibko duševno zdravje je 

povezano tudi z večjimi tveganji za šibko telesno zdravje v odraslosti.  

Duševne motnje prizadevajo 10% otrok in kar 20-25% populacije mladih. Za njihovo uspešno 

obvladovanje so zato ključne usmerjene preventivne dejavnosti, zgodnja prepoznava otrok in 

mladostnikov s tveganji in nastajajočimi težavami ter učinkovite zgodnje oblike pomoči. V razvitem svetu 

se v zadnjih petnajstih letih soočamo z velikim porastom duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih, 

hkrati pa z nezadostno razpoložljivostjo strokovnih služb in posledično slabo dostopnostjo do strokovne 

pomoči. Nacionalni program duševnega zdravja 2018-2028 sledi priporočilom mednarodnih strokovnih 

združenj po razvoju z dokazi podprtih intervencij na področju splošne in tarčne preventive, podpore 

staršem, zgodnjih intervencij, destigmatizacije duševnih motenj ter razvoju strokovnih služb, ki bodo 

prilagojene potrebam otrok in mladim, hitro dostopne, multidisciplinarne in ki bodo povezovale službe 

različnih resorjev. 

Akcijski načrt za obdobje 2021 do 2023 zato temelji na medresorskem povezovanju strokovnih služb pri 

zagotavljanju splošne in tarčne preventive duševnih motenj pri otrocih in njihovih družinah. Akcijski načrt 

2021 do 2023 zajema ukrepe, ki podpirajo obdobje nosečnosti, poporodno obdobje in zgodnje otroško 

obdobje. Zajemajo nadaljnje vzpostavljanje mreže CDZOM prvih 10 smo jih vzpostavili v obdobju prvega 

akcijskega načrta), pripravo protokolov sodelovanja med že obstoječimi CDZO v regionalnih ZD in 

CDZOM, izobraževanje pediatrov in kadra CDZOM brez klinične specializacije, obravnave in 

medresorskega povezovanja pri prepoznavi in obravnavi otrok in mladostnikov s tveganji v duševnem 

zdravju, vzpostavitev novih subspecialističnih timom in kadrovsko dopolnitev bolnišničnih timov za otroke 

in mladostnike na terciarni ravni. Akcijski načrt 2021 do 2023 načrtuje tudi pripravo protokolov obravnave 

otrok s trajnejšim agresivnim vedenjem v vzgojno izobraževalnih zavodih.  

MREŽA SLUŽB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH, VKLJUČNO S STAREJŠIMI 

V prvih dveh letih implementacije NPDZ (Akcijski načrt 2018 do 2020) smo vzpostavili 10 CDZO, ki 

delujejo regionalno in so organizirani na primarni ravni v zdravstvenih domovih. Vzpostavljanje mreže 

CDZO poteka načrtovano, kadri se sproti izobražujejo in usposabljajo, vzpostavljen pa je tudi enoten 

sistem zagotavljanja kakovosti. Od prvih 10 CDZO je bila večina vzpostavljena v vzhodni kohezijski regiji 

Slovenije, ki ima slabše determinante duševnega zdravja, večjo obremenjenost s kazalci slabega 

duševnega zdravja in slabšo preskrbljenost s kadrom in programi na področju skrbi za duševno zdravje.  

Ukrepi, ki jih prinaša Akcijski načrt 2021 do 2023 dodatno zmanjšujejo regionalno neenakost in 

nesorazmernost glede ravni obravnave. V naslednjih treh letih načrtujemo vzpostavitev dodatnih 15 



CDZO, kar pomeni, da bi dosegli cilj, začrtan v NPDZ – to je mreža 25 CDZO v letu 2023. Pri 

vzpostavljanju mreže CDZO smo naleteli na težave glede pomanjkanja kadra in neenakostmi v preskrbi s 

kadri in programi med regijami in ravnmi obravnave, ki so tako velike, da bi bilo čakanje na razvoj novih 

specialistov za CDZO neetično, nestrokovno in finančno nevzdržno. Zato je potrebno del kadrov 

zagotoviti s prerazporeditvami specialistov psihiatrov iz sekundarne ravni. Brez prenosa programov, 

specialistov psihiatrije in specializantov psihiatrije na primarno raven ne bo mogoče dovolj hitro 

vzpostaviti mreže CDZO in s tem prebivalcem Slovenije zagotoviti kakovostno in dostopno obravnavo 

težav v duševnem zdravju.  

Izkušnje vzpostavljanja CDZO v preteklih dveh letih so pokazale, da je smiselno obstoječe specialiste 

psihiatre in specialiste klinične psihologije, ki že izvajajo ambulantno dejavnost v zdravstvenem domu, ki 

CDZO vzpostavlja, integrirati v novo nastali CDZO do standardnega tima, saj je sicer ob pomanjkanju 

specialistov tako rekoč nemogoče zagotoviti dodatne specialiste za CDZO. S tem ukrepom dosežemo 

optimalnejšo sestavo tima CDZO in s tem omogočimo kakovostno, celostno, timsko in multidisciplinarno 

ambulantno in skupnostno obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v lokalnem okolju. 

Ukrepi v Akcijskem načrtu 2021 – 2023 predvidevajo, da se večina splošne psihiatrične ambulantne 

obravnave za odrasle in celotno skupnostno psihiatrično obravnavo za odrasle iz bolnišnic prenese na 

primarno raven v CDZO, kjer se izvaja obravnava v multidisciplinarnih timih in je dostopna vsem 

prebivalcem na lokalni ravni. Programe, ki jih izvajajo psihiatrične bolnišnice pa je potrebno v večji meri 

specializirati z zagotavljanjem subspecialističnih ambulantnih in bolnišničnih obravnav. Zato ukrepi 

predvidevajo vzpostavitev subspecialističnih timov v bolnišnicah in s tem odpirajo možnost obravnave 

dobro definiranih kompleksnih in komorbidnih stanj. Specializirane psihiatrične bolnišnice morajo prevzeti 

občasno obravnavo tistih oseb s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, 

subspecialistične storitve ali pa stalno obravnavo oseb, ki jih v službah na primarni ravni ni mogoče 

varno, učinkovito in kakovostno obravnavati in zato potrebujejo storitve sekundarne in terciarne ravni.  

Prenos programov, kadrov in specializantov s področja duševnega zdravja na primarno raven in 

integracija obstoječih programov v CDZO v nosilnem zdravstvenem domu omogoča hitrejšo vzpostavitev 

mreže CDZO in s tem hitro, učinkovito in finančno vzdržno rešitev težkih razmer glede neenakosti v 

dostopnosti zdravljenja težav v duševnem zdravju. Pomembno je tudi, da se specializacije načrtujejo 

skladno s potrebami v prvi fazi pretežno za primarno raven in da se prenese sedaj potekajoče 

specializacije kar v največji meri na primarno raven. 

Pri odraslih in starejših so med ukrepi Akcijskega načrta 2021 do 2023 izpostavljeni še zgodnje 

odkrivanje oseb s težavami v duševnem zdravju ter okrepitev pomoči starejšim na domu v okviru 

ambulant družinske medicine ter patronažne službe in psihoedukacija oseb z najpogostejšimi duševnimi 

motnjami v okviru CKZ ter CDZO. 

Problem vedno večjih potreb po novih posteljah v posebnih socialnovarstvenih zavodih (zlasti na 

varovanih oddelkih) je dolgoročno mogoče rešiti samo s hkratnim povečevanjem dostopne, intenzivne in 

kontinuirane psihiatrične obravnave v skupnosti (kar omogoča mreža CDZO), povečevanjem kapacitet v 

stanovanjskih skupinah v skupnosti in šele nato s povečanjem kapacitet v zavodih. Bivanje ljudi v 

domačem okolju, ali v stanovanjski skupini (kadar oseba nima možnosti bivanja doma), skupaj z 

intenzivno skupnostno psihiatrično obravnavo, daje dobro podlago za kar največjo samostojnost in 

usposabljanje za samostojno življenje. Za ljudi je takšna obravnava bolj prijazna in dolgoročno je 

preverjeno učinkovita. Brez dodatne okrepitve intenzivne psihiatrične obravnave v domačem okolju, se ne 

bo posrečila nobena oblika deinstitucionalizacije.  



ALKOHOL IN DUŠEVNO ZDRAVJE 

Četrto prednostno področje NPDZ je namenjeno zmanjševanju negativnih učinkov alkohola na duševno 

zdravje. Poraba alkohola v Sloveniji je višja od evropskega povprečja, 45 % prebivalcev, starih 25–64 let, 

pije čezmerno  (presega dnevne meje manj tveganega pitja alkohola in/ali se vsaj enkrat na leto opije). 

Med vzroki smrti, neposredno pripisljivimi alkoholu, so na drugem mestu smrti zaradi duševnih in 

vedenjskih motenj zaradi alkohola. Osnutek akcijskega načrta za zmanjševanje škodljive rabe alkohola 

sledi v svojih bistvenih postavkah Evropskemu akcijskemu načrtu za zmanjšanje škodljive rabe alkohola 

2012-2020. Večino aktivnosti za odgovorno rabo alkohola se izvaja v zadnjih letih v Sloveniji v okviru 

projekta SOPA. NPDZ se usmerja predvsem v obravnavo tvegane in škodljive rabe alkohola v zdravstvu 

in zagotavljanja sodelovanja z drugimi sektorji.  

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja predvideva v okvirju tretjega strateškega cilja 

„zmanjšanje z alkoholom povezanih duševnih motenj“, kot kazalnike pa navaja „povečanje števila oseb, 

odvisnih od alkohola, ki se vključijo v zdravljenje in se ponovno polno vključijo v aktivno družbeno 

življenje za 20 % v 10 letnem obdobju“. 

Zdravljenje alkoholizma v našem okolju je od uvajanja ukrepov za omejevanje rabe alkohola (2003)   do 

danes, razen posameznih pobud za nadgradnjo kompetenc ali organizacijo, ostalo  javnozdravstveni izziv  

brez sistemskega  nadgrajevanja specifičnih znanj in evalvacije. 

Začetke pozitivnega odzivanja družbe pri nas kažeta oblikovana alkoholna politika in spremljanje 

veljavnih kazalnikov. Sodeč po evropskih smernicah je še veliko prostora za izboljšavo, tako na področju 

sektorja vlade za jačanje koordinacije za promocijo kohezije alkoholne politike, kot neodvisnega glasu 

civilne družbe. Predpogoja za doseganje  zmanjšanja z alkoholom povezanih duševnih motenj  (kot 

strateškega cilja  resolucije), sta povečanje števila presejanj skozi sistemski pristop in ustrezno ukrepanje. 

Obe kompetenci zahtevata specialna znanja izvajalcev. Kljub splošni razširjenosti uporabnih in učinkovitih 

ukrepov, tudi strokovnjaki, ki niso ozko specializirani za področje odvisnosti, pogosto ne poznajo smernic 

za preventivo, identifikacijo in zdravljenje alkoholizma. 

Prav tako zelo majhen odstotek oseb, ki imajo duševno motnjo nastalo zaradi uživanja alkohola, se 

zdravi. Poglavitna vzroka sta stigma in ne dovolj učinkovito izvajanje presejanja za tvegano in škodljivo 

uživanje alkohola, na primarnem nivoju zdravstvene oskrbe. Po mnenju stroke potrebujemo za 

uspešnejše delovanje za zmanjšano rabo alkohola in posledic zaradi škodljive rabe alkohola: 

 sprejetje učinkovitih ukrepov za zmanjšanje rabe alkohola, ki se nanašajo na dostopnost (cene, 

obdavčitev ipd.), čeprav obstajajo odpori zaradi ekonomskih in socialnih razlogov,  

 Komisijo za alkohol podobno ustanovljeni Komisiji za droge, zaradi potrebe po izboljšanju 

koordinacije za promocijo kohezije alkoholne politike,  

 nadaljnjo nadgradnjo rutinskega presejanja populacije od 15 leta naprej, na primarni ravni oskrbe 

in širše, ki bi omogočila večjo detekcijo oseb, ki potrebujejo različne oblike pomoči, istočasno pa 

spremenila motivacijska izhodišča izvajalcev,  

 protokole obravnave in sodelovanja, s poudarkom na dostopnosti in celostni ustrezni obravnavi 

(npr. brezposelnih oseb), 

 register izvajalcev obravnave, ter  

 evalvacijo zdravljenja (vključno s presejanjem in kratkimi intervencami) zaradi izboljšanja kvalitete 

oskrbe, 

 kontinuirano izobraževanja zdravstvenega kadra, kakor drugih strokovnih služb za področje 

problematike pitja alkohola in alkoholizma, 

 organizacijo podiplomskega študijskega programa odvisnosti, 



 zagotavljanje trajnih virov financiranja za nadgradnjo izobraževanja in ozaveščanja laične in 

strokovne javnosti o problematiki pitja alkohola. 

PREPREČEVANJE SAMOMORILNEGA VEDENJA 

Peto prednostno področje naslavlja problematiko samomorilnega vedenja. Samomorilno vedenje  je 

kompleksen pojav, na katerega vlivajo številni dejavniki, tako individulani in medosebni kot dejavniki 

okolja ter njihovo prepletanje. Samomor je v Sloveniji še vedno velik  javnozdravstveni problem. Leta 

2019 je zaradi samomora umrlo 394 oseb (307 moških in 87 žensk), samomorilni količnik (število umrlih 

zaradi samomora na 100.000 prebivalcev) pa je znašal 18,86 (29,35 za moške in 8,43 za ženske). 

Samomor med moškimi je bil več kot trikrat pogostejši kot med ženskami (razmerje med spoloma je 3,5). 

V obdobju 2009 – 2019 je kljub nihanjem med posameznimi leti (bodisi v smeri upada ali v smeri porasta 

števila) opazen trend upadanja umrljivosti zaradi samomora, vendar pa kljub zabeleženemu upadu 

Slovenija zaradi umrljivosti zaradi samomora še vedno precej nad evropskim povprečjem (11/100 000). 

Podobno kot drugod po svetu tudi v Sloveniji samomorilni količnik narašča s starostjo in je najvišji v višjih 

starostnih skupinah. V Sloveniji lahko opazimo zelo velike razlike v umrljivosti zaradi samomora med 

posameznimi regijami. Regije, ki so na vzhodu države, beležijo več samomorov v primerjavi z regijami, ki 

so na zahodu. Izjemi sta pomurska regija na vzhodu, kjer so v zadnjih letih zabeležili nižji samomorilni 

količnik od povprečja, in gorenjska regija na zahodu, kjer so v zadnjih letih zabeležili višji samomorilni 

količnik od povprečja. V nekaterih regijah na vzhodu izstopa samomorilni količnik med moškimi (Koroška, 

Savinjska, Posavska), ki je precej nad slovenskim povprečjem za moške, medtem ko v nekaterih regijah 

na zahodu, ki sicer beležijo nižji samomorilni količnik od povprečja, izstopa visoko razmerje med spoloma, 

saj med moškimi beležijo tudi do šestkrat več samomorov v primerjavi z ženskami. 

V Sloveniji je še vedno prisotna stigma na področju duševnega zdravja in iskanja pomoči. Zato je nujno 

potrebno začeti s ciljanimi in standardiziranimi pristopi k zmanjševanju omenjene problematike. Predvsem 

je potrebno z ukrepi nagovarjati splošno javnost. Krepiti je potrebno kompetence in veščine, kako se 

osebo v stiski prepoznati, kako se pogovarjati in kako nuditi osnovne oblike pomoči in podpore. Ob 

ukrepih, ki so usmerjeni v osebe, ki so neposredno ogrožene zaradi samomora, je potrebno uvajati tudi 

ukrepe, ki so usmerjeni v bližnje, ki jih je samomor prizadel. Slednji pristopi so v Sloveniji maloštevilni.  

Dobri in učinkoviti ukrepi so tisti, ki temeljijo na podatkih. V Sloveniji imamo dobre in zanesljive podatke o 

samomoru (Baza Umrlih), ki bi jih veljalo povezati in dopolniti s podatki iz policijskih zapisnikov (zapisniki 

iz kraja prizorišča). Slednji so namreč bogat vir informacij o dejavnikih tveganja, kot tudi o potencialnih 

varovalnih dejavnikih. Precej slabše in manj zanesljive podatke imamo kar zadeva poskusov samomora, 

saj v Sloveniji nimamo enotne in standardizirane metodologije za beleženje poskusov samomora. 

Preprečevanje samomora se začne že mnogo bolj zgodaj, preden se težave pojavijo oziroma izrazijo. 

Tudi zato so za preprečevanje in zmanjševanje samomorilnega vedenja ključni ukrepi v praktično vseh 

prednostnih področjih RNPDZ. Poleg tega pa področje preprečevanja samomora zajema še druge 

specifične cilje: 

- dvig ozaveščenosti in pismenosti na področju duševnega zdravja in samomora,  

- zgodnjo identifikacijo samomorilno ogroženih oseb v okviru različnih strokovnih služb.  

- redno spremljanje pojava in vzpostavitvi sistema poročanja o poskusih samomora.  

- pomen ozaveščanja za razvoj kritičnega odnosa do rabe alkohola ter uvajanje sistemskega 

presejanja in kratkih intervencij ob tveganem in škodljivem pitju na primarni ravni zdravstva in sociale.  

- omejevanje dostopa do sredstev za samomor. 



IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE, SPREMLJANJE in EVALVACIJA 

Zadnje, šesto prednostno področje, je namenjeno izobraževanju, raziskovanju, spremljanju in evalvaciji 

na področju duševnega zdravja. Ustrezno in kakovostno izobraževanje na področju duševnega zdravja je 

temeljni kamen za razvoj kakovostnih služb in storitev na tem področju v vseh sektorjih. Sodobne 

smernice na področju izobraževanje so, da je potrebno o področju izobraževati celostno ter, da so 

neprecenljivi sodelavci v izobraževalnih procesih ljudje z izkušnjo duševne motnje in njihovi svojci. 

Njihova participacija pogosto uravnoteži modele obravnav, ki se lahko zdijo konfliktni, njihove izkušnje pa 

na teoretično znanje dodajo bistvene vsebine-izkušnje. Sodobni edukacijski modeli poskušajo tudi 

zapolniti vrzeli v programih na področjih javnozdravstvenih pristopov in na področju varovanja človekovih 

pravic,  kar je bilo do sedaj pogosto spregledano. 

O načrtovanju izobraževanja v naslednjem akcijskem obdobju smo se posvetovali s številnimi deležniki iz 

akademskih skupin, s strokovnjaki in tudi z uporabniki. Poskušali smo uporabiti mednarodne izkušnje in v 

nekaterih delih načrtovanega izobraževalnega procesa neposredno vključujemo tuje strokovnjake. 

Zavedamo se, da je za najboljšo kakovost izobraževanja potrebno najprej natančno oceniti kakšne so 

potrebe na tem področju, zato pripravljamo široko raziskovanje v katerem bomo pregledali vse obstoječe 

kurikulume na vseh ravneh izobraževalnega procesa, primere dobrih praks in o potrebah povprašali 

izvajalce izobraževanj in uporabnike izobraževalnih procesov. Pred oceno potreb pa smo vendarle lahko 

z relativno visoko stopnjo gotovosti predlagali v akcijskem načrtu nanizane ukrepe, ki so posebej v 

kriznem obdobju med prioritetami Nacionalnega programa duševnega zdravja. V razmerah, ko se 

pogostost duševnih motenj in njihovih posledic povečuje, je pomembno zagotoviti tudi osnovno 

izobraževanje o ustrezni komunikaciji v času krize, o samopomoči in pomoči drugim, da bodo lahko ljudje 

lažje podprli drug drugega, kar se je že izkazalo za zelo uspešno tudi v našem okolju. 

KOMUNIKACIJSKA PODPORA DELOVANJU PROGRAMA MIRA 

Državni program duševnega zdravja MIRA v naslednjih treh letih načrtuje izvajanje zelo velikega števila 

kompleksno zasnovanih ukrepov, ki temeljijo na uresničevanju Resolucije o nacionalnem programu 

duševnega zdravju. S številnimi kompleksno zasnovanimi ukrepi bo program vplival na varovanje in 

krepitev duševnega zdravja celotnega prebivalstva. Potekali bodo programi za promocijo duševnega 

zdravja, preventivo in zgodnje prepoznavanje težav v duševnem zdravju ter obravnavo in rehabilitacijo 

oseb v skladu z njihovimi potrebami. Vse to je neločljivo povezano z načrtovanjem in izvajanjem 

komunikacijskih ukrepov, ki morajo temeljiti na teoretičnih modelih in z dokazi podprtih priporočenih 

metodah. Da bi program lahko uspešno in učinkovito uresničeval zelo ambiciozno zastavljene cilje (kar pa 

je zaradi perečega položaja duševnega zdravja upravičeno in nujno), je nujno strokovno zasnovano, 

načrtno in kakovostno komuniciranje. Ne gre le za informiranje javnosti (kar je seveda nujno, je pa šele 

prvi in osnovni korak k doseganju zastavljenih ciljev), Program MIRA mora kontinuirano izvajati 

komunikacijske dejavnosti na številnih področjih komuniciranja: 



 

Komuniciranje na zdravstvenem področju se je kot komunikacijska in zdravstvena interdisciplinarna 

stroka v zadnjih desetletjih zelo razvilo. Ima svoje teoretične podlage, z dokazi podprte metode in modele, 

ki smo jih skušali v kar največji meri vgraditi v načrtovanje komunikacijskih dejavnosti Programa MIRA. 

Podrobnejša obrazložitev teh z dokazi podprtih metod in priporočenih modelov komunikacijskih aktivnosti 

je zajeta v Strategiji komuniciranja Programa Mira, ki je v zaključni fazi in bo dokončana do konca leta 

2020. Služila je kot podlaga pri pripravi akcijskega načrta na področju komuniciranja. Kot vsi 

javnozdravstveni ukrepi morajo tudi komunikacijski temeljiti na analizi obstoječega stanja, na katerega 

želimo vplivati in na zelo jasno zastavljenih ciljih ukrepov, ki jih je potrebno sproti, vsekakor pa obdobno, 

tudi evalvirati in po potrebi ukrepe spremeniti, da bodo bolj uspešni in učinkoviti.  Zato je akcijski načrt na 

področju komuniciranja zgolj okvir, znotraj katerega se bodo posamezni ukrepi oblikovali in izvajali 

skladno s potrebami programa. 

Posamezna področja komuniciranja se seveda prepletajo in deloma tudi prekrivajo. Posebno pozornost 

smo posvetili krepitvi zdravstvene pismenosti na področju duševnega zdravja, opolnomočenju 

potencialnih uporabnikov, uporabnikov in njihovih bližnjih ter dolgoročnim prizadevanjem za 

zmanjševanje stigme, ki se drži težav v duševnem zdravju, žal pa tudi nekaterih strok, ki se s temi 

težavami ukvarjajo. Glede na vse, kar vemo o novem koronavirusu SARS-covid-2 je seveda treba 

računati s tem, da zdravstvena dejavnost tudi na področju duševnega zdravja še nekaj let ne bo potekala 

čisto tako, kot pred pojavom covid-19. Marsikaj bo potrebno opraviti na daljavo, brez srečanj večjega 

števila ljudi. Zato smo posebno pozornost posvetili komunikacijskim dejavnostim, tudi medosebnim, na 

daljavo. Pri tem smo upoštevali, da vsi, ki jih morajo te dejavnosti doseči, niso vešči internetnih orodij ali 

pa nimajo dostopa do njih. Pri snovanju načrta komunikacijskih aktivnosti smo posebno skrb namenili tudi 

odstranjevanju komunikacijskih ovir vseh vrst, od jezikovnih, pa do ovir, s katerimi se pri dostopanju do 

storitev na področju duševnega zdravja srečujejo ljudje z različnimi oviranostmi po Mednarodni 

klasifikaciji oviranosti in zmanjšanih zmožnosti. 



UPRAVLJANJE IMPLEMENTACIJE PROGRAMA MIRA 

Implementacija obsežnega nabora prepletenih in soodvisnih ukrepov in aktivnosti NPDZ in aktualnih 

akcijskih načrtov je lahko uspešna le, če je zagotovljena upravljalska struktura z mrežo strokovnjakov na 

državni, regionalni in lokalni ravni, ki v skladu z NPDZ vodijo in koordinirajo aktivnosti ter medsebojno 

povezujejo deležnike in nosilce aktivnosti. Upravljanje programa vključuje tudi usklajen razvoj in/ali 

uvajanje dokazano učinkovitih programov na področju duševnega zdravja, načrtovanje in usklajevanje 

implementacije ter širitve timov v skupnosti, v sodelovanju med službami na področju zdravstvenega, 

socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Sprotno spremljanje stanja na področju duševnega 

zdravja ter spremljanje in evalvacija uspešnosti implementacije in doseganja ciljev NPDZ so pomemben 

element upravljanja implementacije NPDZ in AN. Opisane naloge strokovnega in organizacijskega 

upravljanja implementacije NPDZ izvaja skupina strokovnjakov Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

(NIJZ), ki v naloge upravljanja na državni in regionalni ravni vključuje strokovnjake različnih strok in 

resorjev na področju duševnega zdravja, zagovorniških in humanitarnih organizacij ter predstavnikov 

uporabnikov in svojcev. Za potrebe strokovnega vodenja implementacije NPDZ je bilo vzpostavljenih 15 

interdisciplinarnih delovnih skupin (IDS) * za različna področja duševnega zdravja ter strokovni svet 

NPDZ. Na OE NIJZ pa so bili zaposleni regijski koordinatorji za duševno zdravje, ki zagotavljajo 

koordinacijo implementacije NPDZ na regionalni ravni, Zaradi pomanjkanja financiranja upravljanja 

implementacije NPDZ nismo uspeli vzpostaviti zadostnih kapacitet za opravljanje vseh funkcij, potrebnih 

za uspešno implementacijo. Prav tako predstavlja veliko oviro uspešni, povezani in medresorno usklajeni 

implementaciji pomanjkljivo sodelovanje resornih ministrstev ter odsotnost medresorne delovne skupine 

(MZ, MDDSZ ter MIZŠ), ki bi naslavljala medresorne izzive na področju duševnega zdravja.  

NPDZ  predvideva tudi vzpostavitev državnih (Vladni svet za duševno zdravje), regijskih (Regijski svet za 

duševno zdravje) in lokalnih (Lokalne skupine za (duševno) zdravje) odločevalskih /upravljalskih struktur 

v podporo implementaciji NPDZ. Namen vzpostavitve in delovanja teh struktur je vključitev ciljev NPDZ v 

agendo vseh resorjev vlade ter vključevanje duševnega zdravja v skupnostno skrb za duševno zdravje na 

regijski in lokalni ravni. Vladni svet za duševno zdravje se še ni vzpostavil. Vzpostaviti je potrebno tudi 

regionalne (območne) svete za duševno zdravje in lokalne skupine za (duševno) zdravje, v njih pa 

vključiti različne deležnike iz lokalnega oziroma regijskega okolja (predstavnike občine, delodajalcev, 

šolstva, zdravstva, sociale, nevladnih organizacij in društev ter druge) ter predstavnike uporabnikov 

storitev za duševno zdravje oziroma njihovih svojcev. Lokalne skupine za zdravje ter regijski (območni) 

sveti pripravijo na osnovi ocene stanja in potreb v skupnosti akcijske načrte za udejanjanja sprejetih 

ukrepov ter implementacijo učinkovitih praks v lokalna oziroma regijska okolja. Zaradi tesne povezanosti v 

lokalnem okolju lahko člani omenjenih skupin in svetov lažje prepoznavajo in se odzivajo na specifične 

potrebe prebivalcev na področju duševnega zdravja 

*IDS delujejo za naslednja področja: 

IDS za promocijo duševnega zdravja in preventivo duševnih motenj v obporodnem obdobju, 

IDS za promocijo duševnega zdravja in preventivo duševnih motenj otrok in mladostnikov, 

IDS za promocijo duševnega zdravja in preventivo duševnih motenj odraslih s poudarkom na krepitvi 

duševnega zdravja na delovnem mestu, 

IDS za promocijo duševnega zdravja in preventivo duševnih motenj starejših, 

IDS za skupnostni pristop k duševnemu zdravju, 

IDS Mreža služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 

IDS Mreža služb za duševno zdravje odraslih, 

IDS Mreža Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), 

IDS Mreža Centrov za duševno zdravje odraslih (CDZO), 

IDS Nekemične zasvojenosti, 



IDS Alkohol in duševno zdravje, 

IDS Preprečevanje samomorilnega vedenja, 

IDS Izobraževanje na področju duševnega zdravja, 

IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje izvajanja NPDZ, 

IDS Komuniciranje na področju duševnega zdravje. 

FINANCIRANJE IMPLEMENTACIJE NPDZ 

Doseganje strateških in specifičnih cilje NPDZ zahteva polno in usklajeno medresorno financiranje 

načrtovanih ukrepov in aktivnosti posameznega akcijskega obdobja. Financiranje implementacije ukrepov 

in aktivnosti prvega AN NPDZ 2018-2020 je bilo nezadostno, zato tudi niso bili implementirani vsi ukrepi 

iz tega obdobja. Izrazito pomanjkljivo je bilo proračunsko financiranje, ki zagotavlja implementacijo 

programov promocije in preventive na področju duševnega zdravja in socialnovarstvene programe tega 

področja, nezadostno financirano je tudi upravljanje implementacije NPDZ in AN. Ustrezno pa je bilo 

financiranje implementacije vzpostavljanja mreže centrov za duševno zdravje s strani ZZZS, saj smo v 

obdobju 2019-2020 vzpostavili 20 CDZ (10 CDZOM in 10 CDZO). 

Ker proračunsko obdobje 2020 in 2021 ne vsebuje zadostnih finančnih  sredstev za financiranje 

načrtovanih ukrepov in aktivnosti AN 2021-23, smo velik del financiranja vključili v novo programsko 

obdobje kohezijske politike, 2021-2027.  Kljub temu pa je potrebno skladno s potrebami implementacije 

AN NPDZ 2021-23 ustrezno dopolniti proračune resornih ministrstev (MZ, MDDSZ, MIZŠ) za obdobje 

2021, 2022 in 2023, da bomo lahko implementirali nujno potrebne aktivnosti AN2021-23. To je še toliko 

bolj pomembno zaradi kriznih razmer COVID-19 epidemije in posledične gospodarske in socialne krize, ki 

močno načenja duševno zdravje posameznika in družbe. SZO, ZN in EU opozarjajo, da se bomo soočali 

tudi s hudo krizo na področju duševnega zdravja, če ne bomo pravočasno in sistemsko ukrepali za njeno 

preprečevanje oziroma zmanjševanje.  

AKCIJSKI NAČRT NACIONALNEGA PROGRAMA DUŠEVNEGA 

ZDRAVJA, PROGRAMA MIRA,  ZA OBDOBJE OD 2021 DO 2023 

 

Akcijski načrt Nacionalnega programa duševnega zdravja, Programa Mira, za obdobje 0d 2021 do 2023 

je prikazan po prednostnih področjih NPDZ. Nekatera prednostna področja  so razdeljena še na pod 

področja. Prednostna področja in pod področja vključujejo enega ali več specifičnih ciljev, ti pa ukrepe za 

njihovo udejanjanje. V tabelah so specifičnim ciljem in ukrepom določene aktivnosti, ki so razporejene po 

letih, prav tako kazalniki, ki kažejo uspešnost implementacije aktivnosti. Navedena so nosilna in 

sodelujoča ministrstva. Nosilno ministrstvo je vedno zapisano prvo med naštetimi. V tabeli so navedeni 

tudi sodelujoči partnerji pri implementaciji, ter obseg finančnih sredstev in vir financiranja.  

SEZNAM KRATIC

CDZ - center za duševno zdravje 
CDZO – center za duševno zdravje odraslih 
CDZOM – center za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov 
CINDI – mednarodni integrirani interventni 
program za preprečevanje kroničnih bolezni  
CKZ – center za krepitev bolezni 
CSD – center za socialno delo 
CZO – center za zgodnjo obravnavo 

CZOPD - centri za zdravljenje odvisnih od 
prepovedanih drog 
DI – deinstitucionalizacija 
DZ – duševno zdravje 
EU – Evropska unija  
FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij  
IDS – interdisciplinarne delovne skupine 
IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija 



JSVZ – javno socialno varstveni zavodi 
JSVP – javni socialno varstvni programi 
LSZ/DZ – lokalna skupina za (duševno) zdravje   
MDDSZ – Ministrstvi za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 
MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport 
MJU – Ministrstvo za javno upravo 
MOL - Mestna občina Ljubljana 
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor 
MP – Ministrstvo za pravosodje  
MZ – Ministrstvo za zdravje 
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje 
NPDZ – Nacionalni program duševnega zdravja 
2018-2028 
NVO – nevladne organizacije 
OE NIJZ – območna enota Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje 
RNPDZ – Resolucija o nacionalnem planu 
duševnega zdravja 2018-2028 
RSDZ – Regijski svet za duševno zdravje 
RSK – Razširjeni strokovni kolegij 

SFAS – spekter fetalnega alkoholnega 
sindroma  
SCOM – Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše 
SOS – Skupnost občin Slovenije 
SPO – skupna psihiatrična obravnava 
SVP – socialnovarstveni programi 
SZO – Svetovna zdravstvena organizacija 
ŠRA – škodljive rabe alkohola 
UKC – Univerzitetni klinični center  
UPK – Univerzitetna psihiatrična klinika 
UPRO – Uprava Republike Slovenije za 
probacijo 
VIU – vzgojno-izobraževalna ustanova 
ZD – zdravstveni dom 
ZN – Združeni narodi 
ZVDZ – Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije 
ZdrZZ - Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije 
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenij
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KAZALO PREDNOSTNIH PODROČIJ, SPECIFIČNIH CILJEV IN 

UKREPOV AKCIJSKEGA NAČRTA NPDZ 2021 DO 2023 

PP SC U Prednostna področja (PP), specifični cilji (SC) in ukrepi (U) NPDZ 

2018-2028 

Stran 

I   ZAGOTAVLJANJE SKUPNOSTNEGA PRISTOPA PRI KREPITVI 

DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

34 

1   Zagotavljanje skupnostnega pristopa h krepitvi duševnega zdravja ter 

obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti 

34 

 1  Specifični cilj 1: Usklajeno medresorsko sodelovanje in vključevanje 

civilne družbe 

34 

  1 Ukrep 1: Medresorsko usklajeno sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju 

služb, programov in storitev na državni, regionalni in lokalni ravni na 

področju krepitve duševnega zdravja in obravnave oseb z duševnimi 

motnjami 

34 

  2 Ukrep 2: Vključevanje strokovnjakov/strokovnjakinj socialnovarstvenih 

programov in uporabniških organizacij pri načrtovanju in izvajanju služb, 

programov in storitev ter njihovem upravljanju na državni, regionalni in 

lokalni ravni na področju krepitve duševnega zdravja in obravnave oseb 

s težavami v duševnem zdravju 

34 

  3 Ukrep 3: Zmanjševanje stigme in diskriminacije z dokazano preverjenimi 

programi 

36 

  4 Ukrep 4: Vzpostavitev vladnega sveta, regionalnega sveta za duševno 

zdravje (RSDZ) in lokalne (interdisciplinarne medsektorske) skupine za 

(duševno) zdravje v skupnosti (LS(D)Z) (vključuje zdravstvo, šolstvo, 

socialno varstvo in družino, društva, SVP, občino …) s ciljem krepitve 

zdravja/duševnega zdravja v skupnosti 

36 

  5 Ukrep 5: Priprava ocene stanja in potreb v posameznih okoljih, 

prepoznavanje ranljivih skupin ter izdelava akcijskega načrta za 

udejanjanje ukrepov iz RNPDZ in njegovo spremljanje  

37 

 

 2  Specifični cilj 2: Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih storitev in 

programov osebam s težavami v duševnem zdravju v skupnosti ter 

deinstitucionalizacija 

39 

  1 Ukrep 1: Organiziranje in izvajanje medresorskih ter interdisciplinarnih 

služb in storitev v skupnosti s ciljem optimalnega zadovoljevanja potreb 

oseb s težavami v duševnem zdravju in destigmatizacije 

39 

  2 Ukrep 2: Zmanjševanje administrativnih ovir pri dostopanju do storitev v 

skupnosti za osebe s težavami v duševnem zdravju ter za starejše in 

druge ranljive skupine prebivalstva 

39 
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  3 Ukrep 3: Vzpostavljanje pogojev in načrtovana preselitev oseb iz 

institucij v skupnost 

39 

II   PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA, PREVENTIVA in 

DESTIGMATIZACIJA DUŠEVNIH MOTENJ 

39 

2   Promocija duševnega zdravja in preventiva ter destigmatizacija duševnih 

motenj pri različnih ciljnih skupinah 

39 

2.1   Promocija duševnega zdravja in preventiva ter destigmatizacija duševnih 

motenj pri različnih ciljnih skupinah 

39 

 1  Specifični cilj 1: Ustvarjanje duševnemu zdravju podpornih okolij ter 

vpeljevanje programov promocije duševnega zdravja in preventive 

duševnih motenj skozi različna razvojna obdobja posameznika 

39 

  1 Ukrep 1: Ozaveščanje odločevalcev vseh sektorjev o pomenu promocije 

duševnega zdravja in preventive duševnih motenj 

39 

  2 Ukrep 2: Zagotoviti kritje osnovnih potreb posameznika in vzpostaviti 

podporna okolja, ki delujejo varovalno in krepijo duševno zdravje 

posameznika in skupnosti oziroma različnih ciljnih skupin ter zmanjšujejo 

neenakosti 

40 

  3 Ukrep 3: Zagotavljanje okolja, ki je dostopno in varno ter omogoča 

vključevanje posameznikov v družabne (kulturne, športne in druge) 

aktivnosti, ki krepijo duševno zdravje in medgeneracijsko povezovanje 

42 

  4 Ukrep 4: Implementacija aktivnosti in programov, usmerjenih v zdrav 

življenjski slog (gibanje, zdrava prehrana, zdrave navade, druženje, 

ohranjanje sposobnosti in samostojnosti ...) 

42 

  5 Ukrep 5: Implementacija aktivnosti in programov, usmerjenih v krepitev 

posameznikove čvrstosti in odpornosti (čustvene in socialne 

kompetence, odpornost na stres, pozitivna samopodoba, reševanje 

težav, komunikacija, empatija ...) 

42 

  6 Ukrep 6: Vpeljevanje programov in storitev promocije duševnega 

zdravja ter preventive duševnih motenj za ranljive skupine in skupine 

prebivalstva z večjim tveganjem 

43 

  7 Ukrep 7: Uporaba novejših IKT in inovativnih pristopov pri promociji 

duševnega zdravja in preprečevanju duševnih motenj 

44 

 2  Specifični cilj 2: Dvig pismenosti, ozaveščenosti na področju duševnega 

zdravja pri različnih deležnikih skupnosti, izobraževanja strokovne 

javnosti in destigmatizacija 

45 

  1 Ukrep 1: Razvoj in implementacija programov, ki povečujejo pismenost 

na področju duševnega zdravja za različne ciljne skupine in v različnih 

okoljih (družina, na delovnem mestu, šolski sistemi itd.) 

45 
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  2 Ukrep 2: Kontinuirano izvajanje na dokazih temelječih 

destigmatizacijskih kampanj (kampanje, ki nagovarjajo različne ciljne 

populacije …) 

46 

  3 Ukrep 3: Zagotavljanje baze kredibilnih virov oz. informacij s področja 

duševnega zdravja za vse prebivalce za zagotavljanje enakomerno 

dostopne pomoči 

48 

 3  Specifični cilj 3: Zagotavljanje enakomerno razporejenih in preprosto 

dostopnih brezplačnih storitev obveščanja, svetovanja ter osebne 

pomoči osebam v stiski v lokalnem okolju 

49 

  1 Ukrep 1: Svetovalnice za odrasle, ki omogočijo pravočasno in visoko 

kakovostno pomoč pri stanjih, ki pomenijo tveganje za razvoj duševnih 

motenj. Svetovalnice Posvet – Tu smo zate  

49 

  2 Ukrep 2: Svetovalnice za otroke, mladostnike in starše 49 

  3 Ukrep 3: Širitev obstoječih in razvoj novih vrstniških podpornih aktivnosti 50 

  4 Ukrep 4: Skupine za samopomoč za osebe s podobnimi težavami in 

njihove svojce  

51 

  5 Ukrep 5: Telefonsko in spletno svetovanje za otroke, mladostnike in 

odrasle 

51 

  6 Ukrep 6: Uvedba preverjeno učinkovitih programov psihološke prve 

pomoči (posredovanje znanja o vzrokih, simptomih in znakih duševnih 

težav in motenj ter krepitev veščin za ukrepanje za javnost) 

52 

2.2   Promocija duševnega zdravja in preventiva ter destigmatizacija duševnih 

motenj za otroke in mladostnike ter njihove družine v različnih okoljih 

54 

 1  Specifični cilj 1: Promocija duševnega zdravja in preventiva težav 

duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah in lokalnih okoljih 

54 

  2 Ukrep 2: Sistemska uvedba koncepta krepitve duševnega zdravja v 

vrtce in šole ter kroskurikularna obravnava tem o zdravju 

54 

  3 Ukrep 3: Sistemska uvedba preizkušenih in evalviranih programov 

promocije duševnega zdravja in preventive težav duševnega zdravja pri 

otrocih in mladostnikih 

55 

  4 Ukrep 4: Sistemska uvedba programov zgodnjih intervencij, podprtih z 

dokazi učinkovitosti, ki vključujejo programe starševstva, programe 

zgodnjih intervencij pri otrocih in mladostnikih ter programe za učitelje 

56 

  5 Ukrep 5: Pilotno testiranje in postopna sistemska uvedba preverjeno 

učinkovitih programov zmanjševanja medvrstniškega nasilja, ki 

povečujejo občutljivost otrok do te problematike in usmerjeno naslavljajo 

obravnavo prepoznanih primerov vrstniškega in spletnega vrstniškega 

nasilja ter programov, ki uspešno delujejo na vzpostavitev varnega in 

57 
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spodbudnega šolskega okolja. 

  6 Ukrep 6: Usposabljanje in okrepitev sodelovanja šolskih svetovalnih 

služb s CDZOM z vključitvijo problematike duševnega zdravja v koncept 

dela šolske svetovalne službe ter s CSD pri delu z otroki in mladostniki z 

učnimi težavami in težavami v duševnem zdravju. Priprava protokolov 

sodelovanja za učinkovitejše sodelovanje 

58 

  7 Ukrep 7: Razvoj in izvajanje programov za ranljive skupine mladostnikov 

(na primer osipniki, manjšine, migranti) 

59 

  8 Ukrep 8: Razvoj in uvajanje novih pristopov in poti komunikacije za 

promocijo duševnega zdravja med otroki in mladostniki (IKT, e-duševno 

zdravje) 

59 

  9 Ukrep 9: Priprava priporočil in ukrepov za vzgojo in varovanje 

duševnega zdravja otrok in mladostnikov v dobi digitalnih medijev s 

ciljem preprečevanja nekemičnih zasvojenosti (igranje računalniških 

igric, igranje iger na srečo, družabna omrežja) 

61 

  10 Ukrep 10: Razvoj preventivnih programov na področju preprečevanja 

nekemičnih zasvojenosti. 

62 

  11 Ukrep 11: Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja 63 

  12 Ukrep 12: Zagotavljanje programov bolnišnične šole pri vključevanju v 

matično šolsko okolje med zdravljenjem in po njem, dokler ni možna 

polna vključenost v matično šolo, ter tudi poznejše svetovanje in 

povezovanje z matično šolo 

63 

 2  Specifični cilj 2: Vzpostavitev mreže svetovalnih centrov za otroke, 

mladostnike in starše (SCOMS) 

64 

  1 Ukrep 1: Priprava koncepta delovanja svetovalnih centrov in predloga 

za sistemsko umestitev. 

64 

  2 Ukrep 2: Priprava standarda kadra in programov za pomoč otrokom in 

mladostnikom z rizičnimi dejavniki / specifičnimi učnimi težavami 

65 

2.3   Promocija duševnega zdravja in preventive ter destigmatizacija duševnih 

motenj za odrasle na delovnem mestu 

66 

 1  Specifični cilj 1: Krepitev in izboljšanje duševnega zdravja zaposlenih 66 

  1 Ukrep 1: Izboljšanje izvajanja in nadzora nad izvajanjem programov 

promocije zdravja (določitev koordinatorja/skupine za promocijo zdravja 

v podjetju) 

66 

  2 Ukrep 2: Priprava in implementacija medsektorskih dokumentov za 

področje duševnega zdravja na delovnem mestu 

66 

  3 Ukrep 3: Razvoj in vpeljava izobraževalnih modulov in preverjenih 

programov za promocijo zdravja na delovnem mestu s poudarkom na 

66 
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duševnem zdravju in dobrem počutju – za delodajalce in 

koordinatorja/skupine za promocijo zdravja v podjetju 

  5 Ukrep 5: Izdelati priporočila za promocijo in krepitev pozitivnih 

psihosocialnih dejavnikov (nadzor nad lastnim delom, avtonomija, 

pozitivni odnosi s sodelavci, socialna in čustvena podpora sodelavcev 

ter nadrejenih, karierni razvoj zaposlenih) in jih izvajati 

66 

  6 Ukrep 6: Vzpostaviti nacionalno in regijsko koordinacijo za promocijo in 

krepitev (duševnega) zdravja na delovnem mestu, ki bo v podporo 

delodajalcem in delavcem 

66 

  7 Ukrep 7: Povezovati centre za krepitev zdravja (CKZ) z delodajalci v 

lokalnem okolju pri izvajanju preventivnih in promocijskih programov na 

področju duševnega zdravja 

66 

  8 Ukrep 8: Vključevati socialne partnerje v načrtovanje in izvajanje 

programov promocije zdravja na delovnem mestu 

66 

 2  Specifični cilj 2: Podpora zaposlenim, brezposelnim in socialno 

izključenim odraslim s težavami v duševnem zdravju 

66 

  1 Ukrep 1: Smernice psihološke prve pomoči za delovna mesta (priprava 

smernic in usposabljanja za ponujanje prve psihološke pomoči na 

delovnih mestih) 

66 

  5 Ukrep 5: Priprava in izvajanje programov promocije in preventive 

duševnega zdravja za rizične skupine (brezposelni/težko zaposljivi, 

nezaposljivi in institucionalizirani), ki so prilagojeni njihovim potrebam in 

zmožnostim v njihovih okoljih s poudarkom na krepitvi moči in 

zagovorništvu 

66 

 2  Specifični cilj 2: Podpora zaposlenim, brezposelnim in socialno 

izključenim odraslim s težavami v duševnem zdravju 

70 

  2 Ukrep 2: Priprava smernic za zagotavljanje podpore delodajalcev 

zaposlenim pri vnovičnem vključevanju v delovni proces po dolgotrajni 

bolniški odsotnosti zaradi duševne motnje in drugih bolezni 

70 

  3 Ukrep 3: Spodbujanje zaposlovanja in povečanje dostopa do dela 

ljudem z manjšimi možnostmi zaradi kroničnih duševnih motenj in drugih 

kroničnih bolezni (različne olajšave/subvencije za podjetja, prilagoditev 

delovnih mest in delovnih procesov, prilagodljivost delovnega časa ipd.) 

71 

  4 Ukrep 4: Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno nezaposlenih oseb 

(prepoznavanje dolgotrajno nezaposlenih zaradi težav v duševnem 

zdravju in drugih težav), sistematična uvedba ukrepov za oceno njihove 

delazmožnosti in potreb po podpori prek specialistov medicine dela ter 

drugih usposobljenih ocenjevalcev, spodbujanje zaposlovanja na podlagi 

njihovih zmožnosti/spretnosti in drugi učinkoviti ukrepi za vključevanje na 

delovna mesta (mentorstva, uvajalni programi ipd.), širitev mreže 

71 



30 

 

socialnih podjetij in kooperativ za ljudi z duševnimi motnjami 

2.4   Promocija duševnega zdravja in preventive ter destigmatizacija duševnih 

motenj za starejše 

71 

 1  Specifični cilj 1: Krepitev zaščitnih dejavnikov za zdravo staranje 71 

  1 Ukrep 1: Izobraževanje in ozaveščanje o zdravem načinu življenja in 

vzdrževanju telesnega zdravja, ki pozitivno vpliva tudi na duševno 

zdravje ter zagotavljanje aktivnosti in programov, ki bodo vključevali 

starejše 

71 

  2 Ukrep 2: Krepitev neformalnih in formalnih akterjev in mrež v skupnosti, 

ki vplivajo na kakovostno življenje v skupnosti in preprečujejo 

osamljenost (programi NVO, družabništvo, večgeneracijski centri, 

univerze za tretje življenjsko obdobje) 

72 

  3 Ukrep 3: Izboljšati dostop do programov za preprečevanje oziroma 

obvladovanje spominskih motenj 

75 

III   MREŽA SLUŽB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 75 

3.1   Mreža služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov  75 

3.1.1   Zagotavljanje preventive, zgodnje diagnostike in celostnih obravan otrok 

in mladostnikov ter njihovih družin v lokalnih okoljih 

75 

 1  Specifični cilj 1: Zagotavljanje dobrega začetka − skrb za duševno 

zdravje nosečnic, mater ter družine med nosečnostjo in po porodu 

75 

  1 Ukrep 1: Krepitev starševskih kompetenc in veščin komunikacije ter 

krepitev duševnega zdravja bodočih staršev v okviru skupinske vzgoje 

za zdravje − Priprava na porod in starševstvo 

75 

  2 Ukrep 2: Uvedba presejanja in zgodnje odkrivanje ter ustrezna 

obravnava duševnih težav v okviru predporodnega in poporodnega 

preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (ginekoloških 

timov, pediatričnih timov, družinskih zdravnikov/zdravnic, patronažne 

službe, CDZO) 

76 

  3 Ukrep 3: Zagotavljanje dostopa do ustrezne obravnave nosečnice ali 

porodnice s težavami v duševnem zdravju v CDZO in v porodnišnicah in 

krepitev mreže 57 

76 

  4a Ukrep 4a: Nadgradnja preventivnega programa, ki ga izvajajo 

patronažne medicinske sestre/tehniki na domu otročnice in dojenčka z 

dodatnimi preventivnimi obiski in obravnavami za ranljive družine ter 

dodatnimi vsebinami na področju težav v duševnem zdravju 

78 

 

  4b Ukrep 4b: Zagotavljanje zgodnje prepoznave ranljivih nosečnic, družin 

in otrok s strani socialne, zdravstvene službe in vzgojno-izobraževalnih 

ustanov ter usmerjanje v program za podporo nosečnicam in družinam s 

78 
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številnimi izzivi 

  4c Ukrep 4c: Oblikovanje predloga celovitega multidisciplinarnega 

programa psihosocialne podpore za ranljive družine oz. družine s 

številnimi izzivi (program Prvih 1000 dni) 

78 

  5 Ukrep 5: Razvoj in implementacija koncepta “na razumevanju travme 

delujoče zdravstvene ustanove” 

79 

 2  Specifični cilj 2: Zgodnja prepoznava težav v telesnem in duševnem 

razvoju otrok 

79 

  1 Ukrep 1: Izvajanje rednih sistematskih preventivnih pregledov otrok in 

mladostnikov v skladu s pravilnikom o izvajanju 

79 

  2 Ukrep 2: Zagotavljanje zgodnje obravnave otrok z ugotovljenimi 

motnjami v razvoju v okviru mreže razvojnih ambulant, v katerih delujejo 

regijski centri za zgodnjo obravnavo otrok (v nadaljnjem besedilu: CZO), 

ki na primarni ravni zagotavljajo zgodnjo celostno multidisciplinarno 

obravnavo otrok, z razvojno nevrološkimi motnjami. Centri so sestavni 

del razvojnih ambulant 

80 

  3 Ukrep 3: Zagotavljanje kompetenc na področju duševnega zdravja in 

sodelovanja med strokovnjaki služb na primarni ravni v lokalnem okolju 

(CDZOM, pediatri, centri za zgodnjo obravnavo (CZO), družinski 

zdravniki, CKZ/ZVC, patronažna služba, šolska svetovalna služba, 

svetovalni centri za otroke in mladostnike, centri za socialno delo, OE 

NIJZ) 

81 

  4 Ukrep 4: Zagotavljanje podpornih psihoedukacijskih obravnav (delavnic) 

za podporo otrokom in mladim, ki imajo večje tveganje za razvoj 

duševnih motenj 

82 

 3  Specifični cilj 3: Zagotavljanje dostopnosti do interdisciplinarnih timov in 

storitev za obravnavo otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami ter 

njihovih družin na primarni ravni zdravstvenega varstva in v sodelovanju 

s službami socialnega varstva, področja družine ter vzgoje in 

izobraževanja 

84 

  1 Ukrep 1: Vzpostavitev mreže (25) regijskih CDZOM, ki zagotavljajo 

preventivo ter celostno, multidisciplinarno ambulantno in skupnostno 

obravnavo otrok in mladostnikov na geografsko določenih območjih z 

okvirno 80.000 prebivalci, od tega približno 16.000 otrok in mladostnikov 

v starosti od 0 do 19 let. Za 12-16.000 otrok se opredeli 1 

multidisciplinarni tim 

84 

  2 Ukrep 2: Organizacija vstopno-triažne službe v vsakem CDZOM s 

pripravo protokolov triaže, v kateri bodo sodelovali vsi regijski timi. V 

prehodnem obdobju do vzpostavitve celotne mreže CDZOM bosta 

vzpostavljena dva triažno urgentna centra (UKC Ljubljana in UKC 

Maribor) za obravnavo nujnih primerov otrok in mladostnikov z akutno 

85 
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ogroženostjo zaradi duševne motnje. V delovanje teh dveh centrov se 

vključijo vsi delujoči specialisti/specialistke otroške in mladostniške 

psihiatrije v javni zdravstveni mreži. Po vzpostavitvi mreže CDZOM bodo 

obravnavo nujnih primerov prevzeli centri in tako omogočili lokalno 

dostopnost 

  3 Ukrep 3: Aktivno prepoznavanje in ponujanje podpore posebej 

ogroženim otrokom in mladostnikom ter priprava protokolov za izvajanje 

teh aktivnosti. CDZOM bodo proaktivno zagotavljali pomoč otrokom 

staršev z duševnimi motnjami, boleznimi odvisnosti, otrokom, 

izpostavljenim drugim obremenjujočim življenjskim izkušnjam, kot sta 

travmatska ločitev staršev in izguba podporne osebe, otrokom 

migrantom in njihovim podpornim skupinam ter rejniškim družinam 

86 

  4 Ukrep 4: Zagotavljanje kakovosti dela v CDZOM 87 

  5 Ukrep 5: Zagotavljanje telemedicinskih storitev v CDZOM 87 

  6 Ukrep 6: Vzpostavitev sistemskega izvajanja supervizije in svetovanja 

vseh poklicnih skupin v CDZOM 

88 

3.1.2   Dostopnost do interdisciplinarnih služb na področju duševnega zdravja 

otrok na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva 

89 

 1  Specifični cilj 1: Zagotavljanje dostopnosti do interdisciplinarnih 

bolnišničnih in subspecialističnih obravnav 

89 

  1 Ukrep 1: Postopno dopolnjevanje bolnišničnih psihiatričnih enot za 

otroke in mladostnike z normativi in standardi delovanja, ter dopolnitev 

bolnišničnih timov v skladu s temi standardi 

89 

  2 Ukrep 2: Vzpostavitev subspecialističnih timov na državni ravni oziroma 

na regijski ravni za obravnavo otrok in mladostnikov s kompleksnejšimi 

motnjami in komorbidnimi stanji 

89 

3.1.3   Zagotavljanje ustrezne obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi 

motnjami s trajajočim agresivnim vedenjem 

90 

 1  Specifični cilj 1: Zagotavljanje ustrezne obravnave otrok in mladostnikov 

z vedenjskimi motnjami in trajajočim agresivnim vedenjem 

90 

  1 Ukrep 1: Priprava medresorske sistemske rešitve za zagotavljanje 

ustrezne diagnostike in obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi 

motnjami in trajajočim agresivnim vedenjem s protokoli sodelovanja med 

zdravstvom, socialnim varstvom, področjem družine in šolstvom 

90 

  2 Ukrep 2: Posodobitev mreže vzgojnih zavodov ter zagotovitev 

standarda kadra in programov za interdisciplinarno obravnavo na 

področju duševnega zdravja 

90 

  3 Ukrep 3: Prenova vzgojnega programa za otroke in mladostnike s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter opredelitev oblik in metod dela 

90 
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posameznim težavam, motnjam in interesom 

  4 Ukrep 4: Priprava in implementacija skupnostnih služb za obravnavo 

otrok, mladostnikov in družin na domu in v lokalnem okolju v sodelovanju 

med MZ, MDDSZ in MIZŠ, najprej z uvedbo pilotnih projektov z 

mobilnimi timi in poznejša sistemska implementacija 

90 

3.2   Mreža služb za duševno zdravje odraslih, vključno s starejšimi 91 

3.2.1   Zagotavljanje preventive, zgodnje diagnostike in dostopnih, kakovostnih 

interdisciplinarnih obravnav odraslih s težavami v duševnem zdravju na 

primarni ravni zdravstvenega varstva s poudarkom na skupnostni oskrbi 

91 

 1  Specifični cilj 1: Zgodnje odkrivanje duševnih motenj in psihoedukacija 

oseb s težavami v duševnem zdravju 

91 

  1 Ukrep 1: Izvajanje presejanja, zgodnjega odkrivanja in obravnave 

duševnih motenj ter svetovanja v referenčnih ambulantah družinskega 

zdravnika in v patronažni službi 

91 

  2 Ukrep 2: Izvajanje podpornih psihoedukativnih delavnic za osebe s 

težavami v duševnem zdravju in njihove svojce v CKZ in CZDO 

92 

 2  Specifični cilj 2: Zagotavljanje dostopnosti do interdisciplinarnih timov in 

skupnostne obravnave odraslih z duševnimi motnjami na primarni ravni 

93 

  1 Ukrep 1: Vzpostavitev mreže (25) regijskih CDZO, ki zagotavljajo 

preventivo ter celostno, multidisciplinarno ambulantno in skupnostno 

obravnavo odraslih ter starejših na geografskih območjih z okvirno 

80.000 prebivalci, od tega približno 64.000 odraslih v starosti 20 let in 

več 

93 

  2 Ukrep 2: Vzpostavitev službe za triažo (postopkov usmerjanja) v CDZO 

in vzpostavitev izvajanja konziliarne službe CDZO za osebe z duševnimi 

motnjami, ki so hospitalizirane v regionalnih somatskih bolnišnicah in 

nimajo svojega konziliarnega psihiatra 

94 

  3 Ukrep 3: Integracija obstoječih služb na področju duševnega zdravja v 

nosilnih zdravstvenih domovih v CDZO in zagotavljanje regionalnih 

standardov preskrbljenosti s službami za duševno zdravje na 

območjih/regijah, ki jih pokrivajo CDZO 

95 

  4a Ukrep 4a: Uskladitev in vzpostavitev protokolov sodelovanja med 

primarno ravnijo (CDZO in psihiatrične ambulante), sekundarno ter 

terciarno ravnijo (psihiatrične bolnišnice) in posebnimi 

socialnovarstvenimi zavodi 

96 

  4b Ukrep 4b: Opredelitev nalog posameznih služb na vseh treh ravneh in 

opredelitev standarda najbolj učinkovite poti (obravnave) pacienta v 

službah in med službami glede na njegove potrebe 

96 

  5 Ukrep 5: Dolgotrajna integrirana in multidisciplinarna obravnava za 97 
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osebe s sočasno prisotnimi hudimi duševnimi motnjami 

  6 Ukrep 6: Zagotavljanje kakovosti dela CDZO in evalvacija programov 98 

  7 Ukrep 7: Vzpostavitev sistemskega izvajanja supervizije in svetovanja 

vseh poklicnih skupin v CDZO 

99 

3.2.2   Zagotavljanje dostopnih in kakovostnih akutnih obravnav na sekundarni 

ravni 

100 

 1  Specifični cilj 1: Zagotavljanje dostopne in sodobne bolnišnične 

psihiatrične oskrbe vsem prebivalcem Slovenije 

100 

  1 Ukrep 1: Postopno dopolnjevanje bolnišničnih enot za odrasle in 

starejše z duševnimi motnjami v skladu z normativi in standardi 

delovanja. Specializirane enote za gerontopsihiatrijo in posamezne 

duševne motnje in stanja (specializirani oddelki in subspecialistične 

ambulante).  

100 

  2 Ukrep 2: Prenos dela splošne psihiatrične ambulantne dejavnosti iz 

psihiatričnih bolnišnic na primarno raven v mrežo CDZO 

100 

  3 Ukrep 3: Prenos skupnostne psihiatrične obravnave iz psihiatričnih 

bolnišnic na primarno raven v mrežo CDZO 

100 

3.2.3   Rehabilitacija oseb s ponavljajočimi se duševnimi motnjami 102 

 1  Specifični cilj 1: Okrepiti mrežo rehabilitacijskih služb 102 

  1 Ukrep 1: Zagotavljanje dostopnosti kakovostnih programov 

stanovanjskih skupin za odrasle in mladostnike z različnimi stopnjami 

podpore, možnostmi prehoda med različnimi stopnjami podpore in 

zmanjšanje neenakosti med posameznimi ponudniki teh programi. Nujen 

ukrep v času krize 

102 

  2 Ukrep 2: Zagotavljanje dostopnosti do kakovostnih programov dnevnih 

centrov ter programov psihosocialnega svetovanja, informiranja in 

terenskega dela. Nujen ukrep v času krize 

102 

  7 Ukrep 7: Zagotoviti dostop do z dokazi podprtih programov krepitve 

socialnih in vsakdanjih veščin, programov prostočasnih dejavnosti in 

vključevanja v skupnost 

102 

  8 Ukrep 8: Zagotavljanje aktivacijskih programov in drugih sistemskih 

ukrepov, s katerimi bomo zmanjšali število oseb s hudimi in 

ponavljajočimi se duševnimi motnjami, ki živijo pod pragom tveganja 

revščine in socialne izključenosti 

102 

  3 Ukrep 3: Zagotavljanje dostopnosti do programov zaposlovanja, 

prilagojenega zaposlovanja in usposabljanja za delo za ljudi z različnimi 

težavami v duševnem zdravju 

103 
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  4 Ukrep 4: Izboljšanje dostopnosti in razpoložljivosti programov pomoči pri 

učenju, kognitivne remediacije in podpore študentom/študentkam v 

šolskem sistemu pri vračanju v študijski program ali vključevanju v 

študijski program po preboleli duševni motnji 

105 

  5 Ukrep 5: Širitev terapevtskih in rehabilitacijskih programov za osebe, ki 

imajo težave v duševnem zdravju in so odvisne od psihoaktivnih snovi 

105 

  6 Ukrep 6: Zagotavljanje enakomerne dostopnosti programov 

zagovorništva in samozagovorništva z ustanovitvijo dodatnih pisarn za 

zagovorništvo in samozagovorništvo ter zagotovitev izobraževanj za 

zagovornike in medvrstniške zagovornike 

106 

  9 Ukrep 9: Vzpostavitev rehabilitacijskih programov za otroke in 

mladostnike s težavami v duševnem zdravju 

106 

3.2.4   Zagotavljanje dolgotrajne obravnave za osebe s težavami v duševnem 

zdravju in oseb z motnjami v duševnem razvoju 

107 

 1  Specifični cilj 1: Zagotavljanje pogojev v skupnosti za zmanjševanje in 

preprečevanje institucionalizacij oseb s težavami v duševnem zdravju 

107 

  1 Ukrep 1: Zagotavljanje pogojev v skupnosti za zmanjšanje 

institucionalizacije oseb s težavami v duševnem zdravju 

107 

  2 Ukrep 2: Zagotavljanje visokih standardov varovanja človekovih pravic 

in dostojanstva ter kakovosti obravnave v institucijah za dolgotrajno 

oskrbo 

107 

 2  Specifični cilj 2: Načrtno postopno zmanjševanje števila odraslih s 

težavami v duševnem zdravju, in kombiniranimi motnjami, ki  so 

vključeni v socialnovarstvene zavode, ter njihova preselitev v 

skupnostne oblike bivanja in trajno izvajanje socialnovarstvenih 

programov, namenjenih skupnostni obravnavi oseb s težavami v 

duševnem zdravju 

107 

  1 Ukrep 1: Zagotavljanje kakovostnih socialnovarstvenih storitev in 

programov namenjenih skupnostni obravnavi oseb s težavami v 

duševnem zdravju 

107 

  2 Ukrep 2: Razvoj integrirane skupnostne podpore za varno bivanje, 

zaposlovanje in zdravljenje za osebe, ki so bile dolgotrajno 

institucionalizirane 

107 

  3 Ukrep 3: Gradnja namenskih bivalnih enot 107 

3.2.5   Zagotavljanje ustrezne celostne oskrbe za osebe s težavami v 

duševnem zdravju in nevarnim vedenjem 

110 

 1  Specifični cilj 1: Vzpostavitev celostne in učinkovite obravnave oseb s 

težavami v duševnem zdravju in nevarnim vedenjem, ki bo ponujala 

kontinuirano, varno in učinkovito oskrbo. 
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  1 Ukrep 1: Ocena potreb na področju celostne in učinkovite obravnave 

oseb s težavami v duševnem zdravju in nevarnim vedenjem 

110 

  2 Ukrep 2: Vzpostavitev ustreznih pogojev za obravnavo za osebe s 

težavami v duševnem zdravju in nevarnim vedenjem v posebnih 

socialnovarstvenih zavodih in v vzgojnih zavodih z ustreznimi standardi 

kadra, znanja in veščin ter prostorov 

110 

  6 Ukrep 6: Vzpostavitev specializirane obravnave oseb z najtežjimi 

oblikami motenj v duševnem zdravju, pri katerih obstaja (ponovitvena) 

nevarnost storitve kaznivega dejanja (heteroagresivno vedenje) 

110 

  3 Ukrep 3: Vzpostavitev multidisciplinarnih obravnav oseb z izrečenim 

varnostnim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti 

(ambulantno zdravljenje). Priprava protokolov in standardov za izvajanje 

varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti 

(sodelovanje z izvajalci skupnostne obravnave) 

111 

  4 Ukrep 4: Vzpostavitev multidisciplinarnih obravnav v skupnosti za osebe 

s težavami v duševnem zdravju in nevarnim vedenjem. Priprava 

protokolov in standardov za izvajanje psihosocialnih rehabilitacijskih 

programov 

112 

  5 Ukrep 5: Vzpostavitev rehabilitacije po poteku izrečenega ukrepa 

obveznega psihiatričnega zdravljenja. Priprava protokolov in standardov 

za izvajanje rehabilitacijskih programov 

112 

3.3   Naslavljanje specifičnih potreb starejših na področju duševnega zdravja 113 

 1  Specifični cilj 1: Zgodnja diagnostika in obravnava duševnih motenj pri 

starejših 

113 

  1 Ukrep 1: Krepitev mreže timov družinskih zdravnikov ter njihovega 

znanja in veščin za obravnavo starejših v skladu s potrebami 

113 

  2 Ukrep 2: Okrepitev preventivne vloge patronažne službe, in službe 

pomoči na domu pri obravnavi starejših v domačem okolju 

113 

  3 Ukrep 3: Zagotavljanje dostopa do specialistične interdisciplinarne 

obravnave na primarni zdravstveni ravni v okviru CDZO, v okviru 

socialnovarstvenih služb ter v okviru obravnave v skupnosti za starejše s 

težavami v duševnem zdravju 

113 

 2  Specifični cilj 2: Varstvo pravic starejših 114 

  1 Ukrep 1: Izobraževanje in ozaveščanje širše in ciljnih populacij o varstvu 

pravic starejših, zlasti žensk in ekonomsko prikrajšanih, vključno s 

prepoznavanjem znakov nasilja nad starejšimi. 

114 

  2 Ukrep 2: Krepitev kompetenc negovalnega in oskrbovalnega osebja z 

namenom preprečevanja nasilja nad starejšimi. 

114 
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  3 Ukrep 3: Podpora programom NVO, ki izvajajo zagovorništvo in 

ponujajo brezplačno pravno pomoč starejšim in spodbujajo medvrstniško 

pomoč na področju zastopanja in zagovorništva 

114 

  4 Ukrep 4: Zagotavljanje različnih oblik bivanja ter pomoči starejšim pri 

uporabi služb/storitev  

116 

3.4   Psihološka in psihoterapevtska dejavnost 116 

 1  Specifični cilj 1: Izboljšati dostop do psiholoških in psihoterapevtskih 

storitev 

116 

  1 Ukrep 1: Normativna ureditev psihološke in psihoterapevtske dejavnosti 116 

  2 Ukrep 2: Normativna ureditev psiholoških in psihoterapevtskih storitev, 

ki se financirajo iz javnih sredstev 

116 

  3 Ukrep 3: Priprava kriterijev, standardov in normativov za psihološko in 

psihoterapevtsko dejavnost iz javnih sredstev 

116 

  6 Ukrep 6: Vključitev ustreznega kadra, ki izvaja psihološke in 

psihoterapevtske storitve, v mrežo služb za duševno zdravje 

116 

  4 Ukrep 4: Sistemska ureditev financiranja in razpisovanja specializacije iz 

klinične psihologije 

117 

  5 Ukrep 5: Razpisovanje specializacij iz klinične psihologije 117 

IV   ALKOHOL IN DUŠEVNO ZDRAVJE 118 

 1  Specifični cilj 1: Ozaveščanje o posledicah abe alkohola na duševno 

zdravje 

118 

  1 Ukrep 1: Izvajanje aktivnosti in programov ozaveščanja javnosti o 

posledicah rabe alkohola na duševno zdravje posameznika in njegovih 

bližnjih za različne ciljne skupine 

118 

  2 Ukrep 2: Destigmatizacija programov zdravljenja odvisnosti od alkohola 

in uporabnikov teh programov 

118 

  3 Ukrep 3: Razvijanje kritičnega odnosa do pitja alkohola s spreminjanjem 

družbenih norm in odgovornim komuniciranjem o alkoholu 

118 

 2  Specifični cilj 2: Obravnava tvegane in škodljive raba alkohola v 

zdravstvu in zagotavljanje sodelovanja z drugimi sektorji 

119 

  1 Ukrep 1: Okrepitev znanja in veščin za zgodnjo prepoznavo težav zaradi 

pitja alkohola in/ali odvisnosti, ki poleg zdravstvenih (družinska medicina, 

medicina dela prometa in športa ter patronažno varstvo) vključuje tudi 

službe socialnega varstva (centri za socialno delo), služb dela na 

področju družine, delovne organizacije in izobraževalne ustanove 

119 

  2 Ukrep 2: Sistemsko izvajanje presejanja za tvegano in škodljivo pitje 

alkohola in intervencij (kratka svetovanja, motivacijski intervjuji) za 

119 
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spremembo pitja alkohola, ki se izvaja na primarni ravni zdravstvenega 

varstva (v ambulantah splošnih/družinskih zdravnikov, referenčnih 

ambulantah, ginekoloških ambulantah in v patronažni službi), ter 

vključitev teh postopkov v službe socialnega varstva in služb dela z 

družino 

  3 Ukrep 3: Redno spremljanje rehabilitacijskih programov (psihosocialnih 

in edukacijskih delavnic) za voznike, ki so vozili pod vplivom. 

120 

  4 Ukrep 4: Izobraževanje izvajalcev psihosocialnih in edukacijskih 

delavnic za voznike prekrškarje in njihovo povezovanje z 

interdisciplinarno stroko z namenom ustrezne nadaljnje obravnave oseb 

s tveganim pitjem alkohola in odvisnih od alkohola. 

120 

  5 Ukrep 5: Poenoteno izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov in 

obsega ter ustrezno razvrščanje udeležencev v ustrezne rehabilitacijske 

programe glede na problematiko in upoštevanje zaporedja zahtevnosti 

programov na podlagi strokovnega mnenja medicine dela, prometa in 

športa ter sodišč. 

120 

  6 Ukrep 6: Zagotavljanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih služb 

za zdravljenje oseb, odvisnih od alkohola, in prilagojeni programi 

zdravljenja za osebe s pridruženimi duševnimi motnjami. 

121 

  7 Ukrep 7: Zagotavljanje enakomerne dostopnosti podpornih služb za 

psihosocialno rehabilitacijo oseb po zdravljenju odvisnosti od alkohola in 

za njihove bližnje (na primer strokovno vodeni klubi in društva 

zdravljenih alkoholikov). 

121 

V   PREPREČEVANJE SAMOMORILNEGA VEDENJA 122 

 1  Specifični cilj 1: Dvig ozaveščenosti in pismenosti na področju 

duševnega zdravja, s poudarkom na samomoru 

122 

  1 Ukrep 1: Razvoj in implementacija programov za zgodnje 

prepoznavanje in ukrepanje ob samomorilnem vedenju (prilagojenih za 

splošno javnost in druge predstavnike lokalne skupnosti). 

122 

  2 Ukrep 2: Kontinuirano sodelovanje z mediji za odgovorno poročanje o 

samomoru in duševnem zdravju/duševnih motnjah nasploh 

122 

 2  Specifični cilj 2: Zgodnja identifikacija ogroženih oseb 123 

  1 Ukrep 1: Razvoj in implementacija programov za strokovno javnost, za 

zgodnje prepoznavanje in ukrepanje ob samomorilnem vedenju pri 

različnih populacijah 

123 

  2 Ukrep 2: Kontinuirano izvajanje presejanja populacije na samomorilno 

ogroženost (primer PHQ 9 v referenčnih ambulantah) in spremljanje 

podatkov (za namene boljše obravnave ogroženih posameznikov ali za 

raziskovalne, epidemiološke namene) 

123 
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 3  Specifični cilj 3: Zagotavljanje dostopnosti do pomoči in obravnave 

samomorilno ogroženim osebam 

124 

  1 Ukrep 1: Razvoj in implementacija programov pomoči in aktivnega 

spremljanja samomorilno ogroženih v različnih populacijah. (prednostna 

dostopnost do brezplačne klinično psihološke, psihiatrične in 

psihoterapevtske obravnave, prednostne skupnostne in ambulantne 

obravnave, vzpostavitev urgentne oziroma triažne službe, ambulante za 

akutne primere, zagotovitev kontinuirane/dolgotrajne pomoči oziroma 

spremljanja po poskusu samomora, dostopnost do programov pomoči 

pri reintegraciji v vsakodnevno okolje, zagotoviti programe pomoči za 

svojce oseb po poskusu/storitvi samomora, psihoterapevtske storitve) 

124 

  2 Ukrep 2: Vzpostavitev povezanosti in kontinuirano sodelovanje 

zdravstvenih in socialnih služb z nevladnim sektorjem in podpora 

njihovemu delovanju 

124 

 4  Specifični cilj 4: Zmanjševanje porabe alkohola 125 

  1 Ukrep 1: Izvajanje ukrepov za zmanjševanje posledic škodljive rabe 

alkohola in zasvojenosti (ukrepi, navedeni pod prednostnim področjem 

alkohol). Ukrep se izvaja skupaj z ostalimi dejavnostmi Prednostnega 

področja 4 Alkohol in duševno zdravje 

125 

 5  Specifični cilj 5: Omejevanje dostopnosti do sredstev za samomor 126 

  1 Ukrep 1: Proučitev in dopolnitev zakonodaje, ki se nanaša na 

zagotavljanje varnih okolij, dostopnost do tehničnih sredstev in 

pripomočkov, ki se lahko uporabijo pri poskusu samomora, vključno z 

dostopnostjo do strupov in zdravil 

126 

  2 Ukrep 2: Zagotavljanje varnostnih ukrepov na kritičnih točkah 

(postavljanje ograj na železniških prehodih, visokih stavbah, mostovih) 

126 

VI   IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE, SPREMLJANJE in EVALVACIJA 

ter KOMUNICIRANJE 

127 

6.1   IZOBRAŽEVANJE 127 

 1  Specifični cilj 1: Zagotavljanje vsebin o pomenu varovanja duševnega 

zdravja v izobraževalnih kurikulumih 

127 

  1 Ukrep 1: Vključitev izobraževalnih vsebin o pomenu varovanja 

duševnega zdravja v kurikulume in kroskurikularne teme osnovnih in 

srednjih šol 

127 

  2 Ukrep 2: Vključitev oziroma okrepitev izobraževalnih vsebin o promociji 

duševnega zdravja in preventive težav v duševnem zdravju v 

strokovnem izobraževanju na srednješolski in visokošolski ravni za 

poklice v zdravstvu, sociali in družini ter vzgoji in izobraževanju 

127 

  3 Ukrep 3: Vključitev vsebin o duševnem zdravju v redno strokovno 127 
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izpopolnjevanje za vse poklicne skupine, ki delajo z ljudmi (zdravstvo, 

sociala in družina, vzgoja in izobraževanje, pravosodje in organi 

pregona) 

 2  Specifični cilj 2: Zagotavljanje ustrezne usposobljenosti zdravstvenih 

delavcev in strokovnih delavcev/delavk drugih resorjev za delo z 

osebami z duševnimi motnjami 

128 

  1 Ukrep 1: Razvoj oziroma posodobitev modelov izobraževanj za 

interdisciplinarno delo in medpoklicno sodelovanje pri obravnavi oseb s 

težavami v duševnem zdravju 

128 

  2 Ukrep 2: Izvajanje izobraževanj za interdisciplonarne time družinskih 

zdravnikov, vključno s patronažno službo za zgodnje odkrivanje in 

obravnavo pogostih duševnih motenj ter za interdisciplinarno in 

medresorsko sodelovanje na tem področju 

129 

  3 Ukrep 3: Izvajanje izobraževanj za interdisciplinarne time v CDZOM ter 

interdisciplinarne time v CDZO za preventivo in integrirano obravnavo 

oseb z duševnimi motnjami, triažo ter za interdisciplinarno in 

medresorsko sodelovanje na tem področju 

129 

  4 Ukrep 4: Izobraževanje strokovnjakov za psihiatrično skupnostno 

obravnavo 

129 

  5 Ukrep 5: Izobraževanje in usposabljanje interdisciplinarnih 

strokovnjakov, vključenih v obravnavo oseb z duševno motnjo in 

nevarnim vedenjem  

133 

  6 Ukrep 6: Uvedba dodiplomske smeri izobraževanja na področju 

zdravstvene nege oziroma specializacije s področja duševnega zdravja 

za zdravstveno nego in dopolnitev usposabljanja zdravstvenih delavcev 

in strokovnih delavcev drugih strok 

134 

  7 Ukrep 7: Podpora strokovnemu razvoju in uvajanju z dokazi podprtih 

praks 

134 

6.2   RAZISKOVANJE 136 

 1  Specifični cilj 1: Spremljanje stanja duševnega zdravja 136 

  1 Ukrep 1: Vzpostavitev nabora mednarodno primerljivih kazalnikov za 

spremljanje duševnega zdravja moških in žensk v vseh starostnih 

skupinah po spolu ter v ogroženih skupinah prebivalstva 

136 

  2 Ukrep 2: Vzpostavitev in izvajanje ustreznega stalnega spremljanja in 

proučevanja duševnega zdravja moških in žensk ter učinkovitosti 

ukrepov vseh starostnih skupin in v ogroženih skupinah prebivalstva 

136 

  3 Ukrep 3: Vzpostavitev delovne skupine za proučitev načina spremljanja 

samomora in poskusov samomora (register samomora in poskusov 

samomora) 

137 
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 2  Specifični cilj 2: Povečanje obsega raziskovanja na področju duševnega 

zdravja 

138 

  1 Ukrep 1: Zagotavljanje virov za izvajanje raziskav v povezavi z 

duševnim zdravjem po spolu v različnih populacijah (otroci in mladi, 

odrasli, starostniki, posebej ogrožene populacije …) 

138 

  2 Ukrep 2: Uvajanje aplikativnega in kvalitativnega raziskovanja v 

skupnosti z vključevanjem uporabnikov in izvajalcev 

138 

6.3   SPREMLJANJE IN EVALVACIJA 139 

  1 Ukrep 1: Spremljanje in evalvacija 139 

6.4   KOMUNICIRANJE 140 

 1  Specifični cilj 1: Odstranjevanje komunikacijskih ovir za uporabnike z 

različnimi oviranostmi 

141 

  1 
Ukrep 1: Zagotavljanje komunikacijske podpore na področju duševnega 

zdravja za skupine ljudi s posebnimi potrebami.  

141 

 2  
Specifični cilj 2: Zagotavljanje poti in orodij za komuniciranje s splošno in 

strokovno javnostjo na področju duševnega zdravja 

142 

  1 
Ukrep 1: Zagotavljanje vsebin za komuniciranje s splošno in strokovno 

javnostjo preko spletnega portala MIRA. 

142 

  2 
Ukrep 2: Redno sodelovanje z mediji. 

144 

VIII   VODENJE IN KOORDINACIJA TER PODPORA IMPLEMENTACIJI 

NACIONALNEGA PROGRAMA DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

145 

7.1   Vodenje in koordinacija implementacije nacionalnega programa 

duševnega zdravja 

145 

 1  Specifični cilj 1: Vzpostavitev upravljavske strukture za strokovno 

vodenje in interdisciplinarno ter interinstitucionalno koordinacijo 

implementacije NPZD na državni, regionalni in lokalni ravni 

145 

  1 Ukrep 1: Okrepitev kadrovskih zmogljivosti Ministrstva za zdravje  na 

področju duševnega zdravja in vzpostavitev medresorne delovne 

skupine za pokrivanje povezanih medresornih področij duševnega 

zdravja in podporo implementaciji NPDZ 

145 

  2 Ukrep 2: Vzpostavitev in delovanje nacionalne strokovne koordinacije in 

upravljanja NPDZ na NIJZ, ki opravljajo naloge vodenja, koordiniranja, 

spremljanja in evalvacije NPDZ 

146 

  3 Ukrep 3: Vzpostavitev interdisciplinarnega strokovnega sveta (PS) in 

interdisciplinarnih strokovnih delovnih skupin (IDS), ki podpirajo razvoj 

intervencij, izobraževanje, vodenje, koordinacijo in evalvacijo 

147 
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implementacije RNPDZ, nadzor kakovosti izvajanja programa ter 

promocija programa 

  4 Ukrep 4: Vzpostavitev območnih (regijskih) in lokalnih koordinatorjev 

implementacije RNPDZ na OE NIJZ ter v regijskih centrih za duševno 

zdravje 

147 

  5 Ukrep 5: Vključitev vseh ključnih predstavnikov/predstavnic stroke, 

resorjev in civilne družbe/NVO ter uporabnikov/uporabnic programov v 

državno, regionalno in lokalno koordinacijo implementacije, spremljanje 

in evalvacijo 

148 

7.2   Podpora implementaciji nacionalnega programa duševnega zdravja 148 

 1  Specifični cilj 1:  Vzpostavitev državnih, regijskih in lokalnih 

odločevalskih/upravljalskih struktur v podporo implementaciji 

nacionalnega programa duševnega zdravja 

148 

  1 Ukrep 1: Vzpostavitev in delovanje vladnega sveta RS za duševno 

zdravje 

148 

  2 Ukrep 2: Vzpostavitev in delovanje Regijskega sveta za duševno 

zdravje na območju, ki ga pokriva Center za duševno zdravje 

149 

  3 Ukrep 3: Vzpostavitev lokalne skupine za zdravje/duševno zdravje na 

območju, ki ga pokriva Zdravstveni dom 

149 



 

34 

 

TABELE AKCIJSKEGA NAČRTA 2021 DO 2023 PO PREDNOSTIH PODROČJIH NPDZ 

 

ZAGOTAVLJANJE SKUPNOSTNEGA PRISTOPA PRI KREPITVI DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

1. Zagotavljanje skupnostnega pristopa h krepitvi duševnega zdravja ter obravnavi oseb s težavami v 

duševnem zdravju v skupnosti 

Specifični cilj 1: Usklajeno medresorsko sodelovanje in vključevanje civilne družbe 

Ukrep 1: Medresorsko usklajeno sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju služb, programov in storitev na državni, regionalni in lokalni ravni na področju krepitve 

duševnega zdravja in obravnave oseb z duševnimi motnjami. 

Ukrep 2: Vključevanje strokovnjakov/strokovnjakinj socialnovarstvenih programov in uporabniških organizacij pri načrtovanju in izvajanju služb, programov in 

storitev ter njihovem upravljanju na državni, regionalni in lokalni ravni na področju krepitve duševnega zdravja in obravnave oseb s težavami v duševnem 

zdravju. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Vključevanje predstavnikov različnih 

deležnikov v interdisciplinarne delovne 

skupine in strokovni svet pri NPDZ ter v 

ostale interdisciplinarne skupine za DZ na 

(i) Vključevanje predstavnikov različnih 

deležnikov v interdisciplinarne delovne 

skupine in strokovni svet pri NPDZ ter v 

ostale interdisciplinarne skupine za DZ na  

(i) Vključevanje predstavnikov različnih 

deležnikov v interdisciplinarne delovne 

skupine in strokovni svet pri  NPDZ ter v 

ostale interdisciplinarne skupine za DZ na 

POJASNILA K TABELAM 

Ministrstva – navedena so ministrstva, ki so odgovorna za implementacijo akcijskega načrta. Prvo navedeno ministrstvo je nosilno, ostala so sodelujoča. 

Sodelujoči – navedeni so deležniki, ki sodelujejo pri implementaciji akcijskega načrt. 
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nacionalnem, regijskem in lokalnem nivoju. 

Vključevanje stroke in deležnikov na lokalni 

ravni. 

 

(ii) Aktivno vključevanje skupine mladih 

uporabnikov in odraslih, vključno s 

starejšimi, v načrtovanje programov 

preventive in mreže služb na področju DZ 

(oblikovanje privlačnih, prilagojenih načinov 

dostopnosti in delovanja). 

Formiranje skupine uporabnikov. 

 

(iii) Komunikacijska podpora vključevanju 

deležnikov. 

nacionalnem, regijskem in lokalnem nivoju. 

 

(ii) Aktivno vključevanje skupine mladih in 

odraslih uporabnikov v načrtovanje 

programov preventive in mreže služb na 

področju DZ. 

 

Priprava predlogov in aktivnosti (tudi 

spletnih) za spremembe in njihovo 

vključevanje v prakso.  

 

Priprava natečaja za naslovitev potreb širše 

mlade populacije. 

 

Vpeljava predlogov mladih uporabnikov in 

odraslih glede dostopa in delovanja služb 

(se udejanjajo v specifičnih ciljih in ukrepih 

področij Preventive in Mreže služb). 

 

(iii) Komunikacijska podpora vključevanju 

deležnikov. 

nacionalnem, regijskem in lokalnem nivoju. 

Aktivno vključevanje skupine mladih 

uporabnikov in odraslih v načrtovanje 

programov preventive in mreže služb. 

 

(ii) Priprava predlogov in aktivnosti (tudi 

spletnih) za spremembe in njihovo 

vključevanje v prakso.  

Priprava natečaja za naslovitev potreb širše 

mlade populacije. 

Vpeljava predlogov mladih uporabnikov in 

odraslih glede dostopa in delovanja služb 

(se udejanjajo v specifičnih ciljih in ukrepih 

področij Preventive in Mreže služb). 

 

(iii) Komunikacijska podpora vključevanju 

deležnikov. 

Kazalniki (i) Število vključenih predstavnikov SVP, 

uporabnikov in svojcev v upravljanje 

implementacije NPDZ.  

(ii) Nabor predlogov za spremembe s strani 

SVP, uporabnikov in svojcev, mladih in 

odraslih. 

(i) Število predlaganih sprememb. 

Število uvedenih sprememb. 

Vrsta uvedenih sprememb. 

(ii) Izpeljan natečaj.  

Število spletnih aktivnosti na področju 

duševnega zdravja mladih. 

(i) Število predlaganih sprememb. 

Število uvedenih sprememb. 

Vrsta uvedenih sprememb. 

(ii) Izpeljan natečaj.  

Število spletnih aktivnosti na področju 

duševnega zdravja mladih. 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči Strokovni svet NPDZ, vse IDS za upravljanje implementacije NPDZ, predstavniki socialnovarstvenih programov, predstavniki uporabnikov in 

svojcev, deležniki lokalne skupnosti, IDS za komuniciranje 
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Finančna sredstva 8.000,00 €  73.000,00 €  73.000,00 €  

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 3: Zmanjševanje stigme in diskriminacije z dokazano preverjenimi programi.  Operacionalizira se v okviru poglavja 2.1, 

specifični cilj 2, ukrep 2. 

Ukrep 4: Vzpostavitev vladnega sveta, regionalnega sveta za duševno zdravje (RSDZ) in lokalne (interdisciplinarne medsektorske) skupine za (duševno) 

zdravje v skupnosti (LSZ/DZ) (vključuje zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo in družino, društva, SVP, občino …) s ciljem krepitve zdravja/duševnega zdravja v 

skupnosti. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Vzpostavitev Vladnega sveta za duševno 

zdravje (nacionalni svet). 

 

(ii) Vzpostavitev regijskih svetov za duševno 

zdravje (RSDZ) v okoljih, kjer so 

vzpostavljeni CDZ.  

Določitev  pristojnosti RSDZ in načina 

delovanja. 

Predstavitev ocene potreb na področju DZ 

RSDZ. 

Vključevanje in izvajanje vsebin DZ v 

programu LSZ/DZ. 

 

(iii) Komunikacijska podpora pri pripravi 

gradiv in orodij za odločevalce 

(ii) Vzpostavitev regijskih svetov za duševno 

zdravje (RSDZ) v okoljih, kjer so 

vzpostavljeni novi CDZ. 

Priprava AN za regije, kjer so vzpostavljeni  

RSDZ. 

Zagotavljanje delovanja RSDZ in izvajanje 

vsebin AN.  

Izvajanje vsebin DZ v programu LSZ/DZ.  

Podpora RSDZ in LSZ pri postavitvi in širitvi 

preverjenih programov in praks v lokalna 

okolja. 

 

(iii) Komunikacijska podpora pri pripravi 

gradiv in orodij za odločevalce. 

(ii) Vzpostavitev regijskih svetov za duševno 

zdravje (RSDZ) v okoljih, kjer so 

vzpostavljeni novi CDZ. 

Priprava AN za regije, kjer se na novo 

vzpostavijo  RSDZ. 

Zagotavljanje delovanja RSDZ in izvajanje 

vsebin AN.  

Izvajanje vsebin DZ v programu LSZ/DZ. 

Podpora RSDZ in LSZ pri postavitvi in širitvi 

preverjenih programov in praks v lokalna 

okolja. 

 

(iii) Komunikacijska podpora pri pripravi 

gradiv in orodij za odločevalce. 

Kazalniki (i) Vzpostavljen Vladni svet za duševno (ii) Število sej in obravnavanih vsebin (ii) Število sej in obravnavanih vsebin 
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zdravje. 

(ii) Število vzpostavljenih  RSDZ.  

Izvedeni dve srečanji RSDZ letno. 

Število predstavljenih regijskih ocen potreb 

na področju DZRSDZ. 

 Delež LSZ/DZ, ki vključujejo vsebine iz DZ v 

svoj AN. 

 

Vladnega sveta za duševno zdravje. 

Število novo vzpostavljenih  RSDZ.  

Število AN za regije, kjer delujejo 

ustanovljeni RSDZ. 

Izvedeni 2 srečanji RSDZ letno. 

Delež/število  izvedenih načrtovanih 

aktivnosti  iz regijskih AN.  

Število izvedenih načrtovanih vsebin DZ v 

LSZ/DZ  

Vladnega sveta za duševno zdravje. 

Število novo vzpostavljenih  RSDZ.  

Število AN za regije, kjer delujejo novo 

ustanovljeni RSDZ. 

Izvedeni 2 srečanji RSDZ letno. 

Delež/število  zvedene načrtovanih aktivnosti 

iz regijskih AN. 

Izvedene vsebine DZ v LSKZ.  

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ, MOP, MGRT, MF  MZ, MDDSZ, MIZŠ, MOP, MGRT, MF  MZ,  MDDSZ, MIZŠ, MOP, MGRT, MF 

Sodelujoči  NIJZ, lokalne skupnosti, deležniki iz regionalne mreže služb za DZ 

Finančna sredstva Vključena v različne dele AN NPDZ 21-23 Vključena v različne dele AN NPDZ 21-23 Vključena v različne dele AN NPDZ 21-23 

Viri Proračun RS, proračuni lokalnih skupnosti, 

kohezija, projekti 

Proračun RS, proračuni lokalnih skupnosti, 

kohezija, projekti 

Proračun RS, proračuni lokalnih skupnosti, 

kohezija, projekti 

Ukrep 5: Priprava ocene stanja in potreb v posameznih okoljih, prepoznavanje ranljivih skupin ter izdelava akcijskega načrta za udejanjanje ukrepov iz RNPDZ 

in njegovo spremljanje. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Ocena stanja in potreb po službah in 

storitvah na regionalni ravni vključno s 

potrebami po tolmačenju in medkulturni 

mediaciji. 

 

 

 

 

(i) Ocena potreb prebivalcev, uporabnikov, 

ranljivih skupin na področju duševnega 

zdravja na regionalno-lokalni ravni. 

(ii) Izvedba celostne ocene potreb na 

področju komuniciranja, ter služb in storitev 

na področju duševnega zdravja na 

regionalno lokalni ravni. 

(iii) Identifikacija vrzeli in načrtovanje 

(i) Priprava akcijskih načrtov  v posameznih 

regijah in  lokalnih okoljih, skladno z 

vzpostavljanjem RSDZ in vključevanjem 

duševnega zdravja v načrtovanje 

vzpostavljenih LSZ/DZ. 

(ii) Spremljanje doseganja zastavljenih ciljev 

in implementacije načrtovanih aktivnosti iz 

regijskih ih akcijskih načrtov. 
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korakov za premostitev v  regionalnih in 

lokalnih akcijskih načrtih na področju 

duševnega zdravja. 

 

Kazalniki (i) Raziskovalno poročilo ocene stanja po 

službah in storitvah na področju DZ (poročilo 

ESMS orodja).  

Izdelava orodja za oceno potreb v 

regionalno lokalnih okoljih iz vidika služb in 

storitev, komuniciranja in identifikacijo vrzeli.  

(i) Poročilo o pilotnem testiranju orodja, ki 

zajema načrt izvedbe v vseh lokalnih okoljih.  

(ii) Pripravljeni protokoli izvedbe celostne 

ocene potreb.  

(iii) Izvedeni koordinacijski sestanki z 

namenom prenosa raziskovalnih ugotovitev 

v prakso. 

Končno poročilo celostne ocene potreb na 

področju duševnega zdravja.  

(i) Število pripravljenih izhodišč za regijske 

akcijske načrte na področju DZ. 

(ii) Priprava kazalnikov za spremljanje 

doseganja ciljev in implementacije 

načrtovanih aktivnosti iz regijskih akcijskih 

načrtov.  

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  Vodi: NIJZ  

Sodelujejo: OE NIJZ vsi regionalni deležniki 

pri obravnavi duševnega zdravja 

Vodi: NIJZ 

Sodelujejo: OE NIJZ, lokalne skupnosti, 

deležniki iz regionalne mreže služb za DZ,  

Vodi: LSZ/DZ 

Sodelujejo: NIJZ skozi IDS za mrežo služb in 

IDS za raziskovanje, spremljanje in 

vrednotenje, OE NIJZ  

Finančna sredstva (i) ARRS: 62.000,00 € 

Kohezija: 35.000,00 € 

(i) ARRS: 41.000,00 € 

(ii in iii) Kohezija: 75.000,00 € 

(ii) Kohezija: 35.000,00 € 

Viri Kohezija, ARRS Kohezija, ARRS Kohezija 
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Specifični cilj 2: Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih storitev in programov osebam s težavami v duševnem zdravju v skupnosti ter 

deinstitucionalizacija 

Ukrep 1: Organiziranje in izvajanje medresorskih ter interdisciplinarnih služb in storitev v skupnosti s ciljem 

optimalnega zadovoljevanja potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in destigmatizacije. 

Ukrep 2: Zmanjševanje administrativnih ovir pri dostopanju do storitev v skupnosti za osebe s težavami v 

duševnem zdravju ter za starejše in druge ranljive skupine prebivalstva.   

Ukrep 3: Vzpostavljanje pogojev in načrtovana preselitev oseb iz institucij v skupnost. 

To so načela RNPDZ, ki se konkretizirajo na 

področju Mreže služb za duševno zdravje. 

 

PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA, PREVENTIVA IN DESTIGMATIZACIJA DUŠEVNIH MOTENJ  

2. Promocija duševnega zdravja in preventiva ter destigmatizacija duševnih motenj pri različnih ciljnih 

skupinah  

2.1 Promocija duševnega zdravja in preventiva ter destigmatizacija duševnih motenj pri različnih ciljnih skupinah 

Specifični cilj 1: Ustvarjanje duševnemu zdravju podpornih okolij ter vpeljevanje programov promocije duševnega zdravja in preventive 

duševnih motenj skozi različna razvojna obdobja posameznika. 

Ukrep 1: Ozaveščanje odločevalcev vseh sektorjev o pomenu promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Organizacija in izvedba posvetov na 

izbrano temo v posameznih resorjih.  

(ii) Organizacija in izvedba medresorskega 

posveta. 

(i) Organizacija in izvedba posvetov na 

izbrano temo v posameznih resorjih. 

(ii) Organizacija in izvedba medresorskega 

posveta. 

(i) Organizacija in izvedba posvetov na 

izbrano temo v posameznih resorjih. 

(ii) Organizacija in izvedba medresorskega 

posveta. 

Kazalniki (i) Izveden posvet v 3 resorjih (MZ, MIZŠ, 

MDDSZ). 

(i) Izveden posvet v 3 resorjih (MZ, MIZŠ, 

MDDSZ). 

(i) Izveden posvet v 3 resorjih (MZ, MIZŠ, 

MDDSZ). 
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(ii) Izveden medresorski posvet ter zbrani 

zaključki in smernice za sodelovanje. 

(ii) Izveden medresorski posvet ter zbrani 

zaključki in smernice za sodelovanje. 

(ii) Izveden medresorski posvet ter zbrani 

zaključki in smernice za sodelovanje. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 

Sodelujoči  IDS za OM, IDS za PDZ za delovno mesto, IDS za starostnike, strokovna združenja, NVO 

Finančna 

sredstva 
26.000,00 €  26.000,00 €  26.000,00 €  

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 2: Zagotoviti kritje osnovnih potreb posameznika in vzpostaviti podporna okolja, ki delujejo varovalno in krepijo duševno zdravje posameznika in skupnosti 

oziroma različnih ciljnih skupin ter zmanjšujejo neenakosti. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Sestava medresorske delovne skupine za 

naslavljanje potreb (temelječ na dobrih 

praksah). 

(ii) Pregled in razpoznava ranljivih skupin 

otrok in mladih, odraslih, starejših ter ostalih 

populacijskih skupin. 

(iii) Predstavitev potreb najranljivejših skupin 

prebivalcev z vidika determinant duševnega 

zdravja na medresorskih posvetih, na 

Vladnem svetu za duševno zdravje in v okviru 

dvoletnih poročil Državnemu zboru RS. 

(iv) Doseganje medresorskih konsenzov za 

spremembe resornih, vladnih politik, ki vplivajo 

na determinante duševnega zdravja. 

(v) Skrb za komunikacijska orodja in kanale 

komuniciranja, posebej namenjene osebam z 

oviranostmi na področju komuniciranja in 

(i) Priprava medresorskih rešitev za 

zadovoljevanje potreb ranljivejših skupin otrok 

in mladih, odraslih ter starejših. 

(ii) Priprava smernic, protokolov in aktivnosti 

medresorskega ukrepanja služb in programov 

za ranljive skupine.Predlogi sprememb v 

obstoječe sisteme ukrepanj. 

(iii) Predstavitev potreb najranljivejših skupin 

prebivalcev z vidika determinant duševnega 

zdravja na medresorskih posvetih, na 

Vladnem svetu za duševno zdravje.  

(iv) Doseganje medresorskih konsenzov za 

spremembe resornih, vladnih politik, ki vplivajo 

na determinante duševnega zdravja. 

Evalvacija vnesenih sprememb v vladne 

politike in programe. 

(i) Vnašanje sprememb v prakso. Za vsako 

ranljivo skupino se v prakso prenese vsaj ena 

sprememba. 

(ii) Evalvacija vnesenih sprememb v vladne 

politike in programe. 

(iii) Predstavitev potreb najranljivejših skupin 

prebivalcev z vidika determinant duševnega 

zdravja na medresorskih posvetih, na 

Vladnem svetu za duševno zdravje in v okviru 

dvoletnih poročil Državnemu zboru RS. 

(iv) Doseganje medresorskih konsenzov za 

spremembe resornih, vladnih politik, ki vplivajo 

na determinante duševnega zdravja. 

(v) Skrb za komunikacijska orodja in kanale 

komuniciranja, posebej namenjene osebam z 

oviranostmi na področju komuniciranja in 

ranljivim skupinam na podlagi prepoznanih 
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ranljivim skupinam na podlagi prepoznanih 

potreb. 

(v) Skrb za komunikacijska orodja in kanale 

komuniciranja, posebej namenjene osebam z 

oviranostmi na področju komuniciranja in 

ranljivim skupinam na podlagi prepoznanih 

potreb. 

potreb. 

 

 

Kazalniki (i) Vzpostavljena medresorska skupina. 

(ii) Identificirane ranljive skupine otrok in 

mladih, odraslih ter starejših. 

(iii) Identificirane potrebe za krepitev 

duševnega zdravja ranljivih skupin.  

(iv, v) Število predstavitev potreb ranljivih 

skupin različnim deležnikom. 

(i) Nabor medresorskih rešitev. 

(ii) Medresorske smernice in protokoli; nabor 

potrebnih aktivnosti; nabor predlogov 

sprememb. 

(iii) Število predstavitev potreb ranljivih skupin 

različnim deležnikom. 

(iv, v) Število in vrsta vnesenih sprememb 

resornih/vladnih politik, programov, ukrepov 

za krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin 

otrok in mladih, odraslih ter starejših. 

 

(i) Število in vrsta vnesenih sprememb 

resornih/vladnih politik, programov, ukrepov 

za krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin 

otrok in mladih, odraslih ter starejših. 

(iii) Število predstavitev potreb ranljivih skupin 

različnim deležnikom. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ, MP MZ, MIZŠ, MDDSZ, MP MZ, MIZŠ, MDDSZ, MP 

Sodelujoči  Različne IDS, strokovna in stanovska združenja, predstavniki SVP, predstavniki uporabnikov in svojcev 

Finančna 

sredstva 

Resorna ministrstva vključujejo finančna 

sredstva v proračune, skladno z ukrepi 

oziroma identificiranimi rešitvami 

Resorna ministrstva vključujejo finančna 

sredstva v proračune, skladno z ukrepi 

oziroma identificiranimi rešitvami 

Resorna ministrstva vključujejo finančna 

sredstva v proračune, skladno z ukrepi 

oziroma identificiranimi rešitvami 

Viri Proračun ministrstev Proračun ministrstev Proračun ministrstev, kohezija 
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Ukrep 3: Zagotavljanje okolja, ki je dostopno in varno ter omogoča vključevanje posameznikov v družabne 

(kulturne, športne in druge) aktivnosti, ki krepijo duševno zdravje in medgeneracijsko povezovanje. 

Operacionaliziran v sklopu poglavja 

Skupnostni pristop. 

Ukrep 4: Implementacija aktivnosti in programov, usmerjenih v zdrav življenjski slog (gibanje, zdrava prehrana, zdrave navade, druženje, ohranjanje sposobnosti 

in samostojnosti ...). 

Ukrep 5: Implementacija aktivnosti in programov, usmerjenih v krepitev posameznikove čvrstosti in odpornosti (čustvene in socialne kompetence, odpornost na 

stres, pozitivna samopodoba, reševanje težav, komunikacija, empatija ...). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Popis obstoječih programov usmerjenih v 

zdrav življenjski slog ter krepitev 

posameznikove čvrstosti in odpornosti za vse 

populacijske skupine (otroci in mladostniki, 

odrasli, starejši). 

Pregled razporeditve obstoječih programov in 

aktivnosti za različne populacijske skupine v 

okviru RSDZ in LSZ/DZ. 

(ii) Načrt dopolnitve storitev na področjih, kjer 

jih primanjkuje, v okviru regijskih in lokalnih 

akcijskih načrtov za različne populacijske 

skupine. 

(iii) Priprava komunikacijskih gradiv v podporo 

aktivnostim; sodelovanje z mediji. 

(i) Vrednotenje ustreznosti prepoznanih 

programov za vse ciljne skupine. 

(ii) Vzpostavljanje dodatnih programov, 

izvajanih po lokalnih akcijskih načrtih. 

(iii) Priprava komunikacijskih gradiv v podporo 

aktivnostim; sodelovanje z mediji. 

(i) Evalvacija izbranih programov varovanja in 

krepitve duševnega zdravja  za vse ciljne 

skupine. 

(ii) Vzpostavljanje dodatnih programov, 

izvajanih po lokalnih akcijskih načrtih. 

(iii)Priprava komunikacijskih gradiv v podporo 

aktivnostim; sodelovanje z mediji. 

Kazalniki (i) Seznam programov za različne 

populacijske skupine. 

Ocena stanja in potreb na področjih. 

(ii) Pripravljen načrt dopolnitev. 

(i) Poročilo o ustreznosti programov. 

(ii) Zagotovljenih 50 % prepoznanih potreb po 

dodatnih programih. 

(iii) Število objavljenih gradiv; število klikov.  

(i) Evalvacijsko poročilo. 

(ii) Zagotovljenih 50 % prepoznanih potreb po 

dodatnih programih. 

(iii) Število objavljenih gradiv; število klikov.  



 

43 

 

(iii) Število objavljenih gradiv; število klikov.  

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ, MK, MOP MZ, MDDSZ, MIZŠ, MK, MOP MZ, MDDSZ, MIZŠ, MK, MOP 

Sodelujoči  OE NIJZ (vse relevantne IDS), IDS za komuniciranje, stanovska in strokovna združenja, občine, NVO, uporabniki in svojci, RSDZ, LSZ 

Finančna 

sredstva 

Sredstev ni mogoče oceniti, dokler ne 

izdelamo celostne ocene potreb. 

5.000,00 € (komunikacijska gradiva) 

Sredstva se bodo v kohezijskih ukrepih 

načrtovala skladno z oceno potreb. 

5.000,00 € (komunikacijska gradiva) 

Sredstva se bodo v kohezijskih ukrepih 

načrtovala skladno z oceno potreb. 

5.000,00 € (komunikacijska gradiva) 

Viri Proračuni ministrstev, kohezija, občinski 

proračuni 

Proračuni ministrstev, kohezija, občinski 

proračuni 

Proračuni ministrstev, kohezija, občinski 

proračuni 

Ukrep 6: Vpeljevanje programov in storitev promocije duševnega zdravja ter preventive duševnih motenj za 

ranljive skupine in skupine prebivalstva z večjim tveganjem. 

Ta ukrep se implementira tudi še v sklopu 

drugih specifičnih ciljev v prednostnih področjih 

2. in 3. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Analiza nepokritih potreb v okviru 

socialnovarstvenih programov. 

Evalvacija programov in storitev dnevnih 

centrov. 

Izbor programov in storitev, ki jih je potrebno 

razširiti na vsa lokalna okolja.  

(ii) Vzpostavitev dveh novih dnevnih centrov 

za otroke in mladostnike. 

(iii) Nadgrajevanje delovanja večgeneracijskih 

centrov po programu MDDSZ. 

(iv) Komunikacijska podpora s pripravo 

medijskih in video vsebin ter komuniciranje z 

javnostjo.  

(i) Razvijanje socialnovarstvenih programov v 

okviru mreže socialnovarstvenih programov 

(javni razpisi). 

(ii) Pilotiranje novih programov in storitev. 

(iii) Vzpostavitev 5 novih dnevnih centrov za 

otroke in mladostnike. 

(iv) Nadgrajevanje delovanja večgeneracijskih 

centrov po programu MDDSZ. 

(v) Komunikacijska podpora s pripravo 

medijskih in video vsebin ter komuniciranje z 

javnostjo.  

(i) Razvijanje socialnovarstvenih programov v 

okviru aktualnega javnega razpisa. 

(ii) Pilotiranje novih programov in storitev. 

(iii) Vzpostavitev 5 novih dnevnih centrov za 

otroke in mladostnike. 

(iv) Nadgrajevanje delovanja večgeneracijskih 

centrov po programu MDDSZ. 

(v) Komunikacijska podpora s pripravo 

medijskih in video vsebin ter komuniciranje z 

javnostjo. 
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Kazalniki (i) Pripravljena analiza potreb v okviru 

spremljanja socialnovarstvenih programov.  

(ii) Vzpostavljena dva nova dnevna centra za 

otroke in mladostnike. 

(iii) Delovanje 15 večgeneracijskih centrov 

(iv) Pripravljena video gradiva, število ogledov 

posameznih video gradiv. 

(i) Pripravljeno poročilo o spremljanju izvajanja 

socialnovarstvenih programov in pripravljena 

analiza potreb v okviru spremljanja 

socialnovarstvenih programov. 

(ii) Evalvacijsko poročilo. 

(iii) Vzpostavljenih 5 novih dnevnih centrov za 

otroke in mladostnike. 

(iv) Delovanje večgeneracijskih centrov v 

skladu s programom 

(v) Pripravljena video gradiva, število ogledov 

posameznih video gradiv. 

(i) Pripravljeno poročilo o spremljanju izvajanja 

socialnovarstvenih programov in pripravljena 

analiza potreb v okviru spremljanja 

socialnovarstvenih programov. 

(ii) Evalvacijsko poročilo. 

(iii) Vzpostavljenih 5 novih dnevnih centrov za 

otroke in mladostnike. 

(iv) Delovanje večgeneracijskih centrov v 

skladu s programom 

(v) Pripravljena video gradiva, število ogledov 

posameznih video gradiv. 

Ministrstva MDDSZ, MZ, MGRT MDDSZ, MZ, MGRT MDDSZ, MZ, MGRT 

Sodelujoči  OE NIJZ (vse relavantne IDS), IRSSV, lokalne skupnosti, NVO, strokovne ustanove, strokovna združenja, RSDZ, LSZ,  uporabniki in svojci 

Finančna 

sredstva 

(ii) 100.000,00 € (iii) 1.724.969,71 € 

(zagotovljeno) 

 

(iii) 300.000,00 €  

(iv) za večgeneracijske centre bodo sredstva 

zagotovljena v skladu s programom MDDSZ 

(iii) 300.000,00 € (iv) za večgeneracijske 

centre bodo sredstva zagotovljena v skladu s 

programom MDDSZ 

Viri Proračun, kohezija  Proračun, kohezija  Proračun, kohezija  

Ukrep 7: Uporaba novejših IKT in inovativnih pristopov pri promociji duševnega zdravja in preprečevanju duševnih motenj.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Analiza projektov/ tujih praks. 

(ii) Izbor ciljnega projekta/rešitev. 

(i) Prilagoditev izbranih rešitev na domače 

okolje. 

(ii) Priprava pilotnih aplikacij in njihovo 

testiranje. 

(i) Načrt za vzpostavitev novih spletišč za 

strokovno on-line podporo duševnemu 

zdravju.  

(ii) Vzpostavitev novih spletišč. 

(iii) Analiza stanja, preverba uspešnosti in 
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dopolnitve. 

Kazalniki 
(i, ii) Izbor modelov in orodij, pristopov. (i, ii) Pripravljene in testirane pilotne aplikacije  

(i, ii) Vzpostavljena spletišča (2). 

(iii) Analiza. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ (relevantne IDS), predstavniki različnih strokovnjakov, predstavniki uporabnikov in svojcev 

Finančna 

sredstva 
30.000,00 €  100.0000,00 € 250.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

 

Specifični cilj 2: Dvig pismenosti, ozaveščenosti na področju duševnega zdravja pri različnih deležnikih skupnosti, izobraževanja 

strokovne javnosti in destigmatizacija 

Ukrep 1: Razvoj in implementacija programov, ki povečujejo pismenost na področju duševnega zdravja za različne ciljne skupine in v različnih okoljih (družina, 

na delovnem mestu, šolski sistemi itd.). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Izvajanje programa “Z večjo pismenostjo o 

duševnem zdravju do obvladovanja motenj 

razpoloženja – OMRA” za opolnomočenje 

prebivalcev in ranljivih skupin za 

prepoznavanje duševnih motenj in iskanje 

pomoči. 

(ii) Razvoj vsebin in orodja za vzpostavitev in 

izvajanje  e-učilnice z interdisciplinarnim 

izobraževanjem širše javnosti in ranljivih 

skupin o obvladovanju težav s področja 

duševnega zdravja v času krize (razpoznan 

kot nujen COVID ukrep). 

(i) Izvajanje programa “Z večjo pismenostjo o 

duševnem zdravju do obvladovanja motenj 

razpoloženja – OMRA” za opolnomočenje 

prebivalcev in ranljivih skupin za 

prepoznavanje duševnih motenj in iskanje 

pomoči.  

Vključitev novih ciljnih populacij (ruralno 

okolje, delovno okolje, starostniki) v program 

opismenjevanja na področju duševnega 

zdravja OMRA. 

(ii) Dopolnjevanje e-učilnice z novimi 

vsebinami skladno s potrebami in evalvacija 

(i) Izvajanje programa “Z večjo pismenostjo o 

duševnem zdravju do obvladovanja motenj 

razpoloženja – OMRA” za opolnomočenje 

prebivalcev in ranljivih skupin za 

prepoznavanje duševnih motenj in iskanje 

pomoči vključno z izvajanjem programa za 

nove vključene ciljne skupine in 

(ii) Nadgradnja funkcionalnosti, vsebin in 

ciljnih skupin e-učilnice o obvladovanju težav 

s področja duševnega zdravja skladno z izidi 

evalvacije (razpoznan kot nujen COVID 

ukrep). 
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(razpoznan kot nujen COVID ukrep). 

Kazalniki (i) Število ljudi, ki so se udeležili izobraževanj 

v programu OMRA in obiskali spletno stran 

OMRA.  

(ii) Vzpostavljena j e-učilnica, število 

udeležencev e-učilnice. 

(i) Število ljudi, ki so se udeležili izobraževanj 

v programu OMRA in obiskali spletno stran 

OMRA, vključene nove ciljne skupine.   

(ii) Dopolnjena e-učilnica, število 

udeležencev e-učilnice, evalvacijsko poročilo. 

(i) Število ljudi, ki so se udeležili izobraževanj 

v programu OMRA in obiskali spletno stran 

OMRA, izvedene aktivnosti za nove ciljne 

skupine. (ii) nadgrajena e-učilnica 

(funkcionalna, vsebinska, ciljne skupine), 

število udeležencev e-učilnice. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  (i) Sodelujoči v programu OMRA v sodelovanju z interdisciplinarno skupino strokovnjakov, NIJZ (relevantne IDS), predstavniki uporabnikov in 

svojcev; 

(ii) IDS za izobraževanje, Univerza v Ljubljani, predstavniki stroke, uporabnikov in svojcev, NVO 

Finančna sredstva 
(i) 87.000,00 € že zagotovljenih v okviru 

programa OMRA 

(ii) 40.000,00 € 

(i) 87.000,00 € že zagotovljenih v okviru 

programa OMRA; 

 80.000,00 € (nove ciljne skupine, kohezija) 

(ii) 40.000,00 €  

(i) 167.000,00 € (za celoten program OMRA 

in nove ciljne skupine) 

(ii) 83.000,00 € 

Viri 
(i) Program OMRA: proračun MZ 

(ii) Kohezija 

(i) Program OMRA: proračun; kohezija 

(ii)  Kohezija 

 

(i, ii) Kohezija 

Ukrep 2: Kontinuirano izvajanje na dokazih temelječih destigmatizacijskih kampanj (kampanje, ki nagovarjajo različne ciljne populacije …). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Pregled in analiza značilnosti učinkovitih 

kampanj. Določitev ciljnih populacijskih 

skupin za izvedbo antistigma kampanje. 

(ii) Načrt, priprava in izvedba  

(i) Izvedba destigmatizacijske kampanje v 

devetih zdravstvenih regijah za različne ciljne 

skupine v času krize. 

(ii) Evalvacija. 

(i) Izvedba kampanje v devetih zdravstvenih 

regijah za različne ciljne skupine v času krize. 

(ii) Evalvacija. 

(iii) Načrtovanje in priprava dolgoročne 



 

47 

 

destigmatizacijske kampanje za različne 

ciljne skupine v času COVID krize v devetih 

zdravstvenih regijah. 

 kampanje za zmanjševanje diskriminacije na 

področju duševnega zdravja in podporo pri 

iskanju pomoči. 

Kazalniki 

(i) Načrt za destigmatizacijsko kampanjo 

(COVID).  

(ii) Število izvedenih regijskih kampanj v času 

krize. 

(i) Število izvedenih regijskih kampanj v  času 

krize. 

 

(ii) Evalvacijsko poročilo. 

(i) Število izvedenih regijskih kampanj v času 

krize. 

(ii) Evalvacijsko poročilo. 

(iii) Načrt in orodja za dolgoročne kampanje 

za zmanjševanje diskriminacije na področju 

duševnega zdravja in podporo pri iskanju 

pomoči. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 

Sodelujoči  IDS za komuniciranje, IDS za mrežo služb, IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje in ostale relevantne IDS, uporabnik i in svojci, 

NVO, strokovna združenja, strokovne organizacije 

Finančna sredstva 
(i) in (ii) 68.845,00 € (zagotovljeno)  

 

(i) 68.845,00 € (zagotovljeno) 

(ii) 10.000 € 

(i) 45.896 € (zagotovljeno) 

(ii) 10.000 € 

(iii) 70.000,00 € 

Viri 

(i) in (ii) Kohezijska sredstva COVID 

 

(i) Kohezijska sredstva COVID 

(ii) Proračun 

(i) Kohezijska sredstva COVID 

(ii) Proračun 

(iii) Novo sedemletno programsko obdobje 

kohezije 

Ukrep 3: Zagotavljanje baze kredibilnih virov oz. informacij s področja duševnega zdravja za vse prebivalce za 

zagotavljanje enakomerno dostopne pomoči. Nov horizontalni ukrep 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Oblikovanje in vzpostavitev javno (i) Promocija baze podatkov o virih pomoči in (i) Ažuriranje baze podatkov. 
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dostopne baze vseh virov pomoči in 

programov, organizacij na področju 

duševnega zdravja in  preprečevanja 

duševnih motenj in njihovih kontaktov. 

Primarna objava v obliki brskalnika na 

spletnem mestu nacionalnega programa, 

sekundarno priprava brošure/e-gradiva, 

vzpostavitev info-točke.   

(ii) Komunikacijska podpora s pripravo 

spletnih vsebin brskalnika; utrjevanje  

“blagovne znamke” MIRA in zaupanja v 

preverjene programe. 

programov v lokalnih okoljih preko regijskih in 

lokalnih svetov za DZ in s pomočjo ključnih 

deležnikov, občinskih svetov. 

Ažuriranje baze podatkov.  

Posodabljanje e-gradiv. 

Priprava brošure »Viri pomoči« z  uvodno 

tematsko vsebino. 

(ii) Komunikacijska podpora s pripravo 

spletnih vsebin brskalnika; utrjevanje  

“blagovne znamke” MIRA in zaupanja v 

preverjene programe. 

Posodabljanje e-gradiv. 

Posodobitev brošure »Viri pomoči« z uvodno 

tematsko vsebino. 

(ii) Komunikacijska podpora s pripravo 

spletnih vsebin brskalnika; utrjevanje  

“blagovne znamke” MIRA in zaupanja v 

preverjene programe. 

 

Kazalniki (i) Vzpostavljena baza virov pomoči in 

programov; postavljena na spletno mesto 

programa Mira; pripravljena brošura / e-

gradiva; vzpostavljene info točke na OE 

NIJZ. 

(ii) Število izvedenih aktivnosti za promocijo 

baze virov pomoči in programov. 

(i) Posodobljena baza virov pomoči in 

programov; posodobljena e-gradiva in 

spletno mesto programa Mira; pripravljena 

posodobljena brošura (1-krat letno). 

(ii) Število izvedenih aktivnosti za promocijo 

baze virov pomoči in programov. 

(i) Posodobljena baza virov pomoči in 

programov; posodobljena e-gradiva in 

spletno mesto programa Mira; pripravljena 

posodobljena brošura (1-krat letno). 

(ii) Število izvedenih aktivnosti za promocijo 

baze virov pomoči in programov. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, OE NIJZ, vse relevantne IDS, IDS za komuniciranje 

Finančna sredstva 40.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 
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Specifični cilj 3: Zagotavljanje enakomerno razporejenih in preprosto dostopnih brezplačnih storitev obveščanja, svetovanja ter osebne 

pomoči osebam v stiski v lokalnem okolju  

Ukrep 1: Svetovalnice za odrasle, ki omogočijo pravočasno in visoko kakovostno pomoč pri stanjih, ki pomenijo tveganje za razvoj duševnih motenj. 

Svetovalnice Posvet – Tu smo zate. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Psihološko svetovanje za odrasle – izvajanje 

programa obstoječih 13 svetovalnic v vseh 

regijah. 

Širitev svetovalnic glede na ugotovljene 

potrebe. 

Komunikacijska podpora iskanju pomoči v 

svetovalnicah. 

Psihološko svetovanje za odrasle – izvajanje 

programa obstoječih 13 svetovalnic v vseh 

regijah. 

Širitev svetovalnic glede na ugotovljene 

potrebe. 

Komunikacijska podpora iskanju pomoči v 

svetovalnicah. 

Psihološko svetovanje za odrasle – izvajanje 

programa obstoječih svetovalnic v vseh 

regijah. 

Širitev svetovalnic glede na ugotovljene 

potrebe. 

Komunikacijska podpora iskanju pomoči v 

svetovalnicah. 

Kazalniki Opravljene storitve svetovalnic po programu. 2 novi svetovalnici. 2 novi svetovalnici. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  Center za psihološko svetovanje Posvet, IDS za komuniciranje 

Finančna 

sredstva 

390.000,00 € (delež zagotovljenih sredstev: 

MZ 75 %, MOL 10 %, FIHO 7 %, ostale 

občine 8 %) 

400.000,00 € (delež zagotovljenih sredstev: 

MZ 75 %, MOL 10 %, FIHO 7 %, ostale 

občine 8 %) 

420.000,00 € 

Viri MZ, FIHO, občine Ljubljana, Kranj MZ, FIHO, občine Ljubljana, Kranj MZ, FIHO, občine 

Ukrep 2: Svetovalnice za otroke, mladostnike in starše. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti  Program Psihološko svetovanje otrokom, 

mladostnikom in staršem: priprava in  

implementacija na Centru za psihološko 

Program Psihološko svetovanje otrokom, 

mladostnikom in staršem. 

Komunikacijska podpora iskanju pomoči v 
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svetovanje Posvet.  

Komunikacijska podpora iskanju pomoči v 

svetovalnicah. 

svetovalnicah. 

Kazalniki  2 novi svetovalnici v CE in v KP – psihološka 

pomoč še 100 uporabnikom, skupaj 200 

uporabnikom. 

1 nova svetovalnica v MB – psihološka 

pomoč še 50 im uporabnikom, skupaj 250 

uporabnikom. 

Ministrstva  MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ 

Sodelujoči  Center za psihološko svetovanje Posvet, IDS za komuniciranje 

Finančna 

sredstva 

 50.000,00 € 62.500,00 € 

Viri  MZ, MIZŠ, FIHO, občine MZ, MIZŠ, FIHO, občine 

Ukrep 3: Širitev obstoječih in razvoj novih vrstniških podpornih aktivnosti.   Za odrasle se realizira v sklopu Mreže služb, 

poglavje 3.2.3  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti 

 

Identifikacija vrstniških zavornikov in 

primerov dobrih praks. 

Priprava in izvedba usposabljanja za 

vrstniško zagovorništvo. 

Vzpostavitev mreže vrstniških zagovornikov 

za otroke, mladostnike in starše/skrbnike. 

Kazalniki Identificirani vrstniški zagovorniki in primeri 

dobrih praks. 

Izvedeno usposabljanje. Vzpostavljena mreža vrstniških 

zagovornikov. 

Število delujočih vrstniških zagovornikov 

(12). 

Ministrstva MDDSZ MDDSZ MDDSZ 

Sodelujoči  NIJZ, Socialna zbornica, NVO, uporabniki in starši/skrbniki 

Finančna 

sredstva 

2.000,00 € 4.000,00 € 30.000,00 € 

Viri Proračun MZ, MDDSZ ali kohezija Proračun MZ, MDDSZ ali kohezija Proračun MZ, MDDSZ ali kohezija 
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Ukrep 4: Skupine za samopomoč za osebe s podobnimi težavami in njihove svojce. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti 

 

Prepoznava okolij, v katerih se spodbudi / 

pridobi mlade na poti okrevanja v skupine za 

samopomoč (tudi z uporabo spleta in 

družbenih omrežij). 

Vzpostavitev skupin za samopomoč v okviru 

enega ali več izmed naštetih v lokalnih 

okoljih: 

- CDZOM,  

- NVO, 

- vzgojno-izobraževalnih zavodov. 

Vzpostavitev skupin za samopomoč v okviru 

enega ali več izmed naštetih v lokalnih 

okoljih: 

- CDZOM,  

- NVO, 

- vzgojno-izobraževalnih zavodov. 

Kazalniki Poročilo Število novo vzpostavljenih skupin za 

samopomoč za otroke mladostnike in 

starše/skrbnike (10-15). 

Število novo vzpostavljenih skupin za 

samopomoč za otroke mladostnike in 

starše/skrbnike (10-15). 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  NIJZ 

Finančna 

sredstva 

2.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

Viri Proračun Proračun, ZZZS Proračun, ZZZS 

Ukrep 5: Telefonsko in spletno svetovanje za otroke, mladostnike in odrasle. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Posodobitev in izvajanje programa To sem 

jaz - spletno svetovanje. 

Oglaševanje posodobljene platfrome. 

(ii) Izvajanje Telefonske psihološke podpore 

splošnemu prebivalstvu v času krize. 

(iii) Povezovanje deležnikov, ki izvajajo 

(i) Izvajanje spletnega svetovanja.  

(ii) Vključevanje zaznanih potreb v predloge 

resornih/medresornih rešitev. 

(iii) Priprava komunikacijskih orodij (glede na 

potrebe strokovnih sodelavcev). 

(i) Izvajanje spletnega svetovanja.  

(ii) Vključevanje zaznanih potreb v predloge 

resornih/medresornih rešitev. 

(iii) Promocija novega spletišča za mlade  v 

šolskem okolju ter NVO, ki delajo z mladimi. 

Oglaševanje spletišča med mladostniki na 
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telefonsko in spletno svetovanje, s ciljem 

ugotavljanja potreb ciljne populacije. 

družabnih omrežjih.  

Priprava tiskanih gradiv. 

Kazalniki 
(i) Posodobljen portal spletnega svetovanja. 

 

(ii) Št. izvedenih razbremenilnih pogovorov, 

število sodelujočih ZVC/CKZ-jev, število 

izvedenih spletnih supervizij. 

(i) Letno poročilo o izvedenih aktivnostih ter 

metrike uporabe spletne platforme. 

(ii) Število pobud in število pobud, ki so bile 

vključene v rešitve. 

(i) Letno poročilo o izvedenih aktivnostih ter 

metrike uporabe spletne platforme.  

(ii) Število pobud in število pobud, ki so bile 

vključene v rešitve. 

(iii) Kvalitativna in kvantitativna evalvacija.  

Število ogledov, število pozitivnih odzivov. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 

Sodelujoči  Strokovne ustanove, uporabniki in svojci, strokovna združenja 

Finančna 

sredstva 

(i) 171.000,00 € (zagotovljeno) 

(ii) 40.000,00 € 
16.000,00 € (zagotovljeno) 

(i) 16.000,00 € (zagotovljeno) 

(ii) 40.000,00 €  

Viri (i) Kohezija (COVID) 

(ii) Proračun 
Kohezija (COVID) 

(i) Kohezija (COVID) 

(ii) Kohezija 

Ukrep 6: Uvedba preverjeno učinkovitih programov psihološke prve pomoči (posredovanje znanja o vzrokih, simptomih in znakih duševnih težav in motenj ter 

krepitev veščin za ukrepanje za javnost). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Razvoj programa Psihološka prva pomoč  

(i) Priprava osnovnih strokovnih gradiv. 

(ii) Izvedba pilotnih izobraževanj za splošno 

javnost. 

(iii) Izvedba pilotnih izobraževanj za 

zaposlene v CKZ/ZVC, v referenčnih 

Implementacija programa Psihološka  prva 

pomoč  

(i) Izvedba izobraževanj za splošno javnost, 

NVO, skupine za samopomoč, prostovoljce. 

(ii) Izvedba izobraževanj za zaposlene v 

CKZ/ZVC, v referenčnih ambulantah. 

Nadaljevanje programa Psihološka prva 

pomoč upoštevajoč evalvacijo iz leta 2022.  

(i) Morebitna nadgradnja programa 

Psihološka prva pomoč glede na izide 

evalvacije.  

(ii) Izvedba izobraževanj za splošno javnost, 
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ambulantah in evalvacija. 

(iv) Priprava komunikacijskih gradiv in orodij; 

komuniciranje s ciljno javnostjo uporabnikov 

prve psihološke pomoči. 

(iii) Komuniciranje in promocija izobraževanj; 

priprava tiskanih in video gradiv. 

(iv) Evalvacija implementiranega programa iz 

leta 2022. 

NVO, skupine za samopomoč, prostovoljce. 

(iii) Izvedba izobraževanj za zaposlene v 

CKZ/ZVC, v referenčnih ambulantah. 

(iv) Promocija in komuniciranje s pozitivnimi 

zgodbami in preko ključnih medijev. 

Kazalniki (i) Pripravljena pilotna gradiva (smernice). 

(ii) Pripravljen program izobraževanja 

(vsebina, delavnice, video materiali). 

Izvedeno pilotno izobraževanje za splošno 

javnost/zaposlene v CKZ in ZVC. 

(iii) Pripravljena didaktična orodja; obiskanost 

spletnih vsebin o prvi psihološki pomoči. 

(i) Izvedena izobraževanja za splošno 

javnost/zaposlene v CKZ in ZVC – skupaj 50 

udeležencev. 

(ii) Izvedena izobraževanja za splošno 

javnost, NVO, skupine za samopomoč, 

prostovoljce – skupaj 200 udeležencev. 

(iii) Zanimanje za izobraževanja med laično 

javnostjo in obiskanost delavnic. 

(i) Izvedena izobraževanja za splošno 

javnost/zaposlene v CKZ in ZVC – skupaj 50 

udeležencev. 

(ii) Izvedena izobraževanja za splošno 

javnost, NVO, skupine za samopomoč, 

prostovoljce – skupaj 200 udeležencev. 

(iii) Doseg posameznih oglasov; število objav 

v medijih. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 

Sodelujoči  NIJZ, različne NVO, MZ, Inštitut Andrej Marušič, IDS za komuniciranje  

Finančna 

sredstva 

105.000,00 €  135.000,00 € 135.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

 

2.2 Promocija duševnega zdravja in preventiva ter destigmatizacija duševnih motenj za otroke in mladostnike ter 

njihove družine v različnih okoljih 

Specifični cilj 1: Promocija duševnega zdravja in preventiva težav duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah in lokalnih okoljih 
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Ukrep 2: Sistemska uvedba koncepta krepitve duševnega zdravja v vrtce, šole in fakultete ter kroskurikularna obravnava tem o zdravju. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti 

(i) Priprava strokovnih izhodišč za uvajanje 

koncepta  duševnega zdravja v vzgojnih in 

izobraževalnih zavodih. 

Predstavitev koncepta odločevalcem ter 

uporabnikom (vrtci, šole, fakultete) in 

dogovori o uvajanju. 

(ii) Priprava programov usposabljanja za 

učitelje, vzgojitelje, ravnatelje ter druge 

strokovne delavce. 

(i) Predstavitev koncepta odločevalcem ter 

uporabnikom (vrtci, šole, fakultete) in 

dogovori o uvajanju. 

(ii) Priprava gradiv o duševnem zdravju otrok 

in mladostnikov za učitelje in druge 

strokovne delavce. 

Izvedba usposabljanja na področju 

duševnega zdravja v pilotnih okoljih. 

Evalvacija usposabljanja. 

Prilagoditve programov usposabljanja 

skladno s prepoznanimi potrebami. 

Umestitev usposabljanja na področju 

duševnega zdravja v okvir rednega oz. 

obveznega usposabljanja. 

(i) Predstavitev koncepta odločevalcem ter 

uporabnikom (vrtci, šole, fakultete) in dogovori 

o uvajanju. 

(ii) Razširitev izvajanja usposabljanja na 

področju duševnega zdravja na nacionalno 

raven. 

Evalvacija usposabljanja. 

Kazalniki 

(i) Pripravljena strokovna izhodišča. Št. 

Vzpostavljenih dogovorov. 

(ii) Pripravljeni programi usposabljanja.  

(i) Število šol, vrtcev, fakultet ki uvajajo 

koncept duševnega zdravja v svoja okolja. 

(ii) Prevedena knjiga. Izvedena 

usposabljanja v pilotnih okoljih. Evalvacijsko 

poročilo. Posodobljen program 

usposabljanja. 

(i) Število šol, vrtcev, fakultet ki uvajajo 

koncept duševnega zdravja v svoja okolja. 

(ii) Razširitev usposabljanja v vsa predvidena 

okolja. Evalvacijsko poročilo.  

Ministrstva MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ 

Sodelujoči  NIJZ, Zavod za RS šolstvo, strokovne ustanove, strokovna združenja, univerze 

Finančna 

sredstva 
53.000,00 €  80.000,00 €  110.000,00 €  
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Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 3: Sistemska uvedba preizkušenih in evalviranih programov promocije duševnega zdravja in preventive težav duševnega zdravja pri otrocih in 

mladostnikih.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Oblikovanje dogovora glede vzpostavitve 

organiziranega izvajanja programov za 

duševno zdravje otrok in mladostnikov v 

vzgojno-izobraževalnem okolju (npr. Program 

To sem jaz). 

(ii) Izbor z dokazi podprtih programov in 

priprava načrta izvajanja za različne starostne 

skupine – iz obstoječih programov. 

(iii) Vzpostavitev sistema za upravljanje in 

spremljanje izvajanja programov za duševno 

zdravje v vzgojno-izobraževalnem okolju.  

(i) Izvajanje preventivnega dela po izbranih 

programih. 

(ii) Evalvacija izvajanih programov. 

(i) Izvajanje preventivnega dela po izbranih 

programih. 

(ii) Evalvacija izvajanih programov. 

Kazalniki (i) Načrt za nacionalno izvajanje programov 

za duševno zdravje otrok in mladostnikov v 

vzgojno-izobraževalnem okolju. 

(ii) Izbrani ustrezni programi za sistemsko 

implementacijo. 

(iii) Vzpostavljen sistem za upravljanje in 

spremljanje izvajanja programov.  

(ii) Evalvacijsko poročilo. (ii) Evalvacijsko poročilo. 

Ministrstva MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ 

Sodelujoči  Zavod RS za šolstvo, NIJZ, vzgojno izobraževalni zavodi, strokovna združenja, uporabniki in svojci, NVO, univerze, Mladinski svet Slovenije 

Finančna 

sredstva 
40.000,00 €  60.000,00 €  60.000,00 €  
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Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 4: Sistemska uvedba programov zgodnjih intervencij, podprtih z dokazi učinkovitosti, ki vključujejo programe starševstva, programe zgodnjih intervencij 

pri otrocih in mladostnikih ter programe za učitelje. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Izvajanje starševskega programa; npr. 

Neverjetna leta in drugi primerljivi programi v 

12 okoljih in širitev v 3 nova okolja, vključno s 

CDZOM in CSD; strokovna podpora 

voditeljem skupin in strokovnim centrom, 

izvajanje intervizij; evalvacija. 

(ii) Izvajanje programa Neverjetna leta  

Vodenje razreda za učitelje (VRU) in drugih 

primerljivih programov v 15 okoljih, 

vzpostavitev 2 novih izvajalskih okolij; Prevod 

priročnika za učitelje; strokovna podpora 

voditeljem skupin in strokovnim centrom; 

evalvacija. 

(i) Izvajanje starševskega programa 

Neverjetna leta in drugih primerljivih 

programov v 15 okoljih, in širitev v 3 nova 

okolja, vključno z CDZOM in CSD;  

strokovna podpora voditeljem skupin in 

strokovnim centrom, izvajanje intervizij; 

evalvacija; promocija. 

(ii) Izvajanje programa Neverjetna leta 

Vodenje razreda za učitelje (VRU) in drugih 

primerljivih programov v osmih okoljih, 

vzpostavitev 2 novih izvajalskih okolij; 

strokovna podpora voditeljem skupin in 

strokovnim centrom; evalvacija, promocija. 

(iii) Kadrovska dopolnitev Centra za 

dokazano učinkovite zgodnje intervence. 

(i) Izvajanje starševskega programa 

Neverjetna leta in drugih primerljivih 

programov v 18 okoljih in širitev v 5 novih 

okolij, vključno z CDZOM in CSD, strokovna 

podpora voditeljem skupin in strokovnim 

centrom, izvajanje intervizij; evalvacija; 

promocija. 

(ii) Izvajanje programa Neverjetna leta Vodenje 

razreda za učitelje (VRU) in drugih primerljivih 

programov v desetih okoljih, vzpostavitev 5 

novih izvajalskih okolij; strokovna podpora 

voditeljem skupin in strokovnim centrom; 

evalvacija, promocija. 

(iii) Strokovno srečanje ob (v) obletnici 

programa NL VRU v Sloveniji. 

Kazalniki (i) Število izvajalskih okolij programa 

starševstva, št. izvedenih skupin, št. 

vključenih staršev, evalvacija zadovoljstva 

udeležencev. 

(ii) Število strokovnih centrov za programe za 

učitelje, število vključenih učiteljev, 

vzgojiteljev, šolskih svetovalnih delavcev, 

evalvacija. 

(i) Število izvajalskih okolij, št. izvedenih 

skupin, št. vključenih staršev, evalvacija 

zadovoljstva udeležencev.  

(ii) Število strokovnih centrov za programe 

za učitelje, število vključenih učiteljev, 

vzgojiteljev, šolskih svetovalnih delavcev, 

evalvacija. 

(iii) Število novih zaposlenih. 

(i) Število izvajalskih okolij, št. izvedenih 

skupin, št. vključenih staršev, evalvacija 

zadovoljstva udeležencev.  

(ii) Število strokovnih centrov za programe za 

učitelje, število vključenih učiteljev, vzgojiteljev, 

šolskih svetovalnih delavcev, evalvacija. 

(iii) Izvedeno strokovno srečanje. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ  MZ, MIZŠ, MDDSZ  MZ, MIZŠ, MDDSZ  
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Sodelujoči  Izvajalski centri za programe starševstva: ZD 

(5 enot: Velenje, Celje, Nova Gorica, 

Postojna, Kočevje), CSD (Severna Primorska, 

Koroška in Gorenjska), SCOMS (Ljubljana, 

Maribor), JZ Mala ulica, Služba za otroško 

psihiatrijo, Pediatrična klinika Ljubljana. 

 

Strokovni centri za NL VRU v partnerskih 

osnovnih šolah 

Obstoječi (2021) + širjenje mreže izvajalskih 

centrov za programe starševstva  

 

Strokovni centri za NL VRU v partnerskih 

osnovnih šolah 

Obstoječi (2021) + širjenje mreže izvajalskih 

centrov za programe starševstva  

 

Strokovni centri za NL VRU v partnerskih 

osnovnih šolah 

Finančna 

sredstva 

(i) 108.000,00 €  

(ii) 90.000,00 € 

(i) 50.000,00 € 

(ii) 90.000,00 €  

(iii) 40.000,00 € (ZZZS) 

(i) 75.000,00 € 

(ii) 110.000,00 €  

 

Viri  Proračun, ZZZS, kohezija  Proračun, ZZZS, kohezija Proračun, ZZZS, kohezija 

Ukrep 5: Pilotno testiranje in postopna sistemska uvedba preverjeno učinkovitih programov zmanjševanja medvrstniškega nasilja, ki povečujejo občutljivost 

otrok do te problematike in usmerjeno naslavljajo obravnavo prepoznanih primerov vrstniškega in spletnega vrstniškega nasilja ter programov, ki uspešno 

delujejo na vzpostavitev varnega in spodbudnega šolskega okolja. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti 

(ii) Izbor z dokazi podprtih programov in  

(ii) Priprava načrta pilotnega izvajanja 

programa. 

(i) Pilotna izvedba izbranega programa.  

(ii) Evalvacija. 

(i) Dopolnitev programa skladno z rezultati 

evalvacije.  

(ii) Priprava načrta za implementacijo 

programa na nacionalni ravni. 

(iii) Začetek prenosa izvajanja programa na 

nacionalno raven. 

Kazalniki (i) Seznam ustreznih programov in izbor 

pilotnega programa. 

(ii) Načrt za izvedbo pilotnega programa. 

(i) Izveden program v izbranih šolah. 

(ii) Evalvacijsko poročilo. 

(i) Načrt za implementacijo programa na 

nacionalni ravni. 

(ii) Izveden program v izbranih šolah. 

Ministrstva MZ, MIZŠ,  MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ 
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Sodelujoči  NIJZ, strokovna združenja, strokovne ustanove, vzgojno izobraževalne ustanove 

Finančna 

sredstva 
65.000,00 €  130.000,00 €  130.000,00 €  

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 6: Usposabljanje in okrepitev sodelovanja šolskih svetovalnih služb s CDZOM z vključitvijo problematike duševnega zdravja v koncept dela šolske 

svetovalne službe ter s CSD pri delu z otroki in mladostniki z učnimi težavami in težavami v duševnem zdravju. Priprava protokolov sodelovanja za učinkovitejše 

sodelovanje. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Priprava smernic in protokolov 

sodelovanja. 

(ii) Vzpostavitev lokalnih kontaktov med 

CDZOM, šolsko svetovalno službo in CSD-ji 

prek sodelovanja na posameznih 

obravnavanih primerih.Pilotna izvedba 

izobraževanj za šolske strokovne delavce in 

CSD o duševnih motnjah(iii) Evalvacija. 

(i) Krepitev sodelovanja med deležniki. 

(ii) Nadaljevanje izobraževanj za šolske 

strokovne delavce in CSD o duševnih 

motnjah. 

(iii) Evalvacija. 

(i) Krepitev sodelovanja med deležniki. 

(ii) Nadaljevanje izobraževanj za šolske 

strokovne delavce in CSD o duševnih motnjah. 

(iii) Evalvacija. 

Kazalniki (i) Pripravljene smernice sodelovanja. 

(ii) Število kontaktov. 

(iii) Evalvacijsko poročilo. 

 (i) Število skupaj obravnavanih primerov 

otrok / mladostnikov. 

(ii) Število okolij, v katerih je bilo 

izobraževanje izvedeno. 

(iii) Evalvacijsko poročilo. 

(i) Število skupaj obravnavanih primerov otrok/ 

mladostnikov. 

(ii) Število okolij, v katerih je bilo izobraževanje 

izvedeno. 

(iii) Evalvacijsko poročilo. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 

Sodelujoči  NIJZ, šolska svetovalna služba, Zavod RS za šolstvo, CSD, CDZOM, drugi deležniki 

Finančna 

sredstva 

20.000,00 €  50.000,00 €  80.000,00 €  
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Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 7: Razvoj in izvajanje programov za ranljive skupine mladostnikov (na primer osipniki, manjšine, migranti, ranljive skupine med študenti). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti 
/ 

(i) Pregled dobrih praks v Sloveniji in tujini. 

(ii) Priprava načrta za pilotno izvedbo programa. 

(i) Pilotna izvedba programa.  

(ii) Evalvacija. 

Kazalniki / (i) Načrt za pilotno izvedbo programa (i) Evalvacijsko poročilo 

Ministrstva / MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 

Sodelujoči  / NIJZ, strokovne ustanove, strokovna združenja, uporabniki in svojci, univerze 

Finančna 

sredstva 
 /  65.000,00 €  135.000,00 €  

Viri / Kohezija Kohezija 

Ukrep 8: Razvoj in uvajanje novih pristopov in poti komunikacije za promocijo duševnega zdravja med otroki in mladostniki (IKT, e-duševno zdravje).  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti 

(i) Izdelava spletnega orodja za večanje 

dostopnosti do najustreznejših storitev v 

lokalnem okolju, ki bo omogočalo enostavno 

identifikacijo ustreznih izvajalcev storitev s 

področja duševnega zdravja in bo nudilo 

uporabniško izkušnjo, prilagojeno uporabniku 

(laična javnost ali strokovnjak).  

(i) Izdelava orodja za večanje dostopnosti do 

najustreznejših storitev v lokalnem okolju. 

Evalvacija orodja in izvedba ustreznih 

dopolnitev. 

Zagotavljanje ažurnosti podatkov. 

(ii) Priprava in testiranje novega spletišča  za 

strokovno on-line podporo duševnemu  

zdravju mladih (kompletna prenova 

obstoječe spletne svetovalnice To sem jaz – 

tehnična, funkcionalna, metodološka in 

grafična prenova, temelječa na raziskavi iz 

(i) Zagotavljanje ažurnosti podatkov. 

(ii) Promocija novega spletišča za mlade  v 

šolskem okolju ter NVO, ki delajo z mladimi. 

Oglaševanje spletišča med mladostniki na 

družabnih omrežjih.  

Priprava tiskanih gradiv.F 
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leta 2021). 

(iii) Sodelovanje pri pripravi komunikacijskih 

orodij (glede na potrebe strokovnih 

sodelavcev). 

Kazalniki 

(i) Načrt izdelave orodja. 

(i) Pripravljeno orodje. 

 Evalvacijsko poročilo. 

(ii) Vzpostavljeno in testirano spletišče  za 

mlade. 

(i) Sprotno ažuriranje.  

(ii) Kvalitativna in kvantitativna evalvacija.  

Število ogledov, število pozitivnih odzivov. 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  

Strokovne ustanove, uporabniki in svojci, 

strokovna združenja, NVO, IDS za 

komuniciranje 

Strokovne ustanove, uporabniki in svojci, 

strokovna združenja, NVO 

interdisciplinarna strokovna skupina (NIJZ, 

FDV, ZOMP, društvo psihologov), izbrani 

podizvajalec za pripravo spletne aplikacije, 

IDS za komuniciranje 

Strokovne ustanove, uporabniki in svojci, 

strokovna združenja, NVO, IDS za 

komuniciranje 

Finančna 

sredstva (i) 68.000,00 €  
(i) 15.000,00 €  

(ii) 70.000,00 €  

(i) 7.000,00 €  

(ii) 40.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 9: Priprava priporočil in ukrepov za vzgojo in varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov v dobi digitalnih medijev s ciljem preprečevanja 

nekemičnih zasvojenosti (igranje računalniških igric, igranje iger na srečo, družabna omrežja). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Ozaveščanje splošne in strokovne javnosti 

na področju nekemičnih zasvojenosti. 

 

(ii) Priprava in diseminacija smernic/priporočil 

(i) Ozaveščanje splošne in strokovne 

javnosti na področju nekemičnih 

zasvojenosti. 

 

(i) Ozaveščanje splošne in strokovne javnosti 

na področju nekemičnih zasvojenosti. 

 

(ii) Dopolnitev obstoječih in/ali razvoj novih 
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o uporabi digitalnih tehnologij (tudi v času 

kriznih razmer) za različne ciljne skupine. 

 

(ii) Diseminacija smernic/priporočil o uporabi 

digitalnih tehnologij (tudi v času kriznih 

razmer) za različne ciljne skupine. 

 

(iii) Dopolnitev obstoječih in/ali razvoj novih 

vsebin za dvig digitalne in medijske 

pismenosti, v povezavi z nekemičnimi 

zasvojenostmi. 

vsebin za dvig digitalne in medijske 

pismenosti, v povezavi z nekemičnimi 

zasvojenostmi. 

Kazalniki (i) Število objav in število dogodkov. 

 

(ii) Pripravljene smernice/priporočila ter 

število deležnikov, katerim so bile smernice 

posredovane. 

(i) Število objav in število dogodkov. 

 

(ii) Število deležnikov, katerim so bile 

smernice posredovane. 

 

(i) Število objav in število dogodkov. 

 

(ii) Dopolnjene/razvite vsebine. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 

Sodelujoči pri 

implementaciji 

IDS za nekemične zasvojenosti, IDS za komuniciranje, LogOut, ZRSS, NIJZ, Safe.si, Center za zdravljenje odvisnosti ZD NG, posamezni 

strokovnjaki s področja nekemičnih zasvojenosti, ostali deležniki  

Finančna 

sredstva 
90.000,00 € 80.000,00 € 60.000,00 € 

Viri Proračun, kohezija  Kohezija Kohezija 

Ukrep 10: Razvoj preventivnih programov na področju preprečevanja nekemičnih zasvojenosti. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Razvoj, testiranje, evalvacija in morebitna 

prilagoditev presejalnih pripomočkov za 

zgodnje odkrivanje tveganja za razvoj 

digitalnih zasvojenosti pri otrocih ter razvoj 

smernic za izvajanje intervencij v primeru 

prepoznanih dejavnikov tveganja. 

 

(i) Načrt za uvedbo uporabe presejalnih 

pripomočkov za zgodnje odkrivanje 

dejavnikov tveganja za razvoj digitalne 

zasvojenosti in smernic za izvajanje v 

primeru prisotnih dejavnikov tveganja v 

sistem.  

(ii) Pregled obstoječih intervencij promocije 

(ii) Evalvacija izbranih intervencij promocije 

zdravja in (primarne, sekundarne) preventive 

in obravnave s področja duševnega zdravja ter 

na podlagi tega načrt nadgradnje obstoječih 

oziroma razvoj novih, skladno z rezultati 

evalvacije in zaznanih dodatnih potreb. 

 

(iii) Evalvacija in morebitna prilagoditev 
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(iii) Razvoj podporne delavnice za zmanjšanje 

tveganja za razvoj digitalnih zasvojenosti 

(odrasli). 

 

(iv) Priprava protokolov sodelovanja med 

posameznimi službami na področju 

duševnega zdravja, ki delujejo na področju 

nekemičnih zasvojenosti. 

zdravja in (primarne, sekundarne) preventive 

in obravnave s področja duševnega zdravja - 

področje nekemičnih zasvojenosti (vse ciljne 

skupine, vsa področja) in oblikovanje 

oziroma prilagoditev kriterijev za vrednotenje 

intervencij. 

(iii) Pilotiranje podporne delavnice za 

zmanjšanje tveganja za razvoj digitalnih 

zasvojenosti (odrasli). 

 

(v) Razvoj programa usposabljanja 

strokovnega kadra v centrih za duševno 

zdravje otrok in mladostnikov za namen 

izvajanja zgodnjih intervencij oziroma 

obravnave nekemičnih zasvojenosti. 

(vi) Priprava izhodišč za vzpostavitev centra 

za obravnavo nekemičnih zasvojenosti na 

nacionalni ravni. 

podporne delavnice za zmanjšanje tveganja za 

razvoj digitalnih zasvojenosti (odrasli) ter načrt 

za uvedbo v sistem.  

 

(v) Pilotiranje in evalvacija pristopa obravnave 

nekemičnih zasvojenosti v centrih za duševno 

zdravje otrok in mladostnikov. 

(vi) Pilotna vzpostavitev centra za obravnavo 

nekemičnih zasvojenosti na nacionalni ravni. 

Kazalniki (i) Razviti, stestirani, evalvirani, dopolnjeni 

presejalni pripomočki, razvite smernice. 

 

(iii) Razvita podporna delavnica. 

 

(iv) Pripravljeni protokoli. 

(i) Pripravljen načrt za uvedbo v sistem. 

(ii) Pregled obstoječih intervencij in 

oblikovani kriteriji za njihovo vrednotenje. 

(iii) Število pilotnih okolij, število izvedenih 

delavnic.  

 

(v) Razvit program usposabljanja in število 

usposobljenih strokovnjakov. 

(vi) Pripravljena izhodišča za vzpostavitev 

centra za nekemične zasvojenosti. 

(ii) Izvedena evalvacija izbranih intervencij in 

načrt nadgradnje intervencij oziroma razvoja 

novih. 

(iii) Izvedena evalvacija in načrt za širjenje na 

nacionalno raven 

 

(v) Število pilotnih okolij, izvedena evalvacija 

(vi) Pilotno testiranje centra za nekemične 

zasvojenosti 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ  MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 
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Sodelujoči  IDS za nekemične zasvojenosti, Zavod RS za šolstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Logout, ostale NVO s področja, Safe.si, Center za 

zdravljenje odvisnosti ZD NG, zdravstveni domovi, IDS za mrežo centrov za duševno zdravje, centri za duševno zdravje, drugi deležniki 

Finančna 

sredstva 
70.000,00 € 120.000,00 € 480.000,00 € 

Viri Proračun, kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 11: Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja. Ukrep se operacionalizira v sklopu ostalih 

ukrepov v prednostnem področju 2.2 

Ukrep 12: Zagotavljanje programov bolnišnične šole pri vključevanju v matično šolsko okolje med zdravljenjem in po njem, dokler ni možna polna vključenost v 

matično šolo, ter tudi poznejše svetovanje in povezovanje z matično šolo.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Razširitev storitev bolnišnične šole na 

podporo manj funkcionalnih otrok z duševno 

motnjo. 

(ii) Priprava protokolov za implementacijo in 

vključevanje in nudenje podpore manj 

funkcionalnih otrok z duševno motnjo. 

(iii) Pilotno izvajanje storitev bolnišnične šole 

za podporo manj funkcionalnih otrok z 

duševno motnjo. 

Kazalniki (i) Razširjene storitve bolnišnične šole na 

podporo manj funkcionalnih otrok z duševno 

motnjo. 

(ii) Pripravljeni protokoli za implementacijo in 

vključevanje in nudenje podpore manj 

funkcionalnih otrok z duševno motnjo. 

(iii) Pilotna izvedba storitev bolnišnične šole za 

podporo manj funkcionalnih otrok z duševno 

motnjo. 

Ministrstva MIZŠ, MZ  MIZŠ, MZ  MIZŠ, MZ  

Sodelujoči  IDS za mrežo služb CDZOM, UKC LJ, UKC MB, SCOMS Ljubljana, SCOMS Maribor, predstavnik bolnišnične šole  

Finančna 

sredstva 

MIZŠ MIZŠ MIZŠ 

Viri Proračun (MIZŠ), projektna sredstva    Proračun (MIZŠ), projektna sredstva    Proračun (MIZŠ), projektna sredstva   
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Specifični cilj 2: Vzpostavitev mreže svetovalnih centrov za otroke, mladostnike in starše (SCOMS) 

Ukrep 1: Priprava koncepta delovanja svetovalnih centrov in predloga za sistemsko umestitev.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Oblikovanje delovne skupine za 

vzpostavitev mreže svetovalnih centrov.  

(ii) pregled aktualnega stanja svetovalnih 

centrov  v Sloveniji.  

(iii) Pregled aktualnega stanja primerljivih 

inštitucij v tujini. 

(i) Priprava modela / koncepta svetovalnih 

centrov za implementacijo v Sloveniji.  

(ii) Umestitev svetovalnih centrov v že 

obstoječo mrežo služb za varovanje / skrb za 

duševno zdravje otrok in mladostnikov. 

(i) Priprava predloga za vzpostavitev 

svetovalnih centrov v okviru mreže centrov po 

Sloveniji.  

(ii) Priprava standardov kakovosti dela. 

Kazalniki 
(i) Vzpostavitev delovanja delovne skupine - 

zapisniki srečanj.  

(ii)  Poročilo o stanju svetovalnih centrov v 

Sloveniji in podobnih inštitucij v tujini. 

(i) Poročilo o konceptu / modelu svetovalnih 

centrov v Sloveniji.  

(ii)  Poročilo o umeščenosti svetovalnih 

centrov v že obstoječo mrežo služb s 

protokoli sodelovanja. 

(i) Poročilo - načrt vzpostavitve mreže 

svetovalnih centrov po Sloveniji.  

(ii) Standardi kakovosti dela v Svetovalnih 

centrih. 

Ministrstva MIZŠ, MZ 

Sodelujoči  
NIJZ (IDS za otroke in mladostnike), svetovalni centri, strokovne ustanove, strokovna združenja 

Finančna 

sredstva 
16.500,00 €  23.000,00 €  33.000,00 €  

Viri Proračun ali kohezija Proračun ali kohezija Proračun ali kohezija 

Ukrep 2: Priprava standarda kadra in programov za pomoč otrokom in mladostnikom z rizičnimi dejavniki / specifičnimi učnimi težavami. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Pregled obstoječih programov - vsebin v 

obstoječih svetovalnih centrih.  

(ii) Pregled potreb po programih v okviru 

svetovalnih centrov. 

(i) Pregled stanja  z vidika kadrov glede na 

obstoječe svetovalne centre v Sloveniji.  

(ii) Pregled kadrovskih normativov v 

primerljivih institucijah v tujini. 

(i) Priprava načrta programov in kadrovski 

normativ svetovalnega centra. 
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Kazalniki (ii) Poročilo o obstoječih programih in 

izkazanih potrebah po programih. 

(i) Poročilo o stanju in potrebah na področju 

kadrov. 
(i) Načrt programov in kadrovskih normativov. 

Ministrstva MIZŠ, MZ MIZŠ, MZ MIZŠ, MZ 

Sodelujoči   svetovalni centri, strokovne ustanove, strokovna združenja 

Finančna 

sredstva 
13.000,00 €  8.000,00 €  18.000,00 €  

Viri Proračun ali kohezija Proračun ali kohezija Proračun ali kohezija 
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2.3 Promocija duševnega zdravja in preventive ter destigmatizacija duševnih motenj za odrasle na delovnem mestu 

Specifični cilj 1: Krepitev in izboljšanje duševnega zdravja zaposlenih 

Ukrep 1: Izboljšanje izvajanja in nadzora nad izvajanjem programov promocije zdravja (določitev koordinatorja/skupine za promocijo zdravja v podjetju). 

Ukrep 2: Priprava in implementacija medsektorskih dokumentov za področje duševnega zdravja na delovnem mestu. 

Ukrep 3: Razvoj in vpeljava izobraževalnih modulov in preverjenih programov za promocijo zdravja na delovnem mestu s poudarkom na duševnem zdravju in 

dobrem počutju – za delodajalce in koordinatorja/skupine za promocijo zdravja v podjetju. 

Ukrep 5: Izdelati priporočila za promocijo in krepitev pozitivnih psihosocialnih dejavnikov (nadzor nad lastnim delom, avtonomija, pozitivni odnosi s sodelavci, 

socialna in čustvena podpora sodelavcev ter nadrejenih, karierni razvoj zaposlenih) in jih izvajati. 

Ukrep 6: Vzpostaviti nacionalno in regijsko koordinacijo za promocijo in krepitev (duševnega) zdravja na delovnem mestu, ki bo v podporo delodajalcem in 

delavcem. 

Ukrep 7: Povezovati centre za krepitev zdravja (CKZ) z delodajalci v lokalnem okolju pri izvajanju preventivnih in promocijskih programov na področju 

duševnega zdravja. 

Ukrep 8: Vključevati socialne partnerje v načrtovanje in izvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu. 

Specifični cilj 2: Podpora zaposlenim, brezposelnim in socialno izključenim odraslim s težavami v duševnem zdravju 

Ukrep 1: Smernice psihološke prve pomoči za delovna mesta (priprava smernic in usposabljanja za ponujanje prve psihološke pomoči na delovnih mestih). 

Ukrep 5: Priprava in izvajanje programov promocije in preventive duševnega zdravja za rizične skupine (brezposelni/težko zaposljivi, nezaposljivi in 

institucionalizirani), ki so prilagojeni njihovim potrebam in zmožnostim v njihovih okoljih s poudarkom na krepitvi moči in zagovorništvu. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (I.) Priprava modela vsebin in poti za 

sistematično nacionalno promocijo duševnega 

zdravja v delovnih organizacijah (mikro, MSP, 

velika podjetja) in pri brezposelnih ter za 

podporo posameznikom in delovnim okoljem 

ob težavah v duševnem zdravju:  

 

(i) Vzpostavitev interdisciplinarne 

(II.) Priprave na pilotno testiranje modela 

vsebin in poti za sistematično nacionalno 

promocijo duševnega zdravja aktivnih na trgu 

dela: 

(i) Izbor zdravstvene regije (1), v kateri bo 

potekal pilotni preizkus; opredelitev 

reprezentativnega vzorca ciljnih skupin za 

sodelovanje (brezposelni, mikro, MSP, velika 

(III.) Zaključek izvajanja pilotnega testiranja v 

izbranih okoljih. 

 

(IV.) Izvedba strategije za doseganje 

zakonodajnih sprememb na področju 

motivacijskih vzvodov za delodajalce z 

namenom sistematičnega spodbujanja 

promocije duševnega zdravja.  
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medinstitucionalne projektne ekipe 

strokovnjakov in sodelujočih v dosedanjih 

projektih promocije duševnega zdravja v 

populaciji odraslih (zaposlenih in 

brezposelnih). 

Zasnova in izvedba analize potreb ciljnih 

skupin (zaposlenih, brezposelnih in 

delodajalcev s poudarkom na najranljivejših 

segmentih teh skupin) na področju promocije 

DZ in preventive duševnih motenj.  

 

(ii) Izbor promocijsko-preventivnih aktivnosti 

(orodij, ukrepov, izvajalcev) in virov pomoči s 

področja duševnega zdravja za aktivne na 

trgu dela in delovne organizacije (na podlagi 

pregleda in evalvacije dosedanjih projektov in 

programov) v skladu s strokovnimi kriteriji. 

 

(iii) Izbor orodij za oceno psihosocialnih 

tveganj na delovnem mestu ter kazalnikov 

duševnega zdravja za aktivne na trgu dela in 

delovne organizacije (na podlagi pregleda in 

evalvacije dosedanjih projektov in programov) 

v skladu s strokovnimi kriteriji; priprava načrta 

za sistematično zbiranje podatkov. 

 

(iv) Začetek vzpostavljanja strokovne 

podporne mreže za promocijo in podporo 

duševnemu zdravju za aktivne na trgu dela in 

delovne organizacije: 

povezovanje izvajalcev promocijsko-

preventivnih aktivnosti, projektov, programov 

na področju DZ za aktivne na trgu dela; 

podjetja). 

Zasnova metod, orodij in kazalnikov za 

evalvacijo pilotnega testiranja. 

 

(ii) Izbor izvajalcev promocijsko-preventivnih 

aktivnosti (promotorjev zdravja) za pilotno 

okolje ter priprava in izvedba izobraževanj 

zanje. 

 

(iii) Vzpostavitev infrastrukture (online, 

tiskana) za pilotno diseminacijo in zbiranje 

podatkov s pomočjo orodij za oceno 

psihosocialnih tveganj na delovnem mestu ter 

kazalnikov duševnega zdravja za aktivne na 

trgu dela in delovne organizacije. 

 

(iv) Vzpostavljanje širše strokovne podporne 

mreže za promocijo in podporo duševnemu 

zdravju za aktivne na trgu dela in delovne 

organizacije v pilotnem okolju: 

- izbor reprezentativnega vzorca 

strokovnjakov (spec. medicine dela prometa in 

športa, strokovnjaki iz zdravstvenih domov – 

osebni zdravniki, CKZ/ZVC, CDZO; varnostni 

inženirji, strokovnjaki v območnih službah 

Zavoda za zaposlovanje, strokovnjaki v OE 

NIJZ,…), vzpostavitev dogovorov o 

sodelovanju z njihovimi matičnimi ustanovami; 

- opredelitev poti ciljnih skupin do 

strokovnjakov in priprava protokolov 

sodelovanja med strokovnjaki.  

 

(v) Začetek izvajanja komunikacijskega 

 

(V.) Evalvacija rezultatov pilotnega testiranja v 

skladu z izbranimi kazalniki za vse tri procese: 

uporabo vsebin in pristopov s področja 

promocije duševnega zdravja pri ciljnih 

skupinah 

uporabo orodij za oceno psihosocialnih 

tveganj in kazalnikov duševnega zdravja pri 

ciljnih skupinah 

sodelovanje akterjev iz strokovne podporne 

mreže pri promocijsko-preventivnih aktivnostih 

in nudenju pomoči ciljnim skupinam. 

Pripravljeni predlogi za izboljšave za vse tri 

procese. 

Predstavitev rezultatov na dogodkih za 

zainteresirano javnost ter v strokovni in 

poljudni literaturi. 

 

(VI.) Priprava načrta za širitev modela v druge 

zdravstvene regije in za sistematično 

nadgradnjo z novimi vsebinami. 
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identifikacija dobrih praks in izzivov; 

organizacija in izvedba (online) strokovnih 

srečanj za zbiranje informacij in diseminacijo 

ugotovitev projekta. 

 

(v) Analiza obstoječih komunikacijskih strategij 

in priprava komunikacijskega načrta z 

opredelitvijo kanalov za diseminacijo vsebin iz 

točk (i) in (ii).  

 

 

načrta: priprava tiskanih gradiv (zloženke, 

informativno gradivo, plakati) in spletnih gradiv 

(vključujoč obstoječe strokovne platforme, npr. 

nacionalno platformo za promocijo zdravja pri 

delu)  za informiranje ciljnih skupin o 

promocijsko-preventivnih aktivnostih (orodjih, 

ukrepih, izvajalcih) in virih pomoči s področja 

duševnega zdravja in diseminacija gradiv (tudi 

prek ostalih organizacij, ki so v neposrednem 

stiku s ciljnimi skupinami). 

 

(III.) Začetek izvajanja pilotnega testiranja v 

izbranih okoljih. 

 

(IV.) Začetek priprave zakonskih podlag za 

implementacijo motivacijskih vzvodov za 

delodajalce z namenom sistematičnega 

spodbujanja promocije duševnega zdravja na 

delovnem mestu: 

- pregled preteklih pobud za spremembe 

slovenske zakonodaje in podobnih 

mehanizmov v tujini vključno s finančnimi 

učinki tovrstnih rešitev, 

- priprava zakonskih podlag, 

- priprava strategije za doseganje 

zakonodajnih sprememb. 

Kazalniki 

 

(I.) (i) Vzpostavljena interdisciplinarna 

projektna ekipa; pripravljeno poročilo o 

potrebah ciljnih skupin. 

 

(ii) Pripravljena knjižnica promocijsko-

preventivnih aktivnosti in virov pomoči s 

področja duševnega zdravja aktivnih na trgu 

(II.) (i) Izbrana zdravstvena regija, opredeljen 

reprezentativni vzorec ciljnih skupin za 

sodelovanje v pilotnem preizkusu; pripravljen 

načrt evalvacije z opredeljenimi kazalniki. 

 

(ii) Število izobraženih izvajalcev promocijsko-

preventivnih aktivnosti v pilotnem okolju. 

(III.) Zbrana druga polovica podatkov iz 

pilotnega testiranja. 

 

(IV.) Izvedene aktivnosti v skladu s strategijo. 

 

(V.) Izvedena evalvacija pilotnega preizkusa 

ter pripravljeni predlogi za prihodnje 
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dela za pilotno diseminacijo. 

 

(iii) Pripravljena zbirka orodij za oceno 

psihosocialnih tveganj na delovnem mestu in 

kazalnikov duševnega zdravja za pilotno 

diseminacijo. 

 

(iv)  Vzpostavljanje strokovne podporne mreže 

za promocijo in podporo duševnemu zdravju: 

število vključenih izvajalcev promocijsko-

preventivnih aktivnosti (30). 

Pripravljeno poročilo o dobrih praksah in 

izzivih izvajalcev (1). 

Število izvedenih strokovnih srečanj (2). 

Poročilo o dobrih praksah/izzivih izvajalcev in 

vrzelih v ponudbi. 

 

(v) Pripravljen komunikacijski načrt z 

opredeljenimi kanali za diseminacijo vsebin iz 

točk (ii) in (iii). 

 

 

 

(iii) Vzpostavljena infrastruktura za uporabo in 

zbiranje podatkov iz orodij za oceno 

psihosocialnih tveganj ter informacij o 

kazalnikih duševnega zdravja med pilotnim 

testiranjem. 

 

(iv) Število in seznam članov strokovne 

podporne skupine za promocijo in podporo 

duševnemu zdravju za aktivne na trgu dela in 

delovne organizacije v pilotnem okolju; 

opredeljene poti ciljnih skupin in protokoli 

sodelovanja med strokovnjaki. 

 

(v) Pripravljena in diseminirana informacijska 

gradiva, število pripravljenih gradiv, število 

diseminiranih gradiv; število obiskov spletnih 

mest. 

 

(III.) Zbrana polovica podatkov iz pilotnega 

testiranja. 

 

(IV.) Pripravljen pregled preteklih 

zakonodajnih pobud; pripravljene zakonske 

podlage; pripravljena strategija za doseganje 

zakonodajnih sprememb. 

izboljšave. 

Izvedeni dogodki za strokovno javnost (2). 

Pripravljeno zaključno poročilo (1). 

Pripravljene objave v strokovni in poljudni 

literaturi (2). 

 

(VI.) Pripravljen načrt za širitev modela v 

druge zdravstvene regije in za njegovo 

vsebinsko nadgradnjo. 

 

 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MF MZ, MDDSZ, MF MZ, MDDSZ, MF 

Sodelujoči  IDS za duševno zdravje odraslih, aktivnih na trgu dela, IDS za komuniciranje, multidisciplinarna in medinstitucionalna projektna ekipa v 

sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki 

Finančna 

sredstva 

470.000,00 € 480.000,00 € 490.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 
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Specifični cilj 2: Podpora zaposlenim, brezposelnim in socialno izključenim odraslim s težavami v duševnem zdravju 

Ukrep 2: Priprava smernic za zagotavljanje podpore delodajalcev zaposlenim pri vnovičnem vključevanju v delovni proces po dolgotrajni bolniški odsotnosti 

zaradi duševne motnje in drugih bolezni. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Vključevanje oseb s težavami v 

duševnem zdravju v projekt “Zgodnja 

poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v 

procesu vračanja na delo”, v sklopu 

katerega bo oblikovan in testiran predlog 

modela izvajanja poklicne rehabilitacije z 

vzpostavljeno vstopno-informacijsko-

koordinacijsko točko za poklicno 

rehabilitacijo. 

(i) Vključevanje oseb s težavami v 

duševnem zdravju v projekt “Zgodnja 

poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v 

procesu vračanja na delo”, v sklopu 

katerega bo oblikovan, testiran in 

evalviran predlog modela izvajanja 

poklicne rehabilitacije z vzpostavljeno 

vstopno-informacijsko-koordinacijsko 

točko za poklicno rehabilitacijo. 

(i) Pregled rezultatov projekta “Zgodnja 

poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v 

procesu vračanja na delo” s poudarkom 

na populaciji ljudi s težavami v duševnem 

zdravju (diagnoze F).  

Priprava načrta za  razvoj strokovnih 

timov, ki bodo nudili podporo ljudem (s 

težavami v duševnem zdravju) pri 

vračanju na delo.  

Kazalniki (i) Število zavarovancev vključenih v 

pilotno izvedbo predlaganega modela, 

katerih primarna diagnoza je iz skupine 

duševnih in vedenjskih motenj, tj. 

diagnoza F (vsaj 10 v celotnem projektu). 

Število zavarovancev vključenih v pilotno 

izvedbo predlaganega modela, katerih 

pridružena diagnoza je iz skupine 

duševnih in vedenjskih motenj, tj. 

diagnoza F.  

(i) Število zavarovancev vključenih v 

pilotno izvedbo predlaganega modela, 

katerih primarna diagnoza je iz skupine 

duševnih in vedenjskih motenj, tj. 

diagnoze F (vsaj 10 v celotnem projektu).  

Število zavarovancev vključenih v pilotno 

izvedbo predlaganega modela, katerih 

pridružena diagnoza je iz skupine 

duševnih in vedenjskih motenj, tj. 

diagnoza F.  

(i) Pripravljen načrt za razvoj strokovnih 

timov, ki bodo nudili podporo ljudem (s 

težavami v duševnem zdravju) pri 

vračanju na delo. 

Ministrstva MDDSZ, MZ MDDSZ, MZ MZ, MDDSZ 

Sodelujoči  URI-Soča, ZPIZ, ZZZS, specialisti 

medicine dela, prometa in športa, izvajalci 

poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 

URI-Soča, ZPIZ, ZZZS, specialisti 

medicine dela, prometa in športa, izvajalci 

poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 

Ekipa projekta “Zgodnja poklicna in 

zaposlitvena rehabilitacija v procesu 

vračanja na delo” in projektna ekipa 

opredeljena v specifičnem cilju 1 tega 
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poglavja 

Finančna sredstva Zagotovljena Zagotovljena Opredeljena pri specifičnem cilju 1 tega 

poglavja 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

 

Ukrep 3: Spodbujanje zaposlovanja in povečanje dostopa do dela ljudem z manjšimi možnostmi zaradi kroničnih 

duševnih motenj in drugih kroničnih bolezni (različne olajšave/subvencije za podjetja, prilagoditev delovnih mest in 

delovnih procesov, prilagodljivost delovnega časa ipd.). 

Ukrepa se operacionalizirata v sklopu 

prednostnega področja 3.2.3 

Rehabilitacija oseb s ponavljajočimi se 

duševnimi motnjami, specifični cilj 1, 

ukrep 3 
Ukrep 4: Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno nezaposlenih oseb (prepoznavanje dolgotrajno nezaposlenih 

zaradi težav v duševnem zdravju in drugih težav), sistematična uvedba ukrepov za oceno njihove delazmožnosti in 

potreb po podpori prek specialistov medicine dela ter drugih usposobljenih ocenjevalcev, spodbujanje zaposlovanja 

na podlagi njihovih zmožnosti/spretnosti in drugi učinkoviti ukrepi za vključevanje na delovna mesta (mentorstva, 

uvajalni programi ipd.), širitev mreže socialnih podjetij in kooperativ za ljudi z duševnimi motnjami. 

 

2.4 Promocija duševnega zdravja in preventive ter destigmatizacija duševnih motenj za starejše 

Specifični cilj 1: Krepitev zaščitnih dejavnikov za zdravo staranje 

Ukrep 1: Izobraževanje in ozaveščanje o zdravem načinu življenja in vzdrževanju telesnega zdravja, ki pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje ter 

zagotavljanje aktivnosti in programov, ki bodo vključevali starejše. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Organizacija dogodka “Dan odprtih vrat za 

starejše” v vseh slovenskih občinah 

(svetovanje starejšim, informiranje o 

delujočih programih in aktivnostih s področja 

zdravega življenjskega sloga…). 

(ii) Uvajanje ukrepov, ki podpirajo boljšo 

(i) Organizacija dogodka “Dan odprtih vrat za 

starejše” v vseh slovenskih občinah 

(svetovanje starejšim, informiranje o 

delujočih programih in aktivnostih s področja 

zdravega življenjskega sloga…). 

(ii) Uvajanje ukrepov, ki podpirajo boljšo 

(i) Organizacija dogodka “Dan odprtih vrat za 

starejše” v vseh slovenskih občinah 

(svetovanje starejšim, informiranje o 

delujočih programih in aktivnostih s področja 

zdravega življenjskega sloga…). 

(ii) Uvajanje ukrepov, ki podpirajo boljšo 
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dostopnost in dosegljivost programov za 

starejše (prevoz, prilagoditev infrastrukture v 

občinah, IKT podpora). 

(iii) Informiranje o pomenu zdravega staranja 

na spletnih straneh programa Mira; priprava 

orodij za informiranje o dogodkih na regijski 

in lokalni ravni; sodelovanje pri načrtovanju 

dogodkov na državni ravni in priprava 

sporočil za medije. 

dostopnost in dosegljivost programov za 

starejše (prevoz, prilagoditev infrastrukture v 

občinah, IKT podpora). 

(iii) Informiranje o pomenu zdravega staranja 

na spletnih straneh programa Mira; priprava 

orodij za informiranje o dogodkih na regijski 

in lokalni ravni; sodelovanje pri načrtovanju 

dogodkov na državni ravni in priprava 

sporočil za medije. 

dostopnost in dosegljivost programov za 

starejše (prevoz, prilagoditev infrastrukture v 

občinah, IKT podpora). 

(iii) Informiranje o pomenu zdravega staranja 

na spletnih straneh programa Mira; priprava 

orodij za informiranje o dogodkih na regijski 

in lokalni ravni; sodelovanje pri načrtovanju 

dogodkov na državni ravni in priprava 

sporočil za medije. 

Kazalniki Število vključenih občin. 

Število izvedenih dogodkov. 

Število vključenih občin. 

Število izvedenih dogodkov. 

Število vključenih občin. 

Število izvedenih dogodkov. 

Ministrstva MDDSZ, MZ, MJU MDDSZ, MZ, MJU MDDSZ, MZ, MJU 

Sodelujoči  NIJZ (IDS za duševno zdravje starejših, IDS za komuniciranje), občine, LSZ, deležniki v lokalni skupnosti 

Finančna 

sredstva 

50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

Viri Kohezija/proračuni občin Kohezija/proračuni občin Kohezija/proračuni občin 

Ukrep 2: Krepitev neformalnih in formalnih akterjev in mrež v skupnosti, ki vplivajo na kakovostno življenje v skupnosti in preprečujejo osamljenost (programi 

NVO, družabništvo, večgeneracijski centri, univerze za tretje življenjsko obdobje). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Organizacija dogodka za krepitev 

obstoječih mrež in medsebojnega 

povezovanja („Sejem dolgožive družbe“ 

namenjen vsem deležnikom na področju 

duševnega zdravja v vseh slovenskih regijah 

1-krat letno).  

(ii) Vključevanje aktivnosti in ukrepov za 

krepitev duševnega zdravja starejših v 

(i) Organizacija dogodka za krepitev 

obstoječih mrež in medsebojnega 

povezovanja („Sejem dolgožive družbe“ 

namenjen vsem deležnikom na področju 

duševnega zdravja v vseh slovenskih regijah 

1-krat letno).   

(ii) Vključevanje aktivnosti in ukrepov za 

krepitev duševnega zdravja starejših v 

(i) Organizacija dogodka za krepitev 

obstoječih mrež in medsebojnega 

povezovanja („Sejem dolgožive družbe“ 

namenjen vsem deležnikom na področju 

duševnega zdravja v vseh slovenskih regijah 

1-krat letno).   

(ii) Vključevanje aktivnosti in ukrepov za 

krepitev duševnega zdravja starejših v 
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obstoječe mreže (RSDZ, LSZ, Zdrava 

mesta).  

(iii) Podpora izvajalcem obstoječih 

programov za starejše (npr. Starejši za 

starejše, Skupine starejših ljudi za 

samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah, 

Društvo šola zdravja ipd.) (izobraževanja s 

področja duševnega zdravja in 

prepoznavanja DM vključno z uporabo IKT, 

promocijska gradiva). 

(iv) Spodbujanje prostovoljnih organizacij, da 

v svoje aktivnosti vključujejo starejše 

prostovoljce (promocijska gradiva). 

(v) Sodelovanje pri načrtovanju dogodkov; 

priprava orodij za promocijo dogodkov in 

informiranje o njih preko spletne strani 

programa; priprava sporočil za medije. 

obstoječe mreže (RSDZ, LSZ, Zdrava 

mesta).  

(iii) Podpora izvajalcem obstoječih programov 

za starejše (npr. Starejši za starejše, Skupine 

starejših ljudi za samopomoč v nacionalni in 

lokalnih mrežah, Društvo šola zdravja ipd.) 

(izobraževanja s področja duševnega zdravja 

in prepoznavanja DM vključno z uporabo IKT, 

promocijska gradiva). 

(iv) Spodbujanje prostovoljnih organizacij, da 

v svoje aktivnosti vključujejo starejše 

prostovoljce (promocijska gradiva). 

(v) Sodelovanje pri načrtovanju dogodkov; 

priprava orodij za promocijo dogodkov in 

informiranje o njih preko spletne strani 

programa; priprava sporočil za medije. 

obstoječe mreže (RSDZ, LSZ, Zdrava 

mesta).  

(iii) Podpora izvajalcem obstoječih programov 

za starejše (npr. Starejši za starejše, Skupine 

starejših ljudi za samopomoč v nacionalni in 

lokalnih mrežah, Društvo šola zdravja ipd.) 

(izobraževanja s področja duševnega zdravja 

in prepoznavanja DM vključno z uporabo IKT, 

promocijska gradiva). 

(iv) Spodbujanje prostovoljnih organizacij, da 

v svoje aktivnosti vključujejo starejše 

prostovoljce (promocijska gradiva). 

(v) Sodelovanje pri načrtovanju dogodkov; 

priprava orodij za promocijo dogodkov in 

informiranje o njih preko spletne strani 

programa; priprava sporočil za medije. 

Kazalniki (i) Izvedben dogodek “Sejem dolgožive 

družbe” v 9 regijah. 

(ii) Delež RSDZ, LSZ, Zdrava mesta, ki 

vključujejo vsebine s področja duševnega 

zdravja starejših v svoje načrte aktivnosti. 

(iii) Število izvedenih izobraževanj 

(načrtovanih 10), pripravljena promocijska 

gradiva. 

(iv) Št. prostovoljnih organizacij, ki vključujejo 

starejšo populacijo, št. novo vključenih 

prostovoljcev starejših od 65 let. 

(v) Število komunikacijskih orodij, dogodkov, 

(i) Izveden dogodek “Sejem dolgožive 

družbe” v 9 regijah. 

(ii) Delež RSDZ, LSZ, Zdrava mesta, ki 

vključujejo vsebine s področja duševnega 

zdravja starejših v svoje načrte aktivnosti. 

(iii) Število izvedenih izobraževanj 

(načrtovanih 10), pripravljena promocijska 

gradiva. 

(iv) Št. prostovoljnih organizacij, ki vključujejo 

starejšo populacijo, št. novo vključenih 

prostovoljcev starejših od 65 let. 

(v) Število komunikacijskih orodij, dogodkov, 

(i) Izvedben dogodek “Sejem dolgožive 

družbe” v 9 regijah. 

(ii) Delež RSDZ, LSZ, Zdrava mesta, ki 

vključujejo vsebine s področja.  

(iii) Število izvedenih izobraževanj 

(načrtovanih 10), pripravljena promocijska 

gradiva. 

(iv) Št. prostovoljnih organizacij, ki vključujejo 

starejšo populacijo, št. novo vključenih 

prostovoljcev starejših od 65 let. 

(v) Število komunikacijskih orodij, dogodkov, 
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število sporočil za medije. število sporočil za medije. število sporočil za medije. 

 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MJU MZ, MDDSZ, MJU MZ, MDDSZ, MJU 

Sodelujoči  NIJZ, IDS za promocijo DZ starejših, RSDZ, LSZ, Zdrava mesta, Skupnost občin Slovenije in lokalne skupnosti, NVO, deležniki v lokalnih 

okoljih, CNVOS 

Finančna 

sredstva 

(i) 35.000,00 € 

(iii, iv) 35.000,00 € 

(v) 10.000,00 € 

(i) 35.000,00 € 

(iii, iv) 35.000,00 € 

(v) 10.000,00 € 

(i) 35.000,00 € 

(iii, iv) 35.000,00 € 

(v) 10.000,00 € 

Viri Kohezija / proračuni občin Kohezija / proračuni občin Kohezija / proračuni občin 

Ukrep 3: Izboljšati dostop do programov za preprečevanje oziroma obvladovanje spominskih motenj.  Realizira se v okviru Nacionalne strategije in 

akcijskega načrta za demenco 

MREŽA SLUŽB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 

3.1. Mreža služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov 

3.1.1 Zagotavljanje preventive, zgodnje diagnostike in celostnih obravnav otrok in mladostnikov ter njihovih družin v 

lokalnih okoljih 

Specifični cilj 1: Zagotavljanje dobrega začetka − skrb za duševno zdravje nosečnic, mater ter družine med nosečnostjo in po porodu 

Ukrep 1: Krepitev starševskih kompetenc in veščin komunikacije ter krepitev duševnega zdravja bodočih staršev v okviru skupinske vzgoje za zdravje − 

Priprava na porod in starševstvo. 

Leto 
2021 2022 2023 
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Aktivnosti Izobraževanje in usposabljanje izvajalcev 

PPS (dopolnjene in nadgrajene vsebine). 

 

Dopolnjevanje vsebin na spletni strani ZDAJ 

(s poudarkom na komunikaciji med 

staršema, partnerstvu, sodelovanju z 

dojenčkom, krepitvi zdravja in preprečevanja 

obremenjujočih izkušenj v obporodnem 

obdobju). 

Izobraževanje in usposabljanje izvajalcev 

PPS (poudarek na potrebah ranljivih skupin 

in destigmatizaciji duševnih težav). 

Predlog dopolnilnih vsebin/oblik za krepitev 

duševnega zdravja bodočih staršev, priprava 

gradiv. 

Kazalniki Število izvedenih izobraževanj (1). 

Število vključenih ZD. 

Število izvedenih izobraževanj (1). 

Število vključenih ZD. 

 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, IDS za obporodno zdravje in zunanji strokovnjaki 

Finančna sredstva 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

Viri Proračun (NP NIJZ) Proračun (NP NIJZ) Proračun (NP NIJZ) 

Ukrep 2: Uvedba presejanja in zgodnje odkrivanje ter ustrezna obravnava duševnih težav v okviru predporodnega in poporodnega preventivnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni (ginekoloških timov, pediatričnih timov, družinskih zdravnikov/zdravnic, patronažne službe, CDZO). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Izobraževanje in usposabljanje patronažnih 

medicinskih sester. 

 

Oblikovanje predloga povezanih presejalnih 

testov in usmerjanja (kdo preseja, s čim, 

kdaj, kako in nadaljnji ukrepi). 

Izobraževanje in usposabljanje patronažnih 

medicinskih sester in ginekoloških timov. 

Evalvacija presejanja in priprava predloga 

nadgradnje. 

Kazalniki Izvedeno izobraževanje in usposabljanje 

patronažnih medicinskih sester (1). 

 

Oblikovan predlog povezanih presejalnih 

Izvedeno izobraževanje in usposabljanje 

patronažnih medicinskih sester in 

ginekoloških timov (1). 

Izvedena evalvacija presejanja. 
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testov in usmerjanja. 

Ministrstva MZ  MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, zunanji strokovnjaki NIJZ, zunanji strokovnjaki, Združenje za 

perinatalno medicino 

NIJZ, zunanji strokovnjaki, Združenje za 

perinatalno medicino 

Finančna sredstva 3.000,00 € (Proračun) 

70.000,00 € (2 dodatni zaposlitvi) 

14.000,00 € (Proračun) 

70.000,00 € (2 dodatni zaposlitvi) 

3.000,00 € (Proračun) 

70.000,00 € (2 dodatni zaposlitvi) 

Viri Proračun (NP NIJZ)/ kohezija Proračun (NP NIJZ)/ kohezija Proračun (NP NIJZ)/ kohezija 

Ukrep 3: Zagotavljanje dostopa do ustrezne obravnave nosečnice ali porodnice s težavami v duševnem zdravju 

v CDZO in v porodnišnicah in krepitev mreže 

Dopolnjen ukrep 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Priprava, prevod/razvoj e-intervencije za 

podporo ženskam z duševnimi stiskami v 

obporodnem obdobju in spremljanje. 

(ii) Zagotavljanje hitre prve obravnave v 

CDZO/ pri klin. psih oz. psihiatru v ZD. 

(iii) Zagotavljanje bolnišničnih obravnav. 

(iv) Krepitev mreže, vključno s CDZO. 

 

(v) Celostna komunikacijska podpora 

implementaciji aktivnosti. 

(i) Izdaja posodobljene publikacije s 

strokovnimi priporočili s posebnimi poudarki 

za obdobje izrednih razmer. 

 

(ii) Celostna komunikacijska podpora 

implementaciji aktivnosti. 

(iv a) Izobraževanje in usposabljanje za 

mrežo strokovnjakov na področju duševnega 

zdravja.  

(iv b) Vzpostavljanje algoritma prepoznave, 

pomoči, podpore, zdravljenja. 

 

(v) Celostna komunikacijska podpora 

implementaciji aktivnosti. 

Kazalniki (i) Implementacija e-intervencije in 

spremljanje. 

(iii) število vključenih ustanov/zdravstvenih 

delavcev. 

Izdana publikacija. (iv a) Izvedeno izobraževanje (dvodnevno).  

(iv b) Izoblikovan predlog. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, zunanji strokovnjaki 
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Finančna sredstva (i) 40.000,00 € (e-aplikacija) (kohezija) 

(ii, iii) Že financirano (zagotavljanje 

bolnišničnih in zgodnjih obravnav)  

(v) 17.000,00 € 

 

(i) 3.000,00 € 

 

(ii) 17.000,00 € 

 

(iv a) 3.000,00 €  

(iv b) 1.000,00 € 

(v) 17.000,00 € 

Viri Proračun (NP NIJZ)/ kohezija (i) Proračun (NP NIJZ) Proračun (NP NIJZ) 

Ukrep 4a: Nadgradnja preventivnega programa, ki ga izvajajo patronažne medicinske sestre/tehniki na domu 

otročnice in dojenčka z dodatnimi preventivnimi obiski in obravnavami za ranljive družine ter dodatnimi 

vsebinami na področju težav v duševnem zdravju. 

Ukrep 4b: Zagotavljanje zgodnje prepoznave ranljivih nosečnic, družin in otrok s strani socialne, zdravstvene 

službe in vzgojno-izobraževalnih ustanov ter usmerjanje v program za podporo nosečnicam in družinam s 

številnimi izzivi. 

Ukrep 4c: Oblikovanje predloga celovitega multidisciplinarnega programa psihosocialne podpore za ranljive 

družine oz. družine s številnimi izzivi (program Prvih 1000 dni) 

Ukrepi so dopolnjeni in nadomeščajo ukrepa 

4 in 5 iz prejšnjega akcijskega načrta 

 

 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (iv a) Izvedba izobraževanj za širjenje 

nadgrajenega programa. 

(iv b) Vzpostavitev sodelovanja z deležniki 

na področju sociale in vzgoje in 

izobraževanja. 

(iv c) Izvedba ocene potreb, pregled tujih 

programov, oblikovanje vsebinskega 

predloga.  

 

Celostna komunikacijska podpora 

implementaciji aktivnosti. 

(iv a) Širitev  nadgrajenega programa. 

(iv b) Sodelovanje z deležniki na področju 

sociale in vzgoje in izobraževanja. 

(iv c) Oblikovanje vsebinskega predloga, 

usklajevanje z zunanjimi strokovnjaki,  

oblikovanje algoritma, priprava gradiv, 

izobraževanje za izvedbo pilotiranja. 

 

Celostna komunikacijska podpora 

implementaciji aktivnosti. 

(iv a) Spremljanje nadgrajenega programa.  

(iv b) Priprava Protokolov dela in izvedba 

preventivnih delavnic.  

(iv c) Organizacija in izvedba pilotiranja na 

terenu in spremljanje ter analiza podatkov. 

 

Celostna komunikacijska podpora 

implementaciji aktivnosti. 

Kazalniki (iv a) Izvedena izobraževanja za izvajanje 

nadgrajenega programa. 

(iv b) Vzpostavljeno sodelovanje. 

(iv a) Izvajanje razširjenega nadgrajenega 

programa. 

(iv b) Izvedeno sodelovanje.  

(iv a) Izvedeno spremljanje nadgrajenega 

programa. 

(iv b) Pripravljeni protokoli dela in izvedene 
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(iv c) Pripravljen dokument Ocena potreb in 

pregled tujih programov. 

(iv c) Izoblikovan usklajen predlog 

programa, oblikovan algoritem, izvedeno 

izobraževanje za pilotiranje.  

delavnice.  

(iv c) Organizirano in izvedeno pilotiranje; 

zbrani in analizirani podatki za pripravo 

končnega predloga programa. 

Ministrstva MZ in MDDSZ MZ in MDDSZ MZ in MDDSZ 

Sodelujoči  NIJZ, zunanji strokovnjaki NIJZ, zunanji strokovnjaki, CDZOM, ZD, 

CSD 

NIJZ, zunanji strokovnjaki, CDZOM, ZD, 

CSD 

Finančna sredstva 45.000,00 € 100.000,00 € 175.000,00 € 

Viri Kohezija  Kohezija  Kohezija  

Ukrep 5: Razvoj in implementacija koncepta “na razumevanju travme delujoče zdravstvene ustanove” Nov ukrep  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Razvoj vsebin in predlogov. Usklajevanje z zdravstvenimi strokovnjaki. Oblikovanje priporočil. 

Kazalniki Pripravljen osnutek vsebin in predlogov.  Izvedba usklajevanj. Oblikovana priporočila. 

Ministrstva MZ  MZ MZ 

Sodelujoči  Zdravstveni strokovnjaki 

Finančna sredstva   2.000,00 € 

Viri Proračun (NP NIJZ) Proračun (NP NIJZ) Proračun (NP NIJZ) 

 

Specifični cilj 2: Zgodnja prepoznava težav v telesnem in duševnem razvoju otrok 

Ukrep 1: Izvajanje rednih sistematskih preventivnih pregledov otrok in mladostnikov v skladu s pravilnikom o izvajanju.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost   Pregled domačih in tujih praks na področju 

preventivnih in presejalnih programov za 
Pilotna implementacija. 
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otroke in mladostnike na področju duševnega 

zdravja.  

Izbor nadgradenj oz. praks, ki so primerne za 

implementacijo v Sloveniji. 

Priprava načrta pilotne implementacije. 

Pilotna implementacija. 

Evalvacija. 

Evalvacija. 

Kazalniki  Načrt pilotne implementacije. Evalvacijsko poročilo. 

Ministrstva  MZ MZ 

Sodelujoči  Strokovne ustanove, strokovna združenja 

Finančna sredstva  55.000,00 €  75.000,00 €  

Viri  Kohezija Kohezija 

Ukrep 2: Zagotavljanje zgodnje obravnave otrok z ugotovljenimi motnjami v razvoju v okviru mreže razvojnih ambulant, v katerih delujejo regijski centri za 

zgodnjo obravnavo otrok (v nadaljnjem besedilu: CZO), ki na primarni ravni zagotavljajo zgodnjo celostno multidisciplinarno obravnavo otrok, z razvojno 

nevrološkimi motnjami. Centri so sestavni del razvojnih ambulant. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost 
Dopolnitev protokolov sodelovanja med 

CDZOM in CZO. 

Implementacija protokolov sodelovanja med 

CDZOM in CZO.  

Evalvacija uspešnosti implementacije. 

Evalvacija uspešnosti implementacije. 

Kazalniki 
Dopolnjeni protokoli sodelovanja med 

CDZOM in CZO. 

Strokovno srečanje strokovnjakov v timih 

CDZOM in CZO. 

Evalvacijsko poročilo. 

Strokovno srečanje strokovnjakov v timih 

CDZOM in CZO. 

Evalvacijsko poročilo. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  IDS mreža CDZOM, ZOMP, strokovni timi CZO 
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Finančna sredstva 2.000,00 €  5.000,00 €  5.000,00 €  

Viri Proračun MZ Proračun MZ Proračun MZ 

Ukrep 3: Zagotavljanje kompetenc na področju duševnega zdravja in sodelovanja med strokovnjaki služb na primarni ravni v lokalnem okolju (CDZOM, pediatri, 

centri za zgodnjo obravnavo (CZO), družinski zdravniki, CKZ/ZVC, patronažna služba, šolska svetovalna služba, svetovalni centri za otroke in mladostnike, 

centri za socialno delo, OE NIJZ) 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Priprava dopolnitev protokola med 

službami v lokalnem okolju CDZOM. 

(ii) Vzpostavljanje rednega strokovnega 

sodelovanja med pediatri, šolskimi 

svetovalnimi službami, centri za socialno 

delo (programi v podporo družini) in 

strokovnjaki v CDZOM. 

(iii) Izvajanje izobraževanj in usposabljanj na 

področju duševnega zdravja otrok in mladih 

(mhGAP) - natančneje opredeljeno v 

poglavju Izobraževanje (6.1, specifični cilj 2). 

(iv) Priprava podpornih komunikacijskih orodij 

in izvajanje komunikacijskih aktivnosti za 

vključevanje uporabnikov v CDZOM. 

(i) Sodelovanje v skladu s protokoli 

sodelovanja. 

Preverjanje ustreznosti protokola 

sodelovanja in ustrezni popravki.  

(ii) Redno strokovno sodelovanje med 

službami. 

(iii) Izvajanje izobraževanj in usposabljanj na 

področju duševnega zdravja otrok in mladih 

(mhGAP) - natančneje opredeljeno v 

poglavju Izobraževanje (6.1, specifični cilj 2). 

(iv) Priprava podpornih komunikacijskih orodij 

in izvajanje komunikacijskih aktivnosti za 

vključevanje uporabnikov v CDZOM. 

(i) Sodelovanje v skladu s protokoli 

sodelovanja. 

Preverjanje ustreznosti protokola 

sodelovanja in ustrezni popravki.  

(ii) Redno strokovno sodelovanje med 

službami. 

(iii) Izvajanje izobraževanj in usposabljanj na 

področju duševnega zdravja otrok in mladih 

(mhGAP) - natančneje opredeljeno v 

poglavju Izobraževanje (6.1, specifični cilj 2). 

(iv) Priprava podpornih komunikacijskih orodij 

in izvajanje komunikacijskih aktivnosti za 

vključevanje uporabnikov v CDZOM. 

Kazalniki (i) Dopolnjeni protokoli sodelovanja med 

službami v lokalnem okolju CDZOM. 

(ii)Število strokovnih srečanj med 

predstavniki služb. 

(iii) Število izvedenih izobraževanj. 

(iv) Število komunikacijskih orodij in 

(i, ii) Vzpostavljena sodelovanja med pediatri, 

CDZOM in ostalimi deležniki v posameznih 

okoljih. 

(iii) Izvedena izobraževanja. 

(iv) Število komunikacijskih orodij in 

aktivnosti; evalvacija s fokusno skupino 

uporabnikov; število staršev, ki pridejo z 

 

(i, ii) Vzpostavljena sodelovanja med pediatri, 

CDZOM in ostalimi deležniki v posameznih 

okoljih. 

(iii) Izvedena izobraževanja. 

(iv) Število komunikacijskih orodij in 
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aktivnosti.  otrokom na intervencijo; evalvacija s strani 

napotovalcev. 

aktivnosti. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 

Sodelujoči  IDS za mrežo CDZOM, IDS za mrežo služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov, IDS za izobraževanje, IDS za komuniciranje, CDZOM, 

pediatri, centri za zgodnjo obravnavo (CZO), družinski zdravniki, CKZ/ZVC, patronažna služba, šolska svetovalna služba, svetovalni centri za 

otroke in mladostnike, centri za socialno delo v lokalnem okolju, OE NIJZ. 

Finančna sredstva (iii) Obseg sredstev je opredeljen v poglavju 

Izobraževanje (6.1, specifični cilj 2) 

(iv) 15.000,00 € 

(iii) Obseg sredstev je opredeljen v poglavju 

Izobraževanje (6.1, specifični cilj 2) 

(iv) 18.000,00 € 

(iii) Obseg sredstev je opredeljen v poglavju 

Izobraževanje (6.1, specifični cilj 2) 

(iv) 15.000,00 € 

Viri (ii) Financirano iz resornih proračunov MIZŠ 

in MDDSZ 

ZZZS (opredelitev storitve timskega 

strokovnega sodelovanja) 

(iii) kohezija  

(iv) ZZZS 

(ii) Financirano iz resornih proračunov MIZŠ 

in MDDSZ 

ZZZS (opredelitev storitve timskega 

strokovnega sodelovanja) 

(iii) kohezija 

(iv) ZZZS 

(ii) Financirano iz resornih proračunov MIZŠ 

in MDDSZ 

ZZZS (opredelitev storitve timskega 

strokovnega sodelovanja) 

(iii) kohezija 

(iv) ZZZS 

Ukrep 4: Zagotavljanje podpornih psihoedukacijskih obravnav (delavnic) za podporo otrokom in mladim, ki imajo 

večje tveganje za razvoj duševnih motenj Nov ukrep 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti 
(i) Nadgradnja preventivnih programov v 

okviru CKZ s podporno psihoedukativno 

delavnico za otroke, mladostnike (in družine), 

s povečanim tveganjem za razvoj nekemičnih 

zasvojenosti (aktivnost podrobneje opisana 

in ovrednotena v 5.2.2.: SC1, ukrep 10). 

Ocena potreb pri pediatrih/šolske svetovalne 

službe, na katerih področjih potrebujejo 

(i) Razvoj novih preventivnih obravnav / 

podpornih delavnic (skladno z ugotovljenimi 

potrebami). 

Testiranje ene nove delavnice 

Evalvacija. 

(ii) Oblikovanje orodij in ukrepov za večjo 

prepoznavnost CKZ v okviru ZD in za 

(i) Razvoj novih preventivnih obravnav / 

podpornih delavnic (skladno z ugotovljenimi 

potrebami). 

Testiranje ene nove delavnice. 

Implementacija testirane in evalvirane 

preventivne obravnave / podporne delavnice 

v sistem. 
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podporo s preventivnimi obravnavami v 

okviru CKZ / CDZOM. 

(ii) Večanje prepoznavnosti CKZ in njihove 

dejavnosti na področju duševnega zdravja; 

sistematiziranje spletnih predstavitev CKZ, 

dostop do spletnih strani CKZ in podatkov o 

delavnicah na področju DZ s spletne strani 

Programa MIRA; priprava kratkih 

predstavitev delavnic, ki so na voljo za 

področje DZ in načinov dostopanja do njih. 

utrjevanje zaupanja. 

 

Evalvacija. 

(ii) Oblikovanje orodij in ukrepov za večjo 

prepoznavnost CKZ v okviru ZD in za 

utrjevanje zaupanja. 

Kazalniki 

(i) Priprava nadgradnje preventivnih 

programov. 

Poročilo o potrebnih novih podpornih 

delavnicah.  

(ii) Mnenjska raziskava o prepoznavnosti 

programov duševnega zdravja v CKZ. 

(i) Število novih preventivnih obravnav / 

podpornih delavnic. 

Evalvacija testirane delavnice. 

(i) Število novih preventivnih obravnav / 

podpornih delavnic. Evalvacija testirane 

delavnice. Število izvedenih obravnav / 

delavnic. 

Število vključenih v obravnavo. Evalvacijsko 

poročilo. 

(ii) Ponovitev mnenjske raziskave o 

prepoznavnosti programov duševnega 

zdravja v CKZ. 

Ministrstva MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ 

Sodelujoči  IDS za nekemične odvisnosti, IDS za mrežo služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov, IDS za mrežo CDZOM, IDS za raziskovanje, 

spremljanje in vrednotenje, pediatri, CKZ, šolske svetovalne službe, skupina za preventivne programe otrok in mladostnikov (Program ZDAJ) 

Finančna sredstva 4.000,00 €  60.000,00 €  63.000,00 €  

Viri Proračun  Kohezija Kohezija 
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Specifični cilj 3: Zagotavljanje dostopnosti do interdisciplinarnih timov in storitev za obravnavo otrok in mladostnikov z duševnimi 

motnjami ter njihovih družin na primarni ravni zdravstvenega varstva in v sodelovanju s službami socialnega varstva, področja družine 

ter vzgoje in izobraževanja. 

Ukrep 1: Vzpostavitev mreže (25) regijskih CDZOM, ki zagotavljajo preventivo ter celostno, multidisciplinarno ambulantno in skupnostno obravnavo otrok in 

mladostnikov na geografsko določenih območjih z okvirno 80.000 prebivalci, od tega približno 16.000 otrok in mladostnikov v starosti od 0 do 19 let. Za 12-

16.000 otrok se opredeli 1 multidisciplinarni tim. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Priprava okolij za vzpostavitev novih 

CDZOM.  

(ii) Priprava podlag za implementacijo 

(strokovnih in organizacijsko-tehnično-

finančnih podlag).  

(iii) Priprava načrta vzpostavitve mreže in 

vzpostavitev prvih CDZOM.  

(iv) Vzpostavitev 4 novih CDZOM in 8 timov 

patronažne službe v lokalnih okoljih (v 

regijah, kjer jih še ni), povezanih s službami 

za zgodnje prepoznavanje razvojnih težav.  

(v) Podpora povezovanju strokovnjakov in 

dopolnjevanje tima CDZOM; izobraževanja 

novozaposlenih strokovnjakov; zagotavljanje 

obravnave v okviru CDZOM (glej poglavje 

izobraževanje). 

(vi) Priprava protokolov za triažne službe v 

regijskih timih na podlagi evalvacije triažno 

urgentnih centrov. 

(i) Priprava okolij za vzpostavitev novih 

CDZOM.  

(ii) Priprava podlag za implementacijo 

(strokovnih in organizacijsko-tehnično-

finančnih podlag).  

(iii) Priprava načrta vzpostavitve mreže in 

vzpostavitev prvih CDZOM.  

(iv) Vzpostavitev 6 novih  CDZOM in 12 

timov patronažne službe v lokalnih okoljih (v 

regijah, kjer jih še ni), povezanih s službami 

za zgodnje prepoznavanje razvojnih težav.  

(v) Podpora povezovanju strokovnjakov in 

dopolnjevanje tima CDZOM; izobraževanja 

novozaposlenih strokovnjakov; zagotavljanje 

obravnave v okviru CDZOM (glej poglavje 

izobraževanje). 

 

(i) Priprava okolij za vzpostavitev novih 

CDZOM.  

(ii) Priprava podlag za implementacijo 

(strokovnih in organizacijsko-tehnično-

finančnih podlag).  

(iii) Priprava načrta vzpostavitve mreže in 

vzpostavitev prvih CDZOM.  

(iv) Vzpostavitev 6 novih  CDZOM in 12 timov 

patronažne službe v lokalnih okoljih (v 

regijah, kjer jih še ni), povezanih s službami 

za zgodnje prepoznavanje razvojnih težav.  

(v) Podpora povezovanju strokovnjakov in 

dopolnjevanje tima CDZOM; izobraževanja 

novozaposlenih strokovnjakov; zagotavljanje 

obravnave v okviru CDZOM (glej poglavje 

izobraževanje). 

 

Kazalniki (i) Število pripravljenih okolij. (i) Število pripravljenih okolij. (i) Število pripravljenih okolij. 
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(ii) Pripravljene podlage za implementacijo. 

(iii) Pripravljen načrt vzpostavitve mreže 

novih CDZOM. 

(iv) Število vzpostavljenih centrov. 

(vi) Pripravljeni protokoli. 

(ii) Pripravljene podlage za implementacijo. 

(iii) Pripravljen načrt vzpostavitve mreže 

novih CDZOM. 

(iv) Število vzpostavljenih centrov. 

(ii) Pripravljene podlage za implementacijo. 

(iii) Pripravljen načrt vzpostavitve mreže 

novih CDZOM. 

(iv) Število vzpostavljenih centrov. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, posamezni nosilni ZD, župani 

Finančna sredstva 2.816.941,00 € 4.225.411,50 € 4.225.411,50 € 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

Ukrep 2: Organizacija vstopno-triažne službe v vsakem CDZOM s pripravo protokolov triaže, v kateri bodo sodelovali vsi regijski timi. V prehodnem obdobju do 

vzpostavitve celotne mreže CDZOM bosta vzpostavljena dva triažno urgentna centra (UKC Ljubljana in UKC Maribor) za obravnavo nujnih primerov otrok in 

mladostnikov z akutno ogroženostjo zaradi duševne motnje. V delovanje teh dveh centrov se vključijo vsi delujoči specialisti/specialistke otroške in mladostniške 

psihiatrije v javni zdravstveni mreži. Po vzpostavitvi mreže CDZOM bodo obravnavo nujnih primerov prevzeli centri in tako omogočili lokalno dostopnost. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Organizacija vstopno-triažne službe v 

vsakem CDZOM s pripravo protokolov triaže: 

(i) Priprava protokolov sodelovanja in online 

povezovanja med CDZOM in podpornimi 

ambulantami za prednostno obravnavo na 

terciarni ravni. 

(ii) Uvajanje protokolov sodelovanja v 

klinično delo. 

Organizacija vstopno-triažne službe v 

vsakem CDZOM s pripravo protokolov triaže: 

(i) Evalvacija vzpostavljenega sistema. 

(ii) Redna strokovna srečanja med CDZOM 

in podpornimi ambulantami za prednostno 

obravnavo na terciarni ravni, namenjena 

izobraževanju in izboljševanju sistema 

sodelovanja in obravnav. 

Organizacija vstopno-triažne službe v 

vsakem CDZOM s pripravo protokolov triaže: 

(i) Evalvacija vzpostavljenega sistema.  

(ii) Redna strokovna srečanja med CDZOM 

in podpornimi ambulantami za prednostno 

obravnavo na terciarni ravni, namenjena 

izobraževanju in izboljševanju sistema 

sodelovanja in obravnav. 

Kazalniki Pripravljeni in uvedeni protokoli sodelovanja. (i) Evalvacijsko poročilo. 

(ii) Število strokovnih srečanj. 

(i) Evalvacijsko poročilo. 

(ii) Število strokovnih srečanj. 
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Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  IDS za CDZOM, ZOMP 

Finančna sredstva 5.000,00 €  5.000,00 €  5.000,00 €  

Viri ZZZS  ZZZS ZZZS  

Ukrep 3: Aktivno prepoznavanje in ponujanje podpore posebej ogroženim otrokom in mladostnikom ter priprava protokolov za izvajanje teh aktivnosti. CDZOM 

bodo proaktivno zagotavljali pomoč otrokom staršev z duševnimi motnjami, boleznimi odvisnosti, otrokom, izpostavljenim drugim obremenjujočim življenjskim 

izkušnjam, kot sta travmatska ločitev staršev in izguba podporne osebe, otrokom migrantom in njihovim podpornim skupinam ter rejniškim družinam. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Razvoj protokolov aktivne prepoznave 

otrok s tveganji in protokoli obravnave. 

(ii) Načrt razvoja potrebnih intervencij. 

(iii) Razvoj ene intervencije. 

(i) Začetek aktivne prepoznave s 

sodelovanjem s pediatri, CDZO, lokalnimi 

CSD in šolsko svetovalno službo.  

(ii) Začetek pilotnega izvajanja razvite 

intervencije v treh okoljih. 

(iii) Razvoj dodatnih dveh intervencij. 

(iv) Evalvacija uporabe protokolov in 

sodelovanja. 

(v) Evalvacija implementirane intervencije. 

(i) Izvajanje aktivne prepoznave s 

sodelovanjem s pediatri, CDZO, lokalnimi 

CSD in šolsko svetovalno službo.  

(ii) Širjenje implementacije preizkušene 

intervencije v sistem.   

(iii) Začetek pilotnega izvajanja dodatnih 

razvitih intervencij v treh okoljih. 

(iv) Evalvacija uporabe protokolov in 

sodelovanja. 

(v) Evalvacija implementiranih intervencij. 

Kazalniki (i) Pripravljeni protokoli. 

(ii) in (iii) Število pripravljenih intervencij. 

(i) Število prepoznanih in vključenih otrok s 

tveganji. 

(ii) in (iii) Število pripravljenih intervencij. 

(iv) in (v) Evalvacijski poročili. 

(i) Število prepoznanih in vključenih otrok s 

tveganji. 

(ii) in (iii) Število pilotnih okolij. 

(iv) in (v) Evalvacijski poročili. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, IDS za CDZOM, CDZOM, CDZO, pediatri, patronažna služba, CSD, šolska svetovalna služba 
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Finančna sredstva 20.000,00 €  50.000,00 €  100.000,00 €  

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 4: Zagotavljanje kakovosti dela v CDZOM  

Ukrep 5: Zagotavljanje telemedicinskih storitev v CDZOM  

Nov ukrep  

Nov ukrep 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Opredelitev kazalnikov kakovosti dela v 

CDZOM. 

(ii) Spremljanje kazalnikov kakovosti dela v 

CDZOM. 

(iii) Strokovni obiski CDZOM s svetovanjem. 

(iv) Redni sestanki IDS za CDZOM. 

(v) Strokovna srečanja CDZOM.  

(vi) Razvoj orodij za podporo kakovosti dela 

CDZOM (evalvacijska orodja, (dopolnitev) 

protokolov obravnave in kliničnih poti itd.). 

(vii) Vzpostavitev strokovnega sodelovanja z 

nosilci dobrih praks in tujine. 

(viii) Razvoj telemedicinskih storitev 

strokovnjakov multidisciplinarnih timov in 

implementacija za vsakodnevno izvajanje z 

evalvacijo. 

(i) Spremljanje kazalnikov kakovosti dela v 

CDZOM. 

(iii) Strokovni obiski CDZOM s svetovanjem. 

(iv) Redni sestanki IDS za CDZOM. 

(v) Strokovna srečanja CDZOM.  

(vi) Razvoj orodij za podporo kakovosti dela 

CDZOM (evalvacijska orodja, (dopolnitev) 

protokolov obravnave in kliničnih poti itd.). 

(vii) Izmenjava izkušenj in izvedba strokovnih 

obiskov.  

(viii) Implementacija telemedicinskih storitev 

strokovnjakov multidisciplinarnih timov za 

vsakodnevno izvajanje z evalvacijo. 

(i) Spremljanje kazalnikov kakovosti dela v 

CDZOM. 

(iii) Strokovni obiski CDZOM s svetovanjem. 

(iv) Redni sestanki IDS za CDZOM. 

(v) Strokovna srečanja CDZOM.  

(vi) Razvoj orodij za podporo kakovosti dela 

CDZOM (evalvacijska orodja, (dopolnitev) 

protokolov obravnave in kliničnih poti itd.). 

(vii) Prenos dobrih praks v slovensko okolje. 

(viii) Implementacija telemedicinskih storitev 

strokovnjakov multidisciplinarnih timov za 

vsakodnevno izvajanje z evalvacijo. 

Kazalniki (i) Opredeljeni kazalniki kakovosti dela v 

CZDOM. 

(ii) Poročilo - spremljanje kazalnikov 

kakovosti dela v CDZOM. 

(iii) Število strokovnih obiskov s svetovanjem.  

(ii) Poročilo - spremljanje kazalnikov 

kakovosti dela v CDZOM. 

(iii) Število strokovnih obiskov s 

svetovanjem.  

(iv) Število sestankov IDS za CDZOM. 

(ii) Poročilo - spremljanje kazalnikov 

kakovosti dela v CDZOM. 

(iii) Število strokovnih obiskov s svetovanjem.  

(iv) Število sestankov IDS za CDZOM. 
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(iv) Število sestankov IDS za CDZOM. 

(v) Število strokovnih srečanj CDZOM. 

(vi) Razvita orodja za podporo kakovosti dela 

CZDOM. 

(vii) Vzpostavljeno strokovno sodelovanje z 

nosilci dobrih praks. 

(viii) Število razvitih in implementiranih 

telekomunikacijskih storitev in evalvacijsko 

poročilo. 

(v) Število strokovnih srečanj CDZOM. 

(vi) Razvita orodja za podporo kakovosti dela 

CZDOM. 

(vii) Izmenjane izkušnje in izvedeni strokovni 

obiski. 

(viii) Število implementiranih 

telekomunikacijskih storitev in evalvacijsko 

poročilo. 

(v) Število strokovnih srečanj CDZOM. 

(vi) Razvita orodja za podporo kakovosti dela 

CZDOM. 

(vii) Prenos dobrih praks v slovensko okolje. 

(viii) Število implementiranih 

telekomunikacijskih storitev in evalvacijsko 

poročilo. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  CDZOM, IDS za CZDOM, IDS za raziskovanje, vrednotenje in spremljanje 

Finančna sredstva 40.000,00 € *dodatna sredstva za upravljanje 

implementacije CDZOM 

40.000,00 €  40.000,00 € 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

Ukrep 6: Vzpostavitev sistemskega izvajanja supervizije in svetovanja vseh poklicnih skupin v CDZOM  Nov ukrep  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Preučitev modela in priprava podlag za 

obvezno prakso supervizije in svetovanja. 

(ii) Vpeljava redne supervizije v delo 

CDZOM (vsak mesec vsi zaposleni v 

posameznem CDZOM in najmanj štirikrat na 

leto za posamezne poklicne skupine). 

(i) Izvajanje supervizije in svetovanja. 

 

(i) Izvajanje supervizije in svetovanja. 

 

Kazalniki (i) Vzpostavljen model. 

(ii)Število CDZOM, ki imajo redno 

(i) Število CDZOM, ki imajo redno supervizijo. 

Število vključenega kadra v supervizijo. 

(i) Število CDZOM, ki imajo redno supervizijo. 

Število vključenega kadra v supervizijo. 
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supervizijo. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, strokovna združenja  

Finančna sredstva 17.500,00 € 20.000,00 € 22.500,00€ 

 

Viri ZZZS in ZD ZZZS in ZD ZZZS in ZD 

 

3.1.2 Dostopnost do interdisciplinarnih služb na področju duševnega zdravja otrok na sekundarni in terciarni ravni 

zdravstvenega varstva  

Specifični cilj 1: Zagotavljanje dostopnosti do interdisciplinarnih bolnišničnih in subspecialističnih obravnav 

Ukrep 1: Postopno dopolnjevanje bolnišničnih psihiatričnih enot za otroke in mladostnike z normativi in standardi delovanja, ter dopolnitev bolnišničnih timov v 

skladu s temi standardi. 

Ukrep 2: Vzpostavitev subspecialističnih timov na državni ravni oziroma na regijski ravni za obravnavo otrok in mladostnikov s kompleksnejšimi motnjami in 

komorbidnimi stanji.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Dopolnitev 2 bolnišničnih timov s 3 

strokovnimi kadri brez klinične specializacije 

(UKC LJ, UKC MB). 

(ii) Vzpostavitev subspecialističnega tima za  

obravnavo mladostnikov s škodljivo rabo in 

odvisnostjo od drog (UPK LJ) in 

subspecialističnega tima za  obravnavo otrok 

in mladostnikov z motnjami hranjenja (UKC 

LJ). 

(i) Dopolnitev 1 bolnišničnega tima s 3 

strokovnimi kadri brez klinične specializacije 

(UPK LJ) 

(ii) Vzpostavitev 2 novih subspecialistčnih 

timov (tim za zgodnjo obravnavo psihoz) 

(i) Dopolnitev 2 timov s 3 strokovnimi kadri 

brez klinične specializacije  

(ii) Vzpostavitev 1 novega 

subspecialističnega tima  

Kazalniki (i) Dopolnjena tima s strokovnim kadrom 

brez klinične specializacije. 

(i) Dopolnjen tim s strokovnim kadrom brez 

klinične specializacije. 

(i) Dopolnjena tima s strokovnim kadrom brez 

klinične specializacije. 
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(ii) Vzpostavljena subspecialistična tima. (ii) Vzpostavljena subspecialistična tima. (ii) Vzpostavljen subspecialistični tim. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  IDS za mrežo služb, UKC LJ, UKC MB,  UPK LJ, ZOMP 

Finančna sredstva (i) 180.000,00 € 

(ii) 360.000,00 € 

(i) 90.000,00 € 

(ii) 360.000,00 € 

(i) 180.000,00 € 

(ii) 180.000,00 € 

Viri  ZZZS   ZZZS   ZZZS  

3.1.3 Zagotavljanje ustrezne obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami s trajajočim agresivnim 

vedenjem 

Specifični cilj 1: Zagotavljanje ustrezne obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami in trajajočim agresivnim vedenjem 

Ukrep 1: Priprava medresorske sistemske rešitve za zagotavljanje ustrezne diagnostike in obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami in trajajočim 

agresivnim vedenjem s protokoli sodelovanja med zdravstvom, socialnim varstvom, področjem družine in šolstvom. 

Ukrep 2: Posodobitev mreže vzgojnih zavodov ter zagotovitev standarda kadra in programov za interdisciplinarno obravnavo na področju duševnega zdravja. 

Ukrep 3: Prenova vzgojnega programa za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter opredelitev oblik in metod dela posameznim težavam, 

motnjam in interesom. 

Ukrep 4: Priprava in implementacija skupnostnih služb za obravnavo otrok, mladostnikov in družin na domu in v lokalnem okolju v sodelovanju med MZ, MDDSZ 

in MIZŠ, najprej z uvedbo pilotnih projektov z mobilnimi timi in poznejša sistemska implementacija. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost 

Priprava protokolov obravnave otrok z 

vedenjskimi motnjami. 

Usklajevanje in implementacija protokolov 

obravnave otrok z vedenjskimi motnjami. 

Izvajanje supervizij. 

Evalvacija učinkovitosti uvajanja mobilnih 

timov v okviru vzgojnih zavodov. 

Evalvacija učinkovitosti sodelovanja med 

zavodi in CDZOM. 

Preverjanje in popravki protokolov obravnave 

otrok z vedenjskimi motnjami. 

Implementacija dopolnjenih protokolov. 

Evalvacija učinkovitosti uvajanja mobilnih 

timov v okviru vzgojnih zavodov. 

Evalvacija učinkovitosti sodelovanja med 

zavodi in CDZOM. 
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Kazalniki Dopolnjen protokol. Število izvedenih supervizij, evalvacija ZRSŠ. Popravljen protokol. 

Ministrstva MIZŠ, MZ, MDDSZ MIZŠ, MZ, MDDSZ MIZŠ, MZ, MDDSZ 

Sodelujoči  Zavod RS za šolstvo, IDS za mrežo CDZOM, ZOMP 

Finančna sredstva / LDN ZRSŠ LDN ZRSŠ 

Viri Proračun (za zgornje kazalnike sredstva 

zagotavlja MIZŠ) 

Proračun (za zgornje kazalnike sredstva 

zagotavlja MIZŠ) 

Proračun (za zgornje kazalnike sredstva 

zagotavlja MIZŠ) 

 

3.2 Mreža služb za duševno zdravje odraslih, vključno s starejšimi 

3.2.1 Zagotavljanje preventive, zgodnje diagnostike in dostopnih, kakovostnih interdisciplinarnih obravnav odraslih s 

težavami v duševnem zdravju na primarni ravni zdravstvenega varstva s poudarkom na skupnostni oskrbi 

Specifični cilj 1: Zgodnje odkrivanje duševnih motenj in psihoedukacija oseb s težavami v duševnem zdravju 

Ukrep 1: Izvajanje presejanja, zgodnjega odkrivanja in obravnave duševnih motenj ter svetovanja v referenčnih ambulantah družinskega zdravnika in v 

patronažni službi. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Priprava presejalnih instrumentov za 

demenco in anksiozne motnje. 

 

(i) Izobraževanje referenčnih sester za 

izvajanje presejanja.  

(ii) Vzpostavitev presejanja, obravnava v 

tistih ZD, kjer se vzpostavljajo CDZO. 

(i) Izobraževanje referenčnih sester za 

izvajanje presejanja. (ii) Vzpostavitev 

presejanja, obravnava v tistih ZD, kjer se 

vzpostavljajo CDZO. 

Kazalniki (i) Število instrumentov. 

 

(i) Število referenčnih sester, ki so zaključile 

izobraževanje. 

(ii) Število ZD, kjer je presejanje 

vzpostavljeno, število opravljenih presejanj.  

(i) Število referenčnih sester, ki so zaključile 

izobraževanje. 

(ii) Število ZD, kjer je presejanje 

vzpostavljeno, število opravljenih presejanj. 

Ministrstva MZ MZ MZ 
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Sodelujoči  Strokovna združenja, zbornice, IDS za mrežo 

CDZO in IDS za izobraževanje, ZZZS 

Strokovna združenja, zbornice, IDS za mrežo 

CDZO in IDS za izobraževanje  

ZD – referenčne ambulante in mreža CDZO, 

ZZZS 

Strokovna združenja, zbornice, IDS za mrežo 

CDZO in IDS za izobraževanje  

ZD – referenčne ambulante in mreža CDZO, 

ZZZS 

Finančna sredstva 2.000,00 € Vključeno v sredstva delovanja referenčnih 

ambulant. 

Sredstva za izobraževanje.  

5.000,00 € 

Vključeno v sredstva delovanja referenčnih 

ambulant. 

Sredstva za izobraževanje. 

5.000,00 € 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

Ukrep 2: Izvajanje podpornih psihoedukativnih delavnic za osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce v CKZ in CZDO. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Izvajanje obstoječih delavnic v CKZ (stres, 

depresija, anksioznost in sproščanje). 

(ii) Razvoj novih delavnic (demenca, psihoze 

in bipolarna motnja).  

(i) Izvajanje obstoječih delavnic v CKZ (stres, 

depresija, anksioznost in sproščanje). 

(ii) Izobraževanje za izvajanje novih delavnic 

(demenca, psihoze in bipolarna motnja) v 

okoljih, kjer so že vzpostavljeni CDZO. 

Izvajanje novih delavnic. 

(i) Izvajanje obstoječih delavnic v CKZ (stres, 

depresija, anksioznost in sproščanje). 

(ii) Izvajanje novih delavnic (demenca, 

psihoze in bipolarna motnja) v okoljih, kjer so 

že vzpostavljeni CDZO. 

Kazalniki (i) Število izvedenih delavnic v CKZ. 

(ii) Število razvitih delavnic za CDZO. 

 

(i) Število izvedenih delavnic v CKZ. 

(ii) Število izobraženih strokovnjakov za 

izvajanje novih delavnic v CDZO. 

Število izvedenih delavnic v CDZO in število 

vključenih v delavnice. 

(i) Število izobraženih strokovnjakov za 

izvajanje novih delavnic v CDZO. 

(ii) Število izvedenih delavnic v CKZ. 

Število izvedenih delavnic v CDZO in število 

vključenih v delavnice. 

Ministrstva MZ MZ MZ 
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Sodelujoči  IDS za mrežo CDZO in IDS za izobraževanje, mreža CDZO, ZZZS 

Finančna sredstva (i) Sredstva za izvajanje so že všteta v 

sistem storitev CKZ. 

(ii) Dodatna sredstva za razvoj novih 

delavnic: 30.000,00 € 

(i) Sredstva za izvajanje so že všteta v sistem 

storitev CKZ in CDZO. 

(ii) Dodatna sredstva za izobraževanje:  

10.000,00 € 

(i) Sredstva za izvajanje so že všteta v sistem 

storitev CKZ in CDZO. 

(ii) Dodatna sredstva za izobraževanje: 

10.000,00 € 

Viri ZZZS (i) ZZZS  

(ii) ZD  

(i) ZZZS  

(ii) ZD 

 

Specifični cilj 2: Zagotavljanje dostopnosti do interdisciplinarnih timov in skupnostne obravnave odraslih z duševnimi motnjami na 

primarni ravni 

Ukrep 1: Vzpostavitev mreže (25) regijskih CDZO, ki zagotavljajo preventivo ter celostno, multidisciplinarno ambulantno in skupnostno obravnavo odraslih ter 

starejših na geografskih območjih z okvirno 80.000 prebivalci, od tega približno 64.000 odraslih v starosti 20 let in več. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Vzpostavitev 4 novih CDZO z izvedbo 

pripravljenih izobraževalnih modulov in 

usposabljanje za skupnostno obravnavo po 

FACT modelu. 

Kadrovska dopolnitev obstoječih CDZO. 

Ob vsaki vzpostavitvi novega CDZO se doda 2 

tima patronažne službe. 

(ii) Priprava podpornih komunikacijskih orodij 

in izvajanje komunikacijskih aktivnosti za 

vključevanje uporabnikov v CDZO. 

(i) Vzpostavitev 6 novih CDZO z izvedbo 

pripravljenih izobraževalnih modulov in 

usposabljanje za skupnostno obravnavo po 

FACT modelu. 

Kadrovska dopolnitev obstoječih CDZO. 

Ob vsaki vzpostavitvi novega CDZO se doda 2 

tima patronažne službe. 

(ii) Priprava podpornih komunikacijskih orodij 

in izvajanje komunikacijskih aktivnosti za 

vključevanje uporabnikov v CDZO. 

Vzpostavitev 5 novih CDZO z izvedbo 

pripravljenih izobraževalnih modulov in 

usposabljanje za skupnostno obravnavo po 

FACT modelu. 

Kadrovska dopolnitev obstoječih CDZO. 

Ob vsaki vzpostavitvi novega CDZO se doda 1 

tim patronažne službe. 

(ii) Priprava podpornih komunikacijskih orodij 

in izvajanje komunikacijskih aktivnosti za 

vključevanje uporabnikov v CDZO. 

Kazalniki (i) Število novih CDZO in kadrovska struktura 

obstoječih CDZO. 

(i) Število novih CDZO in kadrovska struktura 

obstoječih CDZO. 

(i) Število novih CDZO in kadrovska struktura 

obstoječih CDZO. 
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Izvedeni moduli izobraževanja. 

3 video konference za FACT model 

(EuCOMS). 

(ii) Število komunikacijskih orodij in aktivnosti. 

Izvedeni moduli izobraževanja. 

3 video konference za FACT model 

(EuCOMS). 

(ii) Število komunikacijskih orodij in aktivnosti; 

evalvacija s fokusno skupino uporabnikov; 

število staršev, ki pridejo z otrokom na 

intervencijo; evalvacija s strani napotovalcev. 

Izvedeni moduli izobraževanja. 

3 video konference za FACT model 

(EuCOMS). 

(ii) Število komunikacijskih orodij in aktivnosti. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  ZD, mreža CDZO, IDS za mrežo CDZO, IDS za komuniciranje, ZZZS 

Finančna 

sredstva 

(i) 3.192.023,44 € 

(ii) 15.000,00 € 

(i) 4.788.035,16 € 

(ii) 18.000,00 € 

(i) 3.990.029,30 € 

(ii) 15.000,00 € 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

Ukrep 2: Vzpostavitev službe za triažo (postopkov usmerjanja) v CDZO in vzpostavitev izvajanja 

specialističnih pregledov službe CDZO za osebe z duševnimi motnjami, ki so hospitalizirane v regionalnih 

somatskih bolnišnicah in nimajo svojega konziliarnega psihiatra. 

Dopolnjen ukrep 

  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Izvajanje postopkov usmerjanja (triaža). 

(ii) Sodelovanje s splošnimi bolnišnicami 

(specialistični pregledi). 

(i)Izvajanje postopkov usmerjanja (triaža).(ii) 

Sodelovanje s splošnimi bolnišnicami 

(specialistični pregledi). 

(i) Izvajanje postopkov usmerjanja (triaža). 

(ii) Sodelovanje s splošnimi  bolnišnicami 

(specialistični pregledi). 

Kazalniki (i) Število postopkov usmerjanja. 

(ii) Število pregledov v splošnih bolnišnicah. 

(i) Število postopkov usmerjanja. 

(ii) Število pregledov v splošnih bolnišnicah. 

(i) Število postopkov usmerjanja. 

(ii) Število pregledov v splošnih bolnišnicah. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  ZD, mreža CDZO, splošne bolnišnice,  ZZZS 
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Finančna 

sredstva 

So že všteta v sistem storitev CDZO. So že všteta v sistem storitev CDZO. So že všteta v sistem storitev CDZO. 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

Ukrep 3: Integracija obstoječih služb na področju duševnega zdravja v nosilnih zdravstvenih domovih v 

CDZO in zagotavljanje regionalnih standardov preskrbljenosti s službami za duševno zdravje na 

območjih/regijah, ki jih pokrivajo CDZO 

Spremenjen ukrep 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Integracija obstoječih služb na področju 

duševnega zdravja v nosilnih zdravstvenih 

domovih v CDZO do standarda kadra v CDZO. 

(ii) Postopno uveljavljanje standarda (skladno 

z možnostjo) za preskrbljenost s psihiatričnimi 

storitvami (3-5 specialistov psihiatrov na 

70.000 odraslih prebivalcev v regiji) in klinično 

psihološkimi storitvami (3-5 specialistov 

klinične psihologije na 70.000 odraslih 

prebivalcev na območju/regiji, ki ga pokrivajo 

CDZO). 

(i) Integracija obstoječih služb na področju 

duševnega zdravja v nosilnih zdravstvenih 

domovih v CDZO do standarda kadra v 

CDZO. 

(ii) Postopno uveljavljanje standarda (skladno 

z možnostjo) za preskrbljenost s 

psihiatričnimi storitvami (3-5 specialistov 

psihiatrov na 70.000 odraslih prebivalcev v 

regiji) in klinično psihološkimi storitvami (3-5 

specialistov klinične psihologije na 70.000 

odraslih prebivalcev na območju/regiji, ki ga 

pokrivajo CDZO). 

(i) Integracija obstoječih služb na področju 

duševnega zdravja v nosilnih zdravstvenih 

domovih v CDZO do standarda kadra v CDZO. 

(ii) Postopno uveljavljanje standarda (skladno z 

možnostjo) za preskrbljenost s psihiatričnimi 

storitvami (3-5 specialistov psihiatrov na 70.000 

odraslih prebivalcev v regiji) in klinično 

psihološkimi storitvami (3-5 specialistov klinične 

psihologije na 70.000 odraslih prebivalcev na 

območju/regiji, ki ga pokrivajo CDZO). 

Kazalniki (i) Število kadrovsko polnih CDZO. 

(ii) Število specialistov psihiatrov in 

specialistov klinične psihologije v posameznih 

območjih/regijah, ki jih pokrivajo CDZO.  

(i) Število kadrovsko polnih CDZO. 

(ii) Število specialistov psihiatrov in 

specialistov klinične psihologije v 

posameznih območjih/regijah, ki jih pokrivajo 

CDZO. 

(i) Število kadrovsko polnih CDZO. 

(ii) Število specialistov psihiatrov in specialistov 

klinične psihologije v posameznih 

območjih/regijah, ki jih pokrivajo CDZO. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  ZD, mreža CDZO, ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 

Finančna (i) Skladno z načrtom vzpostavljanja novih (i) Skladno z načrtom vzpostavljanja novih (i) Skladno z načrtom vzpostavljanja novih 
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sredstva CDZO. 

(ii) Predvidenih finančnih sredstev za širjenje 

služb izven CDZO ne bo, saj ima prednost 

vzpostavitev mreže CDZO. Šele nato sledi 

dopolnjevanje regionalnega standarda. V 

primeru možnosti v regiji, se širitev posebej 

dogovarja z NIJZ – Program MIRA in ZZZS. 

CDZO. 

(ii) Predvidenih finančnih sredstev za širjenje 

služb izven CDZO ne bo, saj ima prednost 

vzpostavitev mreže CDZO. Šele nato sledi 

dopolnjevanje regionalnega standarda. V 

primeru možnosti v regiji, se širitev posebej 

dogovarja z NIJZ – Program MIRA in ZZZS. 

CDZO. 

(ii) Predvidenih finančnih sredstev za širjenje 

služb izven CDZO ne bo, saj ima prednost 

vzpostavitev mreže CDZO. Šele nato sledi 

dopolnjevanje regionalnega standarda. V 

primeru možnosti v regiji, se širitev posebej 

dogovarja z NIJZ – Program MIRA in ZZZS. 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

Ukrep 4a: Uskladitev in vzpostavitev protokolov sodelovanja med primarno ravnijo (CDZO in psihiatrične 

ambulante), sekundarno ter terciarno ravnijo (psihiatrične bolnišnice) in posebnimi socialnovarstvenimi 

zavodi.  

Ukrep 4b: Opredelitev nalog posameznih služb na vseh treh ravneh in opredelitev standarda najbolj 

učinkovite poti (obravnave) pacienta v službah in med službami glede na njegove potrebe.  

Prilagojen ukrep  

 

 

Dodan ukrep 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Vzpostavitev dialoga in skupine 

strokovnjakov posameznih ravni obravnave. 

(ii) Priprava protokolov sodelovanja med 

primarno ravnijo (CDZO in psihiatrične 

ambulante), sekundarno ter terciarno ravnijo 

(psihiatrične bolnišnice) in posebnimi 

socialnovarstvenimi zavodi in programi.  

(iii) Priprava opredelitve nalog posameznih 

služb na vseh treh ravneh in opredelitev 

standarda najbolj učinkovite poti pacienta v 

službah in med službami glede na njegovo 

potrebe.  med posameznimi izvajalci storitev 

na področju duševnega zdravja. 

(ii) Spremljanje izvajanja protokolov 

sodelovanja in preverjanje učinkovitosti poti 

pacientov v sistemu ter njihove obravnave na 

različnih ravneh. 

 

(iii) Prilagoditve posameznih protokolov in 

poti pacienta v sistemu skladno z izsledki 

spremljanja. 

(ii) Spremljanje izvajanja protokolov sodelovanja 

in preverjanje učinkovitosti poti pacientov v 

sistemu ter njihove obravnave na različnih 

ravneh. 

 

(iii) Prilagoditve posameznih protokolov in poti 

pacienta v sistemu skladno z izsledki 

spremljanja. 
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Potrditev na področnih RSK. 

Uveljavitev v praksi. 

Kazalniki Izdelani protokoli in poti pacienta v sistemu.  Evalvacijsko poročilo. 

Prilagoditve. 

Evalvacijsko poročilo. 

Prilagoditve. 

Ministrstva MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ 

Sodelujoči  NIJZ IDS za mrežo služb in IDS za mrežo CDZO, ZZZS, RSK, predstavniki stroke različnih ravni obravnav v zdravstvu na področju duševnega 

zdravja, predstavniki posebnih socialnovarstvenih zavodov in predstavnikov uporabnikov in svojcev s področja duševnega zdravja 

Finančna 

sredstva 

6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

Ukrep 5: Dolgotrajna integrirana in multidisciplinarna obravnava za osebe z odvisnostjo in s sočasno 

prisotnimi hudimi duševnimi motnjami. 

Dopolnjen ukrep za lažje razumevanje 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Priprava in uveljavitev protokolov 

sodelovanja, smernic in standardov za 

obravnavo. 

(ii) Zmanjševanje potrebe po institucionalnem 

varstvu in omogočanje vračanja iz 

institucionalnega varstva v domače okolje. 

(i) Izvajanje obravnav skladno s sprejetimi 

protokoli, smernicami in standardi.  

(ii) Zmanjševanje potrebe po institucionalnem 

varstvu in omogočanje vračanja iz 

institucionalnega varstva v domače okolje. 

(i) Izvajanje obravnav skladno s sprejetimi 

protokoli, smernicami in standardi.  

(ii) Zmanjševanje potrebe po institucionalnem 

varstvu in omogočanje vračanja iz 

institucionalnega varstva v domače okolje. 

Kazalniki (i) Število protokolov, smernic in standardov za 

obravnavo. 

(ii) Število oseb, ki so vključeni v CDZO in 

obravnavani po teh protokolih in standardih ter 

število oseb vključenih v obravnavo v 

skupnosti pri CSD. 

(i) Število protokolov, smernic in standardov 

za obravnavo. 

(ii) Število oseb, ki so vključeni v CDZO in 

obravnavani po teh protokolih in standardih 

ter število oseb vključenih v obravnavo v 

skupnosti pri CSD. 

(i) Število protokolov, smernic in standardov za 

obravnavo. 

(ii)Število oseb, ki so vključeni v CDZO in 

obravnavani po teh protokolih in standardih ter 

število oseb vključenih v obravnavo v skupnosti 

pri CSD. 
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Ministrstva MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ 

Sodelujoči  IDS za mrežo CDZO, stanovska združenja, RSK-ji, CZOPD, ZZZS, posebni socialno varstveni zavodi 

Finančna 

sredstva 

3.000,00 € Izvajanje obravnav je že všteto v sistem 

storitev CDZO. 

Izvajanje obravnav je že všteto v sistem storitev 

CDZO. 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

Ukrep 6: Zagotavljanje kakovosti dela CDZO in evalvacija programov. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Zagotavljanje kakovosti z naslednjimi 

aktivnostmi: 

● Protokoli sodelovanja 

● Klinične poti 

● Izdelava obrazcev 

● Izobraževanja 

● Strokovni sestanki IDS za mrežo 

CDZO 

● Strokovni obiski s svetovanjem 

● Zbiranje informacij s strani 

uporabnikov  

● Strokovna srečanja 

● Izdajanje strokovnega gradiva.  

Vključevanje uporabnikov v načrtovanje, 

izvajanje in evalvacijo obravnave. 

Določitev kazalnikov kakovosti dela CDZO. 

Vzpostavitev kakovosti dela CDZO.  

Evalvacija programov na podlagi spremljanja 

Zagotavljanje kakovosti z naslednjimi 

aktivnostmi: 

 Protokoli sodelovanja 

 Klinične poti 

 Izdelava obrazcev 

 Izobraževanja 

 Strokovni sestanki IDS za mrežo 

CDZO 

 Strokovni obiski s svetovanjem 

 Zbiranje informacij s strani 

uporabnikov  

 Strokovna srečanja 

 Izdajanje strokovnega gradiva. 

Vključevanje uporabnikov v načrtovanje, 

izvajanje in evalvacijo obravnave 

Vzpostavitev kakovosti dela CDZO.  

Evalvacija programov na podlagi spremljanja 

kazalnikov na letni ravni. 

Zagotavljanje kakovosti z naslednjimi 

aktivnostmi: 

 Protokoli sodelovanja 

 Klinične poti 

 Izdelava obrazcev 

 Izobraževanja 

 Strokovni sestanki IDS za mrežo CDZO 

 Strokovni obiski s svetovanjem 

 Zbiranje informacij s strani uporabnikov  

 Strokovna srečanja 

 Izdajanje strokovnega gradiva. 

Vključevanje uporabnikov v načrtovanje, 

izvajanje in evalvacijo obravnave. 

Vzpostavitev kakovosti dela CDZO.  

Evalvacija programov na podlagi spremljanja 

kazalnikov na letni ravni. 
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kazalnikov na letni ravni. 

Kazalniki Spremljanje strukturnih in procesnih 

kazalnikov. 

Spremljanje strukturnih in procesnih 

kazalnikov. 

Spremljanje strukturnih in procesnih kazalnikov. 

Ministrstva MZ  MZ MZ 

Sodelujoči  IDS za mrežo služb, IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje, mreža CDZO, ZZZS 

Finančna 

sredstva 

40.000,00 € *dodatna sredstva za upravljanje 

implementacije CDZO 

40.000,00 € 40.000,00 € 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

Ukrep 7: Vzpostavitev sistemskega izvajanja supervizije in svetovanja vseh poklicnih skupin v CDZO  Nov ukrep  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost 
(i) Preučitev modela in priprava podlag za 

obvezno prakso supervizije in svetovanja. 

(ii) Vpeljava redne supervizije v delo CDZO 

(vsak mesec vsi zaposleni v posameznem 

CDZO in najmanj štirikrat na leto za 

posamezne poklicne skupine). 

(i) Izvajanje supervizije in svetovanja. 

 

(i) Izvajanje supervizije in svetovanja. 

 

Kazalniki (i) Vzpostavljen model. 

(ii) Število CDZO, ki imajo redno supervizijo. 

(i) Število CDZO, ki imajo redno supervizijo. 

(ii) Število vključenega kadra v supervizijo. 

(i) Število CDZO, ki imajo redno supervizijo. 

(ii) Število vključenega kadra v supervizijo. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, strokovna združenja  

Finančna 

sredstva 

17.500,00 € 20.000,00 € 22.500,00€ 
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Viri ZZZS in ZD ZZZS in ZD ZZZS in ZD 

 

3.2.2 Zagotavljanje dostopnih in kakovostnih akutnih obravnav na sekundarni ravni 

Specifični cilj 1: Zagotavljanje dostopne in sodobne bolnišnične psihiatrične oskrbe vsem prebivalcem Slovenije 

Ukrep 1: Postopno dopolnjevanje bolnišničnih enot za odrasle in starejše z duševnimi motnjami v skladu z 

normativi in standardi delovanja. Specializirane enote za gerontopsihiatrijo in posamezne duševne motnje in 

stanja (specializirani oddelki in subspecialistične ambulante). 

Ukrep 2: Prenos dela splošne psihiatrične ambulantne dejavnosti iz psihiatričnih bolnišnic na primarno raven 

v mrežo CDZO. 

Ukrep 3: Prenos skupnostne psihiatrične obravnave iz psihiatričnih bolnišnic na primarno raven v mrežo 

CDZO.  

Ukrepa 2 in 3 sta nova 

  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Zagotovitev dostopne in kakovostne 

bolnišnične obravnave v psihiatriji, posebej 

za geriatrično populacijo.  

(ii) Prenos dela splošne psihiatrične 

ambulantne dejavnosti iz psihiatričnih 

bolnišnic na primarno raven v okviru 

vzpostavljanja CDZO oziroma dopolnitev 

timov že vzpostavljenih CDZO. 

Prenos skupnostne psihiatrične obravnave iz 

psihiatričnih bolnišnic na primarno raven v 

okviru vzpostavljanja CDZO oziroma 

dopolnitev timov že vzpostavljenih CDZO. 

(i) Vzpostavitev treh subspecialističnih 

dejavnosti (oddelek in ambulanta) za 

posamezne duševne motnje in komorbidna 

stanja (osebe z motnjo v duševnem razvoju in 

komorbidnimi duševnimi motnjami, osebe z 

osebnostnimi motnjami in komorbidnimi 

duševnimi motnjami, osebe s terapevtsko 

rezistentnimi motnjami razpoloženja). 

(ii) Prenos dela splošne psihiatrične 

ambulantne dejavnosti iz psihiatričnih bolnišnic 

na primarno raven v okviru vzpostavljanja 

CDZO oziroma dopolnitev timov že 

vzpostavljenih CDZO. 

Prenos skupnostne psihiatrične obravnave iz 

psihiatričnih bolnišnic na primarno raven v 

(i) Vzpostavitev treh subspecialističnih 

dejavnosti (oddelek in ambulanta) za 

posamezne duševne motnje in komorbidna 

stanja (za osebe s terapevtsko rezistentnimi 

psihozami, za osebe z obsesivno kompulzivno 

motnjo in osebe s postravmatsko stresno 

motnjo). 

(ii) Prenos dela splošne psihiatrične ambulantne 

dejavnosti iz psihiatričnih bolnišnic na primarno 

raven v okviru vzpostavljanja CDZO oziroma 

dopolnitev timov že vzpostavljenih CDZO. 

Prenos skupnostne psihiatrične obravnave iz 

psihiatričnih bolnišnic na primarno raven v 

okviru vzpostavljanja CDZO oziroma dopolnitev 

timov že vzpostavljenih CDZO. 
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okviru vzpostavljanja CDZO oziroma 

dopolnitev timov že vzpostavljenih CDZO. 

Kazalniki (i) Število vzpostavljenih gerontopsihiatričnih 

oddelkov in ambulant. Število hospitalno 

obravnavanih starostnikov z duševnimi 

motnjami. 

(ii) Število prenesenih ambulantnih in 

skupnostnih timov iz psihiatričnih bolnišnic na 

primarno raven.  

(i) Število vzpostavljenih subspecialističnih 

oddelkov in ambulant. Število obravnavanih 

oseb v subspecialistični dejavnosti. 

(ii) Število prenesenih ambulantnih in 

skupnostnih timov iz psihiatričnih bolnišnic na 

primarno raven.  

(i) Število vzpostavljenih subspecialističnih 

oddelkov in ambulant. Število obravnavanih 

oseb v subspecialistični dejavnosti. 

(ii) Število prenesenih ambulantnih in 

skupnostnih timov iz psihiatričnih bolnišnic na 

primarno raven. 

Ministrstva MZ  MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, Mreža CDZO, psihiatrične bolnišnice, ZZZS, ZdrZZ 

Finančna 

sredstva 

(i) Je že v SD 2020 za leto 2021. 

(ii) Ob prenosu ambulantnega in 

skupnostnega psihiatričnega programa v 

CDZO se zagotavlja prihranek finančnih 

sredstev in smotrnejšo razporeditev človeških 

virov, kar podpira vzpostavljanje CDZO. 

(i) 1.000.000,00 € (za subspecialistične 

dejavnosti, ob upoštevanju notranjega 

prestrukturiranja splošne psihiatrične 

dejavnosti) 

(ii) Ob prenosu ambulantnega in skupnostnega 

psihiatričnega programa v CDZO se zagotavlja 

prihranek finančnih sredstev in smoternejšo 

razporeditev človeških virov, kar finančno 

podpira vzpostavljanje CDZO. 

(i) 1.000.000,00 € (za subspecialistične 

dejavnosti, ob upoštevanju notranjega 

prestrukturiranja splošne psihiatrične dejavnosti) 

(ii) Ob prenosu ambulantnega in skupnostnega 

psihiatričnega programa v CDZO se zagotavlja 

prihranek finančnih sredstev in smotrnejšo 

razporeditev človeških virov, kar finančno 

podpira vzpostavljanje CDZO. 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 
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3.2.3 Rehabilitacija oseb s ponavljajočimi se duševnimi motnjami 

Specifični cilj 1: Okrepiti mrežo rehabilitacijskih služb 

Ukrep 1: Zagotavljanje dostopnosti kakovostnih programov stanovanjskih skupin za odrasle in mladostnike z 

različnimi stopnjami podpore, možnostmi prehoda med različnimi stopnjami podpore in zmanjšanje neenakosti 

med posameznimi ponudniki teh programi.  

Ukrep 2: Zagotavljanje dostopnosti do kakovostnih programov dnevnih centrov ter programov psihosocialnega 

svetovanja, informiranja in terenskega dela.  

Ukrep 7: Zagotoviti dostop do z dokazi podprtih programov krepitve socialnih in vsakdanjih veščin, programov 

prostočasnih dejavnosti in vključevanja v skupnost. 

Ukrep 8: Zagotavljanje aktivacijskih programov in drugih sistemskih ukrepov, s katerimi bomo zmanjšali število 

oseb s hudimi in ponavljajočimi se duševnimi motnjami, ki živijo pod pragom tveganja revščine in socialne 

izključenosti.  

Ukrep 2 – popravljena terminologija 

Ukrep 1 in 2 sta nujna v času krize 

 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Ocena potreb in priprava načrta za 

širitev mreže dnevnih centrov s 

svetovanjem in terenskim delom in 

stanovanjskih skupin ter manjših 

individualnih bivalnih enot. 

(ii) Organizacija posveta na temo 

deinstitucionalizacije in vzpostavitve 

mreže skupnostnih programov in služb. 

(i) Vzpostavitev 3 novih enot dnevnih centrov 

s svetovanjem in terenskim delom. 

(ii) Vzpostavitev 6 namestitvenih 

stanovanjskih  oz. posamičnih bivalnih enot, 

od tega 3 enote z zagotovljeno visoko 

stopnjo podpore. 

(i) Vzpostavitev 3 novih dnevnih centrov s 

svetovanjem in terenskim delom. 

(ii) Vzpostavitev 10 namestitvenih 

stanovanjskih  enot oz. posamičnih bivalnih 

enot, od tega 3 enote z zagotovljeno visoko 

stopnjo podpore. 

 

Kazalniki (i) Pripravljena analiza potreb in 

pripravljen načrt za širitev dnevnih centrov 

s svetovanjem in terenskim delom.  

(ii) Pripravljen načrt za vzpostavitev 

namestitvenih enot. 

(i) Število dnevnih centrov s svetovanjem s 

terenskim delom.   

(ii) Število vzpostavljenih namestitvenih 

stanovanjskih enot.  

Število enot z zagotovljeno visoko stopnjo 

(i) Število dnevnih centrov s svetovanjem s 

terenskim delom.   

(ii) Število vzpostavljenih namestitvenih 

stanovanjskih enot.  

Število enot z zagotovljeno visoko stopnjo 
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Izveden posvet z zaključki. podpore. podpore. 

Ministrstva MDDSZ, MZ, lokalne skupnosti MDDSZ, MZ, lokalne skupnosti MDDSZ, MZ, lokalne skupnosti 

Sodelujoči  SVP, NVO, uporabniki in svojci 

Finančna sredstva 2.000,00 € (v okviru evalvacije IRSSV – 

duševno zdravje in v okviru spremljanja 

izvajanja SVP v okviru IRSSV) 

4.000,00 € (posvet z mednarodno 

udeležbo) 

180.000,00 € (dnevni centri) 

250.000,00 € (stanovanjske skupine) 

180.000,00 € (dnevni centri) 

350.000,00 € (stanovanjske skupine) 

Viri Proračun RS, kohezija, lokalne skupnosti Proračun RS, kohezija, lokalne skupnosti Proračun RS, kohezija, lokalne skupnosti 

Ukrep 3: Zagotavljanje dostopnosti do programov zaposlovanja, prilagojenega zaposlovanja in usposabljanja za delo za ljudi z različnimi težavami v duševnem 

zdravju.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Ocena potreb z vidika kapacitet in vrste 

dejavnosti na področju zaposlovanja in 

podpornega usposabljanja za delo za ljudi 

z različnimi težavami v duševnem zdravju. 

(ii) Povečanje kapacitet v programih 

zaposlitvene rehabilitacije in socialne 

vključenosti in razvijanje novih oblik dela. 

 

(i) Razvoj inovativnih pristopov in 

vključevanje dobrih praks na področju 

programov zaposlovanja, prilagojenega 

zaposlovanja za ljudi z različnimi težavami v 

duševnem zdravju(ii) Ustanavljanje in širitev 

zaposlitvenih centrov in invalidskih podjetij ter 

programov socialne vključenosti. 

(iii) Krepitev zaposlitvenih možnosti za osebe 

s statusom invalidnosti, krepitev ocenjevanja 

delazmožnosti ter socialne vključenosti.(iv) 

Razvoj novih delovnih vsebin za prehod v 

zaposlitvene programe. 

(v) Delovni programi oz. programi delovne 

vključenosti. 

(vi) Promocija podpornega zaposlovanja v 

Vključevanje inovativnih pristopov in dobrih 

praks v programe zaposlovanja / 

prilagojenega zaposlovnja za ljudi z različnimi 

težavami v duševnem zdravju. 

Ustanavljanje in širitev zaposlitvenih centrov 

in invalidskih podjetij ter socialne 

vključenosti. 

Krepitev zaposlitvenih možnosti za osebe s 

statusom invalidnosti, krepitev ocenjevanja 

delazmožnosti ter socialne vključenosti. 

Razvoj novih delovnih vsebin za prehod v 

zaposlitvene programe. 

Delovni programi oz. programi delovne 
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podjetjih. vključenosti. 

Promocija podpornega zaposlovanja v 

podjetjih. 

Kazalniki (i) Povečanje števila uporabnikov 

zaposlitvene rehabilitacije in socialne 

vključenosti za 10%. 

(ii) Dva nova programa zaposlitvene 

rehabilitacije.  

Število uporabnikov vključenih v programe 

zaposlovanja, prilagojenega zaposlovanja 

in socialne vključenosti ter število izhodov 

v redno zaposlitev. 

(i)Število uporabnikov vključenih v programe 

zaposlovanja, prilagojenega zaposlovanja in 

socialne vključenosti ter število izhodov v 

redno zaposlitev. 

(ii)Število organiziranih izobraževanj, okroglih 

miz. 

Število uporabnikov vključenih v programe 

zaposlovanja, prilagojenega zaposlovanja in 

socialne vključenosti ter število izhodov v 

redno zaposlitev. 

Število organiziranih izobraževanj, okroglih 

miz. 

Ministrstva MDDSZ, MGRT  MDDSZ, MGRT MDDSZ, MGRT 

Sodelujoči  Zavod za zaposlovanje RS, SVP, invalidska in socialna podjetja, NVO 

Finančna sredstva Zagotovljena v okviru že delujočih 

programov in 500.000,00 € (kohezija). 

Zagotovljena v okviru že delujočih programov 

in 2.500.000,00 €  (kohezija). 

Zagotovljena v okviru že delujočih programov 

in 2.500.000,00 €  (kohezija). 

Viri Kohezijska sredstva, proračun, invalidski 

sklad, gospodarska dejavnost 

Kohezijska sredstva, proračun, invalidski 

sklad, gospodarska dejavnost 

Kohezijska sredstva, proračun, invalidski 

sklad, gospodarska dejavnost 

Ukrep 4: Izboljšanje dostopnosti in razpoložljivosti programov pomoči pri učenju, kognitivne remediacije in podpore študentom/študentkam v šolskem sistemu 

pri vračanju v študijski program ali vključevanju v študijski program po preboleli duševni motnji.   

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Vzpostavitev programov kognitivne 

remediacije v dveh regijah  v sodelovanju 

z pedagoškimi institucijami (univerze, 

šole).  

Nadgradnja programov še v dveh regijah, 

preverjanje in poenotenje. 

Izvedba in elvalvacija. 

Kazalniki Število zaposlenih strokovnjakov v Število zaposlenih  strokovnjakov v Število zaposlenih  strokovnjakov v 
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programih in število študentov, ki so 

vključeni v programe. 

programih in število študentov, ki so vključeni 

v programe. 

programih in število študentov, ki so vključeni 

v programe. 

Ministrstva MIZŠ, MDDSZ, MZ MIZŠ, MDDSZ, MZ MDDSZ, MIZŠ, MZ 

Sodelujoči  Univerze, NVO, CDZOM, CDZO 

Finančna sredstva 120.000,00 € 240.000,00 € 245.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 5: Širitev terapevtskih in rehabilitacijskih programov za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju in so odvisne od psihoaktivn ih snovi.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Ocena stanja, priprava analize potreb in 

priprava smernic za delo. 

Dva nova programa v novih okoljih.  Evalvacija programa in širitev v skladu s 

potrebami. 

Kazalniki Poročilo. Število programov.  Število programov.   

Ministrstva MDDSZ, MZ, MIZŠ MDDSZ, MZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  SVP, društva, zavodi, NVO 

Finančna sredstva 2.000,00 € 300.000,00 € 305.000,00 € 

Viri Proračun RS, kohezija Proračun RS, kohezija Proračun RS, kohezija 

Ukrep 6: Zagotavljanje enakomerne dostopnosti programov zagovorništva in samozagovorništva z ustanovitvijo dodatnih pisarn za zagovorništvo in 

samozagovorništvo ter zagotovitev izobraževanj za zagovornike in medvrstniške zagovornike.   

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Ocena potreb po vrstniških zagovornikih. 

Priprava načrta za vzpostavitev mreže 

vrstniškega zagovorništva.  

Izobraževanje za vrstniškega zagovornika. 

 

Nadaljevanje izobraževanja in vzpostavitev 

mreže vrstniških zagovornikov; za vsako 

regijo po enega vrstniškega zagovornika (9). 

Kazalniki Poročilo Število izobraževanj Število izobraževanj. 
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Načrt Število vključenih vrstniških zagovornikov. 

Ministrstva MDDSZ, MZ MDDSZ, MZ MDDSZ, MZ 

Sodelujoči  IRSSV, Socialna zbornica, SVP, NVO, uporabniki in svojci 

Finančna sredstva 2.000,00 € 15.000,00 €  160.000,00 €  

Viri Kohezija, Proračun RS Kohezija, Proračun RS Kohezija, Proračun RS 

Ukrep 9: Vzpostavitev rehabilitacijskih programov za otroke in mladostnike s težavami v duševnem zdravju. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Ocena potreb in vzpostavitev 

medresorske delovne skupine. 

Priprava projekta.  Vzpostavitev programa za rehabilitacijo.  

Evalvacija programa za rehabilitacijo. 

Kazalniki Pripravljena ocena potreb. Projektna dokumentacija. Število vključenih mladostnikov. 

Evalvacijsko poročilo. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ MZ, MIZŠ, MDDSZ 

Sodelujoči  IRSSV, Zavod za šolstvo 

Finančna sredstva 2.000,00 € 3.000,00 € 203.000,00 € 

Viri Proračun RS Proračun RS Proračun RS 
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3.2.4 Zagotavljanje dolgotrajne obravnave za osebe s težavami v duševnem zdravju in osebe z motnjami v 

duševnem razvoju 

Specifični cilj 1: Zagotavljanje pogojev v skupnosti za zmanjševanje in preprečevanje institucionalizacij oseb s težavami v duševnem 

zdravju 

Ukrep 1: Zagotavljanje pogojev v skupnosti za zmanjšanje institucionalizacije oseb s težavami v duševnem zdravju. 

Ukrep 2: Zagotavljanje visokih standardov varovanja človekovih pravic in dostojanstva ter kakovosti obravnave v institucijah za dolgotrajno oskrbo. 

 

Specifični cilj 2: Načrtno postopno zmanjševanje števila odraslih s težavami v duševnem zdravju, in kombiniranimi motnjami, ki so 

vključeni v socialnovarstvene zavode, ter njihova preselitev v skupnostne oblike bivanja in trajno izvajanje socialnovarstvenih 

programov, namenjenih skupnostni obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju. 

Ukrep 1: Zagotavljanje kakovostnih socialnovarstvenih storitev in programov namenjenih skupnostni obravnavi oseb s težavami v duševnem  zdravju. 

Ukrep 2: Razvoj integrirane skupnostne podpore za varno bivanje, zaposlovanje in zdravljenje za osebe, ki so bile dolgotrajno institucionalizirane. 

Ukrep 3: Gradnja namenskih bivalnih enot. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti (i) Izvajanje aktivnosti projektne enote 

MDDSZ za izvedbo 

deinstitucionalizacije:  

- izvedba izobraževanj na temo 

deinstitucionalizacije za  izbrane 

prijavitelje na JR dnevni centri /začasne 

namestitve), 

- sodelovanje pri zagotavljanju 

vsebinskih podlag za ukrepe (OP EKP 

2014-2020 in OP EKP 2021-2027), 

- sodelovanje pri pisanju strateških 

(i) Izvajanje aktivnosti projektne enote 

MDDSZ za izvedbo deinstitucionalizacije:  

- sodelovanje pri zagotavljanju vsebinskih 

podlag za ukrepe OP EKP 2014-2020 in OP 

EKP 2021-2027 in spremljanje projektov,  

- sodelovanje pri pisanju strateških 

dokumentov iz področja 

deinstitucionalizacije, razvoja oskrbe v 

skupnosti ipd.,  

- zaključek operacije 30.11.2022. 

(ii) Vzpostavljanje 30 stanovanjskih enot po 

(ii) Izvajanje dejavnosti dnevnih centrov/začasnih 

namestitev. 

(iii) Izvajanje in spremljanje projekta Skupnostni 

center Nova Gorica II.  

(iv) Izvajanje in spremljanje projekta 

sofinanciranja nakupa mobilnih enot za 

koordinatorje obravnave v skupnosti (upravičenci 

CSD, 33 mobilnih enot). 

 

(v) Zaključek in spremljanje projekta 

vzpostavljanja stanovanjskih skupin za osebe 
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dokumentov iz področja 

deinstitucionalizacije/oskrbe v skupnosti 

ipd. 

(ii) Javni razpis za vzpostavitev 30 

stanovanjskih enot (dnevni 

centri/začasne namestitve) po Sloveniji 

je bil objavljen 6.3.2020, v 2021 bo 

potekal večji del GOI del, določeni 

prijavitelji bodo konec leta 2021 končali 

z investicijskim delom. 

(iii) Skupnostni center Nova Gorica II 

(RRA Goriška): vzpostavitev 2 

stanovanjskih skupin za 2*6 oseb, na 

območju MO Nova Gorica (v 2021 bodo 

izvedena vsa GOI dela in vzpostavijo 

enoti za vselitev). 

(iv) Objava javnega razpisa za 

sofinanciranje nakupa mobilnih enot za 

koordinatorje obravnave v skupnosti 

(upravičenci CSD, 33 mobilnih enot), 

izbira upravičencev in nabavljene 

mobilne enote. 

(v) Izvedba JR za vzpostavitev 

stanovanjskih skupin za osebe mlajše 

od 65, podpis pogodb o sofinanciranju.  

(vi) Izvedba deinstitucionalizacije Doma 

na Krasu: izvedba GOI del, delna 

izvedba vsebinske prenove zavoda ter 

delna preselitev uporabnikov (15 

stanovanjskih skupin in 3 mobilnih 

Sloveniji (GOI dela, vsi prijavitelji bodo konec 

leta 2022 končali z investicijskim  delom, 

nekateri prijavitelji bodo v 2022 pričeli z 

izvajanjem dejavnosti). 

(iii) Izvajanje in spremljanje projekta 

Skupnostni center Nova Gorica II.  

(iv) Izvajanje in spremljanje projekta 

sofinanciranja nakupa mobilnih enot za 

koordinatorje obravnave v skupnosti 

(upravičenci CSD, 33 mobilnih enot). 

(v) Vzpostavljanje stanovanjskih skupin za 

osebe mlajše od 65. 

(vi) Izvedba deinstitucionalizacije Doma na 

Krasu: izvajanje GOI del, izvedba preselitve 

uporabnikov ter nadaljevanje z vsebinsko 

preobrazbo zavoda. 

(vii) Izvedba deinstitucionalizacije CUDV 

Črna na Koroškem: izvajanje GOI del, 

izvedba preselitve uporabnikov ter 

nadaljevanje z vsebinsko preobrazbo 

zavoda.  

 

mlajše od 65, preselitev oseb.  

 

(vi) Zaključek deinstitucionalizacije Doma na 

Krasu; preselitev oseb; zaključek izvedbe 

vsebinske preobrazbe zavoda. 

 

(vii) Zaključek deinstitucionalizacije CUDV Črna 

na Koroškem; preselitev osebe; zaključek 

izvedbe vsebinske preobrazbe zavoda. 
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enot). 

(vii) Izvedba deinstitucionalizacije 

CUDV Črna na Koroškem:vsebinska 

prenova (70 preselitev) in investicijski 

del (13 stanovanjskih skupin in 5 

mobilnih enot). 

Kazalniki (iii) Vzpostavljeni 2 stanovanjski skupini 

za 2*6 oseb, na območju MO Nova 

Gorica.  

(iv) Pridobitev  33 mobilnih enot 

(upravičenci CSD). 

 

Vzpostavljene nove enote za izvajanje 

dnevnega varstva in začasnih namestitev. 

Vzpostavljene stanovanjske skupine za mlajše 

od 65 let v KRVS (predvidoma 25 stanovanjskih 

skupin). 

Zaključek projektov DI Doma na Krasu in CUDV 

Črne na Koroškem: vzpostavljene stanovanjske 

skupine, kupljene mobilne enote, osebe bodo 

preseljene, zavoda bosta vsebinsko prenovljena. 

Ministrstva MDDSZ, MZ, MIZŠ, MGRT MDDSZ, MZ, MIZŠ, MGRT MDDSZ, MZ, MIZŠ, MGRT 

Sodelujoči  MDDSZ, IRSSV, javni zavodi, JSVP, NVO, CDZ, CSD, DRR Goriška - Skupnostni center Nova Gorica II, Dom na Krasu, CUDV Črna na 

Koroškem, MO Nova Gorica (MGRT), DSO, POSZ, CUDV, VDC 

Finančna sredstva zagotovljena zagotovljena zagotovljena 

Viri Kohezija, lastna sredstva prijaviteljev Kohezija, lastna sredstva prijaviteljev Kohezija, lastna sredstva prijaviteljev 

 



 

109 

 

3.2.5 Zagotavljanje ustrezne celostne oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju in nevarnim vedenjem  

Specifični cilj 1: Vzpostavitev celostne in učinkovite obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju in nevarnim vedenjem, ki bo 

ponujala kontinuirano, varno in učinkovito oskrbo. 

Ukrep 1: Ocena potreb na področju celostne in učinkovite obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju in nevarnim vedenjem. 

Ukrep 2: Vzpostavitev ustreznih pogojev za obravnavo za osebe s težavami v duševnem zdravju in nevarnim vedenjem v posebnih socialnovarstvenih zavodih 

in v vzgojnih zavodih z ustreznimi standardi kadra, znanja in veščin ter prostorov. 

Ukrep 6: Vzpostavitev specializirane obravnave oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, pri katerih obstaja (ponovitvena) nevarnost storitve 

kaznivega dejanja (heteroagresivno vedenje). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Ocena potreb na področju celostne in 

učinkovite obravnave oseb s težavami v 

duševnem zdravju in nevarnim vedenjem. 

(ii) Priprava predloga sprememb 

zakonodaje (za vzpostavitev 

specializirane enote za obravnavo oseb z 

najtežjimi oblikami motenj v duševnem 

zdravju).  

(iii) Priprava elaborata za vzpostavitev 

specializirane enote (zagotavljanje 

posebnih interdisciplinarnih obravnav za 

otroke s heteroagresivnim vedenjem v 

skupnosti v okviru CDZOM). 

(i) Implementacija sprememb zakonodaje (za 

vzpostavitev specializirane enote za 

obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v 

duševnem zdravju).  

(ii) Priprava na izvedbo pilota in pričetek 

izvajanja pilota (predvidena vključitev oseb z 

najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, 

v specializirano enoto oz. obravnavo v okviru 

pilotnega projekta). 

(potrebno dodati za VZ) 

(ii) Izvajanje pilota in spremljanje (predvidena 

vključitev oseb z najtežjimi oblikami motenj v 

duševnem zdravju, v specializirano enoto oz. 

obravnavo v okviru pilotnega projekta). 

(potrebno dodati za VZ) 

Kazalniki (i) Ocena potreb za odrasle in ocena 

potreb za otroke in mladostnike. 

(ii) Izdelan predlog sprememb 

zakonodaje.  

(i) Implementirane spremembe zakonodaje. 

(ii) Priprava in začetek izvajanja pilota. 

(ii) Poročilo o izvajanju. 
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(iii) Izdelan elaborat. 

Ministrstva MDDSZ, MZ, MP 

MIZŠ 

MZ, MP, MDDSZ  

MIZŠ 

MZ, MP, MDDSZ 

MIZŠ 

Sodelujoči  UKC MB - Enota za forenzično psihiatrijo, stanovske zbornice in združenja, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, NIJZ 

Strokovni centri (vzgojni zavodi),  

Finančna sredstva    

Viri Proračun Kohezija Kohezija 

Ukrep 3: Vzpostavitev multidisciplinarnih obravnav oseb z izrečenim varnostnim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti (ambulantno 

zdravljenje). Priprava protokolov in standardov za izvajanje varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti (sodelovanje z izvajalci 

skupnostne obravnave). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Posodobitev kliničnih smernic za 

obravnavo odraslih pacientov, ki jim je bil 

izrečen varnostni ukrep obveznega 

psihiatričnega zdravljenja na prostosti. 

(ii) Izdelava elaborata glede izvajanja 

varnostnega ukrepa otrok in 

mladostnikov. 

(iii) Priprava vsebin za izobraževanje 

kadra. 

(i) Implementacija posodobljenih kliničnih 

smernic za obravnavo odraslih pacientov, ki 

jim je bil izrečen varnostni ukrep. 

(ii)Priprava na izvedbo pilota in pričetek 

izvajanja pilota (ma osnovi elaborata za otroke 

in mladostnike). 

(iii) Izobraževanje kadra. 

(i) Spremljanje in evalvacija. 

 

(ii) Spremljanje in evalvacija. 

 

(iii) Izobraževanje kadra. 

 

Kazalniki (i) Sprejem strokovnih smernic. 

(ii) Izdelan elaborat za otroke in 

mladostnike. 

(iii) Vsebine modula izobraževanja. 

(i) Sprejem strokovnih smernic.  

(ii) Izvajanje pilota za otroke in mladostnike na 

podlagi elaborata.  

(iii) Število vključenih v izobraževanje. 

(i) Izvedena naloga. 

(ii) Izvajanje pilota za otroke in mladostnike. 

(iii) Število vključenih v izobraževanje. 
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Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  MDDSZ, MP, MIZŠ MDDSZ, MP, MIZŠ MDDSZ, MP, MIZŠ 

Finančna sredstva 6.000,00 € 154.000,00 € 154.000,00 € 

Viri Proračun Proračun, kohezija Proračun, kohezija 

Ukrep 4: Vzpostavitev multidisciplinarnih obravnav v skupnosti za osebe s težavami v duševnem zdravju in nevarnim vedenjem. Priprava protokolov in 

standardov za izvajanje psihosocialnih rehabilitacijskih programov. 

Ukrep 5: Vzpostavitev rehabilitacije po poteku izrečenega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja. Priprava protokolov in standardov za izvajanje 

rehabilitacijskih programov. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost  (i) Priprava protokolov. 

(ii) Priprava standardov in sprejetje 

standardov. 

(iii) Priprava načrta pilotnega izvajanja 

multidisciplinarnih obravnav in psihosocialnih 

rehabilitacijskih programov za osebe s 

težavami v duševnem zdravju in nevarnim 

vedenjem v skupnosti. 

Pričetek – pilotnega izvajanja 

multidisciplinarnih obravnav in psihosocialne 

rehabilitacije za osebe s težavami v duševnem 

zdravju in nevarnim vedenjem v skupnosti. 

 

Kazalniki  (i) Izdelani protokoli. 

(ii) Izdelani standardi. 

(iii) Načrt pilotnega izvajanja. 

Število vključenih uporabnikov. 
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Ministrstva  MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ 

Sodelujoči  CDZO, v, Skupnost CSD - KOS, stanovska združenja in zbornice, Skupnost socialnih zavodov  

Finančna sredstva    

Viri Proračun, kohezija Proračun, kohezija Proračun, kohezija 

 

3.3 Naslavljanje specifičnih potreb starejših na področju duševnega zdravja 

Specifični cilj 1: Zgodnja diagnostika in obravnava duševnih motenj pri starejših 

Ukrep 1: Krepitev mreže timov družinskih zdravnikov ter njihovega znanja in veščin za obravnavo starejših v skladu s potrebami. 

Ukrep 2: Okrepitev preventivne vloge patronažne službe, in službe pomoči na domu pri obravnavi starejših v domačem okolju. 

Ukrep 3: Zagotavljanje dostopa do specialistične interdisciplinarne obravnave na primarni zdravstveni ravni v okviru CDZO, v okviru socialnovarstvenih storitev 

in programov ter v okviru obravnave v skupnosti za starejše s težavami v duševnem zdravju. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Izobraževanje in usposabljanje 

patronažnih DMS in družinskih zdravnikov 

na področju razpoznavanja in obravnave 

težav v duševnem zdravju starejših 

(mhGAP) – vključeno v področje 

Izobraževanja. 

(ii) Vključevanje starejših oseb s težavami 

v duševnem zdravju v interdisciplinarne 

obravnave v okviru CDZO ambulantnih in 

skupnostnih timov ter socialnovarstvenih 

storitev in programov. 

(i) Izobraževanje in usposabljanje 

patronažnih DMS in družinskih zdravnikov na 

področju razpoznavanja in obravnave težav v 

duševnem zdravju starejših (mhGAP) – 

vključeno v področje Izobraževanja. 

(ii) Vključevanje starejših oseb s težavami v 

duševnem zdravju v interdisciplinarne 

obravnave v okviru CDZO ambulantnih in 

skupnostnih timov ter socialnovarstvenih 

storitev in programov. 

(i) Izobraževanje in usposabljanje patronažnih 

DMS in družinskih zdravnikov na področju 

razpoznavanja in obravnave težav v duševnem 

zdravju starejših (mhGAP) – vključeno v 

področje Izobraževanja. 

(ii) Vključevanje starejših oseb s težavami v 

duševnem zdravju v interdisciplinarne 

obravnave v okviru CDZO ambulantnih in 

skupnostnih timov ter socialnovarstvenih storitev 

in programov. 
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Kazalniki (i) Število izobraževanj in število 

vključenih družinskih zdravnikov. 

(ii) Število vključenih oseb starejših od 65 

let s težavami v duševnem zdravju v 

obravnavo v CDZO in socialnovarstvenih 

službah. 

(i)Število izobraževanj in število vključenih 

družinskih zdravnikov. 

(ii) Število vključenih oseb starejših od 65 let 

s težavami v duševnem zdravju v obravnavo 

v CDZO in socialnovarstvenih službah. 

(i) Število izobraževanj in število vključenih 

družinskih zdravnikov. 

(ii) Število vključenih oseb starejših od 65 let s 

težavami v duševnem zdravju v obravnavo v 

CDZO in socialnovarstvenih službah. 

 

Ministrstva MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ 

Sodelujoči  NIJZ (relevantne IDS), Inštitut za socialno varstvo, družinski zdravniki, patronažna služba, CDZO, socialnovarstvene službe 

Finančna sredstva (i) Opredeljena v poglavju Izobraževanje 

(ii) Vključeno v sredstva za izvajanje 

zdravstvenih in socialnih storitev 

(i) Opredeljena v poglavju Izobraževanje 

(ii) Vključeno v sredstva za izvajanje 

zdravstvenih in socialnih storitev 

(i) opredeljena v poglavju Izobraževanje 

(ii) vključeno v sredstva za izvajanje 

zdravstvenih in socialnih storitev 

Viri Proračun RS, ZZZS, kohezija Proračun RS, ZZZS, kohezija Proračun RS, ZZZS, kohezija 

 

Specifični cilj 2: Varstvo pravic starejših 

Ukrep 1: Izobraževanje in ozaveščanje širše in ciljnih populacij o varstvu pravic starejših, zlasti žensk in 

ekonomsko prikrajšanih, vključno s prepoznavanjem znakov nasilja nad starejšimi. 

Ukrep 2: Krepitev kompetenc negovalnega in oskrbovalnega osebja z namenom preprečevanja nasilja nad 

starejšimi. 

Ukrep 3: Podpora programom NVO, ki izvajajo zagovorništvo in ponujajo brezplačno pravno pomoč starejšim 

in spodbujajo medvrstniško pomoč na področju zastopanja in zagovorništva. 

Delno je ukrep 1 opredeljen tudi znotraj 

področja Izobraževanja, skozi prvi specifični 

cilj: Zagotavljanje vsebin o pomenu varovanja 

duševnega zdravja v izobraževalnih 

kurikulumih. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Priprava predloga za vzpostavitev 

institucije zagovornika starejših (varovanje 

pravic, svetovanje, preprečevanje zlorab 

starejših). 

(i) Podpora vzpostavitvi inštitucije 

zagovornika starejših (varovanje pravic, 

svetovanje, preprečevanje zlorab starejših) 

Podpora programom NVO, ki izvajajo 

(i) Podpora delu inštitucije zagovornika in 

promocija dela le-te ter podpora vzpostavitvi 

mreže varnih točk za odkrivanje in pomoč za 

žrtve nasilja 
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Podpora programom NVO 

(socialnovarstvenim), ki izvajajo 

zagovorništvo in spodbujajo medvrstniško 

pomoč na področju zastopanja in 

zagovorništva.  

(ii) Sodelovanje strokovnjakov za področje 

varstva pravic starejših pri pripravi in 

izvajanju izobraževanja ter pripravi gradiv s 

področja prepoznavanja nasilja nad 

starejšimi, za NVO (opredeljeno v poglavju 

2.4, Ukrep 2). 

(iii) Načrt in izvedba raziskave trenutnega 

stanja znanja na področju staranja in 

starejših in potreb po dodatnih 

kompetencah zdravstvenih delavcev. 

Pregled obstoječih vsebin, ki vključujejo 

staranje in starejše v kurikulumih 

zdravstvenih šol in v kurikulumih VIU 

(aktivnosti so podrobneje opredeljene v 

poglavju Izobraževanje, spec. cilj. 1) . 

zagovorništvo in spodbujajo medvrstniško 

pomoč na področju zastopanja in 

zagovorništva.  

(ii) Sodelovanje strokovnjakov za področje 

varstva pravic starejših pri pripravi in 

izvajanju izobraževanja ter pripravi gradiv s 

prepoznavanja nasilja nad starejšimi, za NVO 

(opredeljeno v poglavju 2.4, Ukrep 2, str. ).  

(iii) Sodelovanje pri izobraževanju 

zdravstvenega in negovalnega osebja v 

zdravstvenih ustanovah za prepoznavanje 

znakov nasilja (dvig kompetenc) - 5 

izobraževanj na leto. 

Na podlagi ugotovitev raziskave in pregleda 

vsebin - priprava vsebin povezanih s 

staranjem in starejšimi (vključno s pravicami 

starejših in prepoznavanjem zlorab) v 

kurikulume VIU ter dodiplomske in 

podiplomske programe srednjih in visokih 

zdravstvenih šol. 

 

Podpora programom NVO, ki izvajajo 

zagovorništvo in spodbujajo medvrstniško 

pomoč na področju zastopanja in 

zagovorništva.  

(ii) Sodelovanje strokovnjakov za področje 

varstva pravic starejših pri pripravi in izvajanju 

izobraževanja ter pripravi gradiv s področja 

prepoznavanja nasilja nad starejšimi, za NVO 

(opredeljeno v poglavju 2.4, Ukrep 2, str. ).  

(iii) Sodelovanje pri izobraževanju 

zdravstvenega in negovalnega osebja v 

zdravstvenih ustanovah za prepoznavanje 

znakov nasilja (dvig kompetenc) - 5 

izobraževanj na leto. 

Dokončanje priprave vsebin povezanih s 

staranjem in starejšimi (vključno s pravicami 

starejših in prepoznavanjem zlorab) v 

kurikulume VIU ter dodiplomske in 

podiplomske programe srednjih in visokih 

zdravstvenih šol Dokončanje priprave vsebin 

povezanih s staranjem in starejšimi (vključno s 

pravicami starejših in prepoznavanjem zlorab) 

v kurikulume VIU ter dodiplomske in 

podiplomske programe srednjih in visokih 

zdravstvenih šol. 

Kazalniki (i) Pripravljen predlog za vzpostavitev 

zagovornika. 

(ii) Število izvedenih izobraževanj. 

Število vključenih NVO/število prostovoljcev 

(i) Število aktivnosti v podporo zagovorniku 

ter NVO s področja zagovorništva. 

(ii) Število izvedenih izobraževanj. 

Število vključenih NVO/število prostovoljcev 

(i) Število aktivnosti v podporo zagovorniku ter 

NVO s področja zagovorništva. 

Število vzpostavljenih varnih točk za starejše. 

(ii) Število izvedenih izobraževanj. 
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(iii) Kazalniki so opredeljeni v poglavju 

Izobraževanje, spec. cilj. 1, vsi ukrepi, 

aktivnost (ii) 

(iii) Število vključenih predstavnikov ciljnih 

skupin (zdravstvenega in negovalnega 

osebja). 

Analiza ugotovitev in delna priprava vsebin 

za kurikulume. 

Število vključenih NVO/število prostovoljcev. 

(iii) Število vključenih predstavnikov ciljnih 

skupin (zdravstvenega in negovalnega 

osebja). 

Priprava dokončne oblike vsebine za 

kurikulume. 

Ministrstva MDDSZ, MZ, MIZŠ MDDSZ, MZ, MIZŠ MDDSZ, MZ, MIZŠ, MJU 

Sodelujoči  Stanovska združenja (Socialna zbornica, 

Zbornica zdravstvene nege), NIJZ, 

strokovnjaki za pravne zadeve, NVO 

NIJZ, ZRSŠ, Stanovska združenja, NVO NIJZ, ZRSŠ, Stanovska združenja, CSD, NVO 

Finančna sredstva (ii) 10.000,00 €  

(iii) finančna sredstva so opredeljena v 

poglavju Izobraževanje, spec. cilj. 1, 

aktivnost (ii) 

(ii) 10.000,00 € 

(iii) 20.000,00 € 

 

(ii) 10.000,00 € 

(iii) 20.000,00€  

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 4: Zagotavljanje različnih oblik bivanja ter pomoči starejšim pri uporabi služb/storitev Spremenjen ukrep 

Gre za aktivnosti, ki jih v sklopu svojih rednih nalog izvaja MDDSZ in so ključne za zagotavljanje kvalitete življenja starejših. 
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3.4 Psihološka in psihoterapevtska dejavnost 

Specifični cilj 1: Izboljšati dostop do psiholoških in psihoterapevtskih storitev 

Ukrep 1: Normativna ureditev psihološke in psihoterapevtske dejavnosti. 

Ukrep 2: Normativna ureditev psiholoških in psihoterapevtskih storitev, ki se financirajo iz javnih sredstev. 

Ukrep 3: Priprava kriterijev, standardov in normativov za psihološko in psihoterapevtsko dejavnost iz javnih sredstev.  

Ukrep 6: Vključitev ustreznega kadra, ki izvaja psihološke in psihoterapevtske storitve, v mrežo služb za duševno zdravje. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Priprava predlogov normativne ureditve 

psihološke in psihoterapevtske dejavnosti.  

Priprava in vzpostavitev standardov in 

normativov za psihološke in 

psihoterapevtske storitve za obravnavo 

duševnih motenj. 

Sprejetje normativnih ureditev psihološke 

psihoterapevtske dejavnosti.  

Uveljavljanje  normativne ureditve v prakso, 

vključno s financiranjem. 

Priprava podzakonskih aktov. 

Priprava smernic za delovanje. 

Implementacija (odvisna od normativne 

ureditve). 

Pilotno vključevanje psihoterapevtov v mrežo 

CDZO. 

Vključevanje psihoterapevtov v mrežo služb za 

duševno zdravje.  

Pilotno vključevanje psihoterapevtov v mrežo 

CDZO.  

Evalvacija normativne ureditve v praksi. 

 

Kazalniki Pripravljena predloga normativne ureditve. 

Sprejeta normativna ureditev. 

Uveljavljena normativna ureditev vključno s 

financiranjem. 

Podzakonski akti. 

25 vključenih psihoterapevtov v mrežo 

CDZO. 

Smernice. 

20 vključenih psihoterapevtov v druge službe 

za duševno zdravje. 

25 na novo vključenih psihoterapevtov v mrežo 

CDZO.  

Poročilo. 

 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  Izobraževalne ustanove ter strokovna Deležniki, določeni z normativno ureditvijo. Deležniki, določeni z normativno ureditvijo. 
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združenja s področja psihologije in 

psihoterapije ter pristojna ministrstva. 

Finančna sredstva 6.000,00 €  1.000.000,00 € 2.575.000,00 € 

Viri Proračun MZ Kohezija Kohezija 

Ukrep 4: Sistemska ureditev financiranja in razpisovanja specializacije iz klinične psihologije. 

Ukrep 5: Razpisovanje specializacij iz klinične psihologije. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Priprava in sprejem normativne ureditve za 

specializacijo iz klinične psihologije. 

Sistematično financiranje specializacij iz 

klinične psihologije iz proračuna (30 

specializacij letno) prioritetno za mrežo 

CDZ. 

Sistematično financiranje specializacij iz 

klinične psihologije iz proračuna (30 

specializacij letno) prioritetno za mrežo CDZ. 

 

Sistematično financiranje specializacij iz 

klinične psihologije iz proračuna (30 

specializacij letno) prioritetno za mrežo CDZ. 

 

Kazalniki Pripravljen, usklajen in sprejet predlog. 

Število specializacij klinične psihologije, 

financiranih iz proračuna, prioritetno za 

CDZ. 

Število specializacij klinične psihologije, 

financiranih iz proračuna, prioritetno za CDZ. 

 

Število specializacij klinične psihologije, 

financiranih iz proračuna, prioritetno za CDZ. 

 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, strokovno združenje, mreža CDZ 

Finančna sredstva 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € (+1.500.000,00 €) 1.500.000,00 € (+3.000.000,00 €) 

Viri proračun MZ proračun MZ proračun MZ 
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ALKOHOL IN DUŠEVNO ZDRAVJE 

Specifični cilj 1: Ozaveščanje o posledicah porabe alkohola na duševno zdravje 

Ukrep 1: Izvajanje aktivnosti in programov ozaveščanja javnosti o posledicah rabe alkohola na duševno 

zdravje posameznika in njegovih bližnjih za različne ciljne skupine. 

Ukrep 2: Destigmatizacija programov zdravljenja odvisnosti od alkohola in uporabnikov teh programov. 

Ukrep 3: Razvijanje kritičnega odnosa do pitja alkohola s spreminjanjem družbenih norm in odgovornim 

komuniciranjem o alkoholu. 

  

Aktivnosti za implementacijo ukrepov 1, 2 in 3 

in doseganja cilja ozaveščanja o posledicah 

rabe alkohola za duševno zdravje se izvajajo v 

okviru redne službe NIJZ in projektov MOSA, 

SOPA in drugih projektov, ki jih izvajajo NVO 

in zaradi obsežnosti ter znanih nosilcev 

izvajanja niso tukaj navedeni.  

 

Specifični cilj 2: Obravnava tvegane in škodljive rabe alkohola v zdravstvu in zagotavljanje sodelovanja z drugimi sektorji 

Ukrep 1: Okrepitev znanja in veščin za zgodnjo prepoznavo težav zaradi pitja alkohola in/ali odvisnosti, ki poleg zdravstvenih (družinska medicina, medicina 

dela prometa in športa ter patronažno varstvo) vključuje tudi službe socialnega varstva (centri za socialno delo), služb dela na področju družine, delovne 

organizacije in izobraževalne ustanove. 

Ukrep 2: Sistemsko izvajanje presejanja za tvegano in škodljivo pitje alkohola in intervencij (kratka svetovanja, motivacijski intervjuji) za spremembo pitja 

alkohola, ki se izvaja na primarni ravni zdravstvenega varstva (v ambulantah splošnih/družinskih zdravnikov, referenčnih ambulantah, ginekoloških ambulantah 

in v patronažni službi), ter vključitev teh postopkov v službe socialnega varstva in služb dela z družino. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Usposabljanje izvajalcev kratkega 

ukrepa na področju zdravstvenega in 

socialnega varstva*, delovnega okolja, 

izobraževanja in družine. 

(ii)  Priprava strokovnih podlag za izvajanje 

2. ukrepa v okviru nove kohezije 

nadgradnje Programa SOPA in MOST.  

(i) Usposabljanje izvajalcev kratkega 

ukrepa na področju zdravstvenega in 

socialnega varstva*, delovnega okolja, 

izobraževanja in družine 

(ii) Implementacija 2. ukrepa v okviru nove 

kohezije nadgradnje Programa SOPA in 

MOST.  

 

(i) Usposabljanje izvajalcev kratkega ukrepa na 

področju zdravstvenega in socialnega varstva*, 

delovnega okolja, izobraževanja in družine 

(ii) Implementacija 2. ukrepa v okviru nove 

kohezije nadgradnje Programa SOPA in MOST.  

 

Kazalniki (i)  Izobraževalni moduli. 

(ii)   Program SOPA in MOST vključeni v 

(i)  Št izvedenih usposabljanj in  

usposobljenih strokovnjakov. 

(i) Število izvedenih usposabljanj 

in usposobljenih strokovnjakov. 
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novo kohezijo. 

 

(ii)   Izvedene aktivnosti v okviru Programa 

SOPA in MOST. 

(ii)   Izvedene aktivnosti v okviru Programa 

SOPA in MOST. 

Ministrstva MZ,  MDDSZ, MIZŠ MZ,  MDDSZ, MIZŠ MZ,  MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  NIJZ, izbrani strokovnjaki  posameznega  področja 

Finančna sredstva Bodo načrtovana v okviru nove kohezije za 

Program SOPA in nadgradnja ZVC/CKZ 

Bodo načrtovana v okviru nove kohezije za 

Program SOPA in nadgradnja ZVC/CKZ 

Bodo načrtovana v okviru nove kohezije za 

Program SOPA in nadgradnja ZVC/CKZ 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 3: Redno spremljanje rehabilitacijskih programov (psihosocialnih in edukacijskih delavnic) za voznike, ki so vozili pod vplivom. 

Ukrep 4: Izobraževanje izvajalcev psihosocialnih in edukacijskih delavnic za voznike prekrškarje in njihovo povezovanje z interdisciplinarno stroko z namenom 

ustrezne nadaljnje obravnave oseb s tveganim pitjem alkohola in odvisnih od alkohola.  

Ukrep 5: Poenoteno izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov in obsega ter ustrezno razvrščanje udeležencev v ustrezne rehabilitacijske programe glede na 

problematiko in upoštevanje zaporedja zahtevnosti programov na podlagi strokovnega mnenja medicine dela, prometa in športa ter sodišč. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Spremljanje in analiza izvajanja 

psihosocialnih in edukacijskih delavnic ter 

programov zdravljenja odvisnosti voznikov, 

ki so vozili pod vplivom. 

Poenotenje kriterijev in protokolov za 

izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov 

v okviru medicine dela, prometa in športa. 

Protokoli za odkrivanje in usmerjanje oseb 

odvisnih od alkohola v obravnavo. 

Izobraževanje izvajalcev kontrolnih 

zdravstvenih pregledov za voznike ter 

sodnike, ki izdajajo sklepe o obvezni 

udeležbi voznikov prekrškarjev. 

Izobraževanje in usposabljanje izvajalcev 

delavnic za postopke usmerjanja v 

obravnavo.  

Strokovno srečanje izvajalcev in 

odločevalcev.  

Implementacija protokolov v prakso. 
Evalvacija rehabilitacijskih programov in 
nadgrajenega načina dela.  
Strokovno srečanje izvajalcev in odločevalcev. 

Kazalniki Poročilo o izvajanju spremljanja in analize.  

Nadaljnje aktivnosti in strokovno 

medresorsko sodelovanje. 

Sprememba podzakonskih aktov. 

Pripravljen protokol. 

Število usposabljanj izvajalcev delavnic. 

Izvedeno strokovno srečanje izvajalcev in 

odločevalcev. 

Evalvacijsko poročilo.  

Število oseb, odvisnih od alkohola, usmerjenih v 

nadaljnjo obravnavo. 

Ministrstva MZ, MZI (AVP), MP MZ, MZI (AVP), MP MZ, MZI (AVP), MP 
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Sodelujoči  Izvajalci, NIJZ 

Finančna sredstva Javna agencija RS za varnost prometa, 

MZ, morebitna dodatna sredstva 

Javna agencija RS za varnost prometa, MZ, 

morebitna dodatna sredstva 

Javna agencija RS za varnost prometa, MZ, 

morebitna dodatna sredstva 

Viri Proračun in lastna sredstva Proračun in lastna sredstva Proračun in lastna sredstva 

Ukrep 6: Zagotavljanje enakomerne dostopnosti do zdravstvenih služb za zdravljenje oseb, odvisnih od alkohola, in prilagojeni programi zdravljenja za osebe s 

pridruženimi duševnimi motnjami. 

Ukrep 7: Zagotavljanje enakomerne dostopnosti podpornih služb za psihosocialno rehabilitacijo oseb po zdravljenju odvisnosti od alkohola in za njihove bližnje 

(na primer strokovno vodeni klubi in društva zdravljenih alkoholikov). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Strokovna ocena potreb lokalnih okolij  

z analizo obstoječega stanja in potreb na 

področju obravnav odvisnih od alkohola 

(vključeno v celostno analizo stanja in 

potreb na področju duševnega zdravja). 

Zagotavljanje boljše dostopnosti do 

zdravstvenih služb za zdravljenje oseb, 

odvisnih od alkohola:  

 v mreži CDZO se uvede 

diagnosticiranje, začetek obravnave, 

motivacijski pristop za abstinenco in 

napotovanje v nadaljnje hospitalno 

zdravljenje.  

 V mreži CDZO se izvajajo terapevtske 

skupine za odvisne od alkohola in 

njihove svojce. 

 Vzpostavitev protokolov sodelovanja 

mreže CDZO z oddelki za zdravljenje 

odvisnosti v psihiatričnih bolnišnicah 

 Sodelovanje CDZO s Klubi zdravljenih 

alkoholikov in Anonimnimi alkoholiki v 

lokalnem okolju 

Zagotavljanje boljše dostopnosti do 

zdravstvenih služb za zdravljenje oseb, 

odvisnih od alkohola:  

 v novih CDZO se uvede 

diagnosticiranje, začetek obravnave, 

motivacijski pristop za abstinenco in 

napotovanje v nadaljnje hospitalno 

zdravljenje.  

 V novih CDZO se izvajajo terapevtske 

skupine za odvisne od alkohola in 

njihove svojce. 

 Vzpostavitev protokolov sodelovanja 

novih CDZO z oddelki za zdravljenje 

odvisnosti v psihiatričnih bolnišnicah.  

 Sodelovanje CDZO s Klubi zdravljenih 

alkoholikov in Anonimnimi alkoholiki v 

lokalnem okolju. 

 

Dogovori z akterji o možnostih izboljšanja 

dostopnosti in zagotavljanja sredstev za 

delovanje programov psihosocialne 

rehabilitacije. 

Implementacija 

Zagotavljanje boljše dostopnosti do zdravstvenih 

služb za zdravljenje oseb, odvisnih od alkohola:  

 v mreži CDZO se uvede diagnosticiranje, 

začetek obravnave, motivacijski pristop za 

abstinenco in napotovanje v nadaljnje 

hospitalno zdravljenje.  

 V mreži CDZO se izvajajo terapevtske 

skupine za odvisne od alkohola in njihove 

svojce. 

 Vzpostavitev protokolov sodelovanja novih 

CDZO z oddelki za zdravljenje odvisnosti v 

psihiatričnih bolnišnicah. 

 Sodelovanje CDZO s Klubi zdravljenih 

alkoholikov in Anonimnimi alkoholiki v 

lokalnem okolju. 

 

Uvedba subspecialističnega tima (ambulanta in 

oddelek, sekundarna oziroma terciarna raven) 

za zdravljenje oseb, odvisnih od alkohola s 

pridruženimi duševnimi motnjami (dvojne ali 

trojne diagnoze oziroma več) (Aktivnost je že 
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Pobuda za vzpostavitve Klubov zdravljenih 

alkoholikov, Anonimnih alkoholikov in 

drugih skupin za dolgotrajno rehabilitacijo. 

Evalvacija.  vključena v Ukrepe v Mreži služb za duševno 

zdravje.) 

Evalvacija. 

Kazalniki Izdelava ocene stanja in potreb. 

Število obravnav oseb, odvisnih od 

alkohola v mreži CDZO. 

Število napotenih oseb, ki so odvisne 

alkohola na sekundarno raven.  

Evalvacijsko poročilo. 

Število obravnav oseb, odvisnih od alkohola 

v mreži CDZO. 

Število napotenih oseb, ki so odvisne 

alkohola na sekundarno raven. 

Evalvacijsko poročilo. 

Število obravnav oseb, odvisnih od alkohola v 

mreži CDZO. 

Število napotenih oseb, ki so odvisne alkohola 

na sekundarno raven. 

Ministrstva MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ 

Sodelujoči  NIJZ (IDS za alkohol IDS za CDZO, IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje) 

Finančna sredstva Že v seznamu storitev CDZO Že v seznamu storitev CDZO Že v seznamu storitev CDZO 

Viri ZZZS ZZZS ZZZS 

PREPREČEVANJE SAMOMORILNEGA VEDENJA 

Specifični cilj 1: Dvig ozaveščenosti in pismenosti na področju duševnega zdravja, s poudarkom na samomoru 

Ukrep 1: Razvoj in implementacija programov za zgodnje prepoznavanje in ukrepanje ob samomorilnem vedenju (prilagojenih za splošno javnost in druge 

predstavnike lokalne skupnosti). Ta ukrep je vključen v aktivnostih prednostnega področja 2, Poglavje 2.1, Specifični cilj 3, ukrep 6. 

Ukrep 2: Kontinuirano sodelovanje z mediji za odgovorno poročanje o samomoru in duševnem zdravju/duševnih motnjah nasploh. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost 
Analiza klipinga za sporočila o samomorih in 

s tem povezanih temah v medijih, lahko tudi 

na družabnih omrežjih. 

Priprava poročila o analizi vsebin sporočil. 

Okrepitev/oživitev sodelovanja z novinarji, 

destigmatizacija, ozaveščanje. 

Prevod in priredba nadgrajenih smernic IASP 

za odgovorno poročanje o samomoru. 

Organizacija seminarja za novinarje – 

seznanjanje z novimi priporočili glede 

poročanja o samomorih, razgovori s 

Nadaljevanje sodelovanja z novinarji, 

destigmatizacija, ozaveščanje. 

Priprava strategije in orodij za komuniciranje 

na področju samomora. 
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strokovnjaki in po možnosti tudi z uporabniki 

pomoči, možnost za poudarek na pomenu 

prve psihološke pomoči za preprečevanje 

samomorilnega vedenja. 

Kazalniki Število objav, poročilo o vsebini objav. Prirejene smernice za odgovorno poročanje o 

samomoru za slovenski prostor. 

Število udeleženih novinarjev; evalvacija 

udeležencev. 

Komunikacijska strategija na področju 

samomora. 

Ministrstva MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ MZ, MIZŠ 

Sodelujoči  IDS za komuniciranje NIJZ, IDS za preprečevanje samomorilnega vedenja, IDS za komuniciranje, Društvo 

novinarjev, Univerza na Primorskem, Inštitut Andreja Marušiča, Slovenski center za 

raziskovanje samomora, različne strokovne in stanovske organizacije 

Finančna sredstva 3.000,00 € 20.000,00 €  10.000,00 € 

Viri Proračun Kohezija Kohezija 

 

Specifični cilj 2: Zgodnja identifikacija ogroženih oseb 

Ukrep 1: Razvoj in implementacija programov za strokovno javnost, za zgodnje prepoznavanje in ukrepanje ob samomorilnem vedenju pri različnih populacijah. 

Ta ukrep je vključen v aktivnostih prednostnega področja 6, Specifični cilj 2, ukrep 1. 

Ukrep 2: Kontinuirano izvajanje presejanja populacije na samomorilno ogroženost (primer PHQ 9 v referenčnih ambulantah) in spremljanje podatkov (za 

namene boljše obravnave ogroženih posameznikov ali za raziskovalne, epidemiološke namene). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Ukrep se izvaja v okviru primarnega 

zdravstvenega varstva ambulantah družinske 

medicine, preventivnega programa kroničnih 

nenalezljivih bolezni pri odraslih; v patronažni 

Ukrep se izvaja v okviru primarnega 

zdravstvenega varstva ambulantah družinske 

medicine, preventivnega programa kroničnih 

nenalezljivih bolezni pri odraslih; v patronažni 

Ukrep se izvaja v okviru primarnega 

zdravstvenega varstva ambulantah družinske 

medicine, preventivnega programa kroničnih 

nenalezljivih bolezni pri odraslih; v patronažni 
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službi pri otročnicah.  

Analiza rezultatov presejanja v okviru 

zdravstva (referenčne amb., patronaža..). 

službi pri otročnicah.  

Analiza rezultatov presejanja v okviru 

zdravstva (referenčne amb., patronaža..). 

službi pri otročnicah.  

Analiza rezultatov presejanja v okviru 

zdravstva (referenčne amb., patronaža..). 

Kazalniki Delež ogroženih s samomorom iz presejanja. Delež ogroženih s samomorom iz presejanja. Delež ogroženih s samomorom iz presejanja. 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  NIJZ 

Finančna sredstva 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Viri Proračun Proračun Proračun 

 

Specifični cilj 3: Zagotavljanje dostopnosti do pomoči in obravnave samomorilno ogroženim osebam 

Ukrep 1: Razvoj in implementacija programov pomoči in aktivnega spremljanja samomorilno ogroženih v različnih populacijah. (prednostna dostopnost do 

brezplačne klinično psihološke, psihiatrične in psihoterapevtske obravnave, prednostne skupnostne in ambulantne obravnave, vzpostavitev urgentne oziroma 

triažne službe, ambulante za akutne primere, zagotovitev kontinuirane/dolgotrajne pomoči oziroma spremljanja po poskusu samomora, dostopnost do 

programov pomoči pri reintegraciji v vsakodnevno okolje, zagotoviti programe pomoči za svojce oseb po poskusu/storitvi samomora, psihoterapevtske storitve). 

Ukrep 2: Vzpostavitev povezanosti in kontinuirano sodelovanje zdravstvenih in socialnih služb z nevladnim sektorjem in podpora njihovemu delovanju. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Vzpostavljanje dela na aktivnostih, 

povezanih s postvencijo. 

Dokončanje smernic za postvencijo v 

šolskem okolju. 

Predstavitev smernic v šolskem okolju in 

postavitev modela diseminacije. 

Poskus vzpostavitve "dežurne mobilne 

Nadaljevanje dela na aktivnostih postvencije. Nadaljevanje dela na aktivnostih postvencije. 
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skupine za postvencijo v šolskem okolju". 

Poskus vzpostavitve postvencijskih aktivnosti 

v drugih okoljih oziroma za bližnje. 

Kazalniki Izdane smernice za postvencijo po 

samomoru v šolskem okolju. 

Izvedeno srečanje z ravnatelji, šolskimi 

svetovalnimi delavci (predstavitev smernic). 

Imenovani člani in naloge (protokol) dežurne 

skupine za postvencijo v šolskem okolju in 

ukrepanja v primeru samomora na šoli. 

Vzpostavljena mreža akterjev za žalujoče po 

samomoru. 

Izvedena izobraževanja in delavnice za 

šolske svetovalne delavce in učitelje na temo 

samomora in postvencije. 

Izvedena izobraževanja in delavnice za 

šolske svetovalne delavce in učitelje na temo 

samomora in postvencije. 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  NIJZ, SASP, IAM, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, različne NVO, predstavnik svojcev 

Finančna sredstva 20.000,00 €  10.000,00 € 10.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

 

Specifični cilj 4: Zmanjševanje porabe alkohola 

Ukrep 1: Izvajanje ukrepov za zmanjševanje posledic škodljive rabe alkohola in zasvojenosti (ukrepi, navedeni pod prednostnim področjem alkohol). Ukrep se 

izvaja skupaj z ostalimi dejavnostmi Prednostnega področja 4 Alkohol in duševno zdravje. 
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Specifični cilj 5: Omejevanje dostopnosti do sredstev za samomor 

Ukrep 1: Proučitev in dopolnitev zakonodaje, ki se nanaša na zagotavljanje varnih okolij, dostopnost do tehničnih sredstev in pripomočkov, ki se lahko uporabijo 

pri poskusu samomora, vključno z dostopnostjo do strupov in zdravil. 

Ukrep 2: Zagotavljanje varnostnih ukrepov na kritičnih točkah (postavljanje ograj na železniških prehodih, visokih stavbah, mostovih). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost  Začetek dela na omejevanju dostopnosti do 

sredstev: vzpostavitev sodelovanja med 

ključnimi akterji. 

 

(i) Nadaljevanje dela na omejevanju 

dostopnosti do sredstev: 

- sodelovanje med ključnimi akterji (MJU, 

Lekarniška zbornica, itd.); 

-načrt aktivne implementacije ukrepov 

omejevanja dostopnosti do sredstev (prvi 

poskusi zavarovanje "hot spots", opozorilne 

table, omejevanje izdaje zdravil, edukacija 

farmacevtov in drugih strokovnih delavcev); 

-načrt evalvacije učinkovitosti ukrepov. 

(ii) Implementacije prvih ukrepov omejevanja 

dostopnosti do sredstev (prvi poskusi 

zavarovanja "hot spots", opozorilne table) 

Kazalniki  Vzpostavljeno sodelovanje in načrt aktivnosti. Načrt evalvacije učinkovitosti prvih ukrepov.  

Št. implementiranih novih ukrepov 

omejevanja dostopa do sredstev. 

Ministrstva  MOP, MP, MNZ, MZ MOP, MP, MNZ, MZ 

Sodelujoči   NIJZ, SASP, IAM 

Finančna sredstva  10.000,00 € (i) 10.000,00 € 
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(ii) 40.000,00 € 

Viri  Proračun MOP, MP, MNZ, MZ Proračun MOP, MP, MNZ, MZ 

IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA TER KOMUNICIRANJE 

6.1 IZOBRAŽEVANJE 

Specifični cilj 1: Zagotavljanje vsebin o pomenu varovanja duševnega zdravja v izobraževalnih kurikulumih 

Ukrep 1: Vključitev izobraževalnih vsebin o pomenu varovanja duševnega zdravja v kurikulume in kroskurikularne teme osnovnih in srednjih šol. 

Ukrep 2: Vključitev oziroma okrepitev izobraževalnih vsebin o promociji duševnega zdravja in preventive težav v duševnem zdravju v strokovnem izobraževanju 

na srednješolski in visokošolski ravni za poklice v zdravstvu, sociali in družini ter vzgoji in izobraževanju. 

Ukrep 3: Vključitev vsebin o duševnem zdravju v redno strokovno izpopolnjevanje za vse poklicne skupine, ki delajo z ljudmi (zdravstvo, sociala in družina, 

vzgoja in izobraževanje, pravosodje in organi pregona). 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Razširitev IDS za izobraževanje z 

sodelavci iz promocijskih in preventivnih 

projektov NIJZ (npr. Zdrava šola). 

(ii) Raziskovalni pregled vsebine 

izobraževalnih kurikulumov in identifikacija 

vrzeli, pregled tudi iz vidika stanja znanja na 

področju staranja in starejših in potreb po 

dodatnih kompetencah zdravstvenih 

delavcev. 

(ii) Dokončan pregled izobraževalnih vsebin.  

Priprava predloga dopolnitev kurikulumov in 

načrta implementacije. 

Evalvacija procesa implementacije 

predvidenih dopolnjenih vsebin in načrt 

implementacije za naslednje obdobje. 

Kazalniki Metodološki načrt izvedbe raziskave. Poročilo pregleda izobraževalnih vsebin in 

predlog implementacije dopolnjenih 

kurikulumov. 

Evalvacijsko poročilo. 

Ministrstva MZ, MDDZS, MIZŠ, MP, MNZ MZ, MDDZS, MIZŠ, MP, MNZ MZ, MDDZS, MIZŠ, MP, MNZ 
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Sodelujoči  NIJZ (IDS za izobraževanje, IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje in druge relevantne IDS), strokovne inštitucije, izobraževalne 

inštitucije, Strokovna združenja 

Finančna sredstva 50.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 

Viri Proračun in ARRS (CRP) Proračun in ARRS (CRP) Proračun in ARRS (CRP) 

 

Specifični cilj 2: Zagotavljanje ustrezne usposobljenosti zdravstvenih delavcev in strokovnih delavcev/delavk drugih resorjev za delo z osebami z 

duševnimi motnjami 

Ukrep 1: Razvoj oziroma posodobitev modelov izobraževanj za interdisciplinarno delo in medpoklicno sodelovanje pri obravnavi oseb s težavami v duševnem 

zdravju. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Priprava izobraževanja za svetovanje 

preko kriznih telefonov, pilotno izvedbo 

izobraževanja z evalvacijo in začetek 

izobraževanja. 

(ii) Priprava modula izobraževanja za 

medpoklicno sodelovanje pri obravnavi 

oseb s težavami v duševnem zdravje in 

izvedeno eno izobraževanje. 

(iii) Priprava modula izobraževanja za 

različne poklicne skupine (šolska 

svetovalna služba, socialne službe, zapori, 

…) o prepoznavanju in ukrepanju ob 

samomorilnem vedenju in postvenciji pri 

različnih populacijah. 

(i) Izvajanje izobraževanj iz kriznega 

svetovanja za različne izvajalce in evalvacija. 

(ii) Izvedenih 10 izobraževanj za medpoklicno 

sodelovanje pri obravnavi oseb s težavami v 

duševnem zdravje. 

(iii) Izvedenih 10 izobraževanj o 

prepoznavanju in ukrepanju ob 

samomorilnem vedenju in posvenciji. 

(i) Izvajanje izobraževanj iz kriznega 

svetovanja za različne izvajalce in evalvacija. 

(ii) Izvedenih 10 izobraževanj za medpoklicno 

sodelovanje pri obravnavi oseb s težavami v 

duševnem zdravje. 

(iii) Izvedenih 10 izobraževanj o 

prepoznavanju in ukrepanju ob 

samomorilnem vedenju in postvenciji. 

Kazalniki (i) Pripravljeno izobraževanje za krizno 

svetovanje in začetek izobraževanja 

Število izvedenih izobraževanj iz kriznega 

(i) Število izvedenih izobraževanj iz kriznega 

svetovanja in število udeležencev. 

(ii) Število izvedenih izobraževanj za 

(i) Število izvedenih izobraževanj iz kriznega 

svetovanja in število udeležencev. 

(ii) Število izvedenih izobraževanj za 
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svetovanja in število udeležencev. 

(ii) Pripravljen modul za medpoklicno 

sodelovanje pri obravnavi oseb s težavami 

v duševnem zdravje in število udeležencev 

v izobraževanju. 

(iii) Pripravljen modul za izobraževanje 

razpoznavanja in ukrepanja pri 

samomorilnem vedenju. 

medpoklicno sodelovanje pri obravnavi oseb 

s težavami v duševnem zdravju in število 

udeležencev. 

(iii) Število izvedenih izobraževanj 

razpoznavanja in ukrepanja pri 

samomorilnem vedenju. 

medpoklicno sodelovanje pri obravnavi oseb 

s težavami v duševnem zdravje in število 

udeležencev. 

(iii) Število izvedenih izobraževanj 

razpoznavanja in ukrepanja pri 

samomorilnem vedenju. 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  NIJZ (IDS za izobraževanje), Zbornica kliničnih psihologov in Društvo psihologov, Združenje psihiatrov Slovenije, Združenje za otroško in 

mladostniško psihiatrijo 

Finančna sredstva (i) 30.000,00 € 

(ii) 5.000,00 € 

(iii) 5.000,00 € 

(i) 30.000,00 € 

(ii) 20.000,00 € 

(iii) 20.000,00 € 

(i) 30.000,00 € 

(ii) 20.000,00 € 

(iii) 20.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Ukrep 2: Izvajanje izobraževanj za interdisciplonarne time družinskih zdravnikov, vključno s patronažno službo za zgodnje odkrivanje in obravnavo pogostih 

duševnih motenj ter za interdisciplinarno in medresorsko sodelovanje na tem področju. 

Ukrep 3: Izvajanje izobraževanj za interdisciplinarne time v CDZOM ter interdisciplinarne time v CDZO za preventivo in integrirano obravnavo oseb z duševnimi 

motnjami, triažo ter za interdisciplinarno in medresorsko sodelovanje na tem področju. 

Ukrep 4: Izobraževanje strokovnjakov za psihiatrično skupnostno obravnavo. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Izvajanje prenovljenih modulov 

izobraževanj za interdisciplinarne time v 

CDZOM: 

(i) Ocena potreb po vsebinah  

Izvajanje prenovljenih modulov izobraževanj 

za interdisciplinarne time v CDZOM: 

(iii) Delavnice timskega pristopa v okoljih 

Izvajanje prenovljenih modulov izobraževanj 

za interdisciplinarne time v CDZOM: 

(iii) Delavnice timskega pristopa v okoljih 
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izobraževanja v CDZOM. 

(ii) Priprava modula izobraževanja v 

CDZOM. 

(iii) Delavnice timskega pristopa v okoljih 

novih CDZOM. 

(iv) Začetek izvajanja mhGAP delavnic v 

lokalnih okoljih (vključitev nekliničnega 

kadra iz CDZOM ter pediatrov, patronažna 

služba, koordinatorji OE NIJZ, drugi 

strokovnjaki iz lokalnega okolja), skladno z 

zaznanimi potrebami. 

(v) Izobraževanje strokovnega kadra 

CDZOM za izvajanje intervenc enega 

srečanja - Single session intervention (SST) 

usposabljanje. 

(vi) Usposabljanje za uporabo Opazovalne 

sheme za ocenjevanje avtizma – ADOS 

(strokovnjaki CDZOM in ostali strokovnjaki 

v službah za duševno zdravje). 

(vii) Izvedba 2 izobraževanj s področja 

kliničnega komuniciranja  na področju 

duševnega zdravja za CDZOM, pediatre, 

patronažne medicinske sestre. 

 

Izvajanje prenovljenih modulov 

izobraževanj za interdisciplinarne time v 

CDZO: 

(i) Ocena potreb po vsebinah izobraževanja 

novih CDZOM.  

(iv) izvajanje mhGAP delavnic v lokalnih 

okoljih (vključitev nekliničnega kadra iz 

CDZOM ter pediatrov, patronažna 

služba,koordinatorji OE NIJZ, drugi 

strokovnjaki iz lokalnega okolja), skladno z 

zaznanimi potrebami. 

(v) Izobraževanje strokovnega kadra CDZOM 

za izvajanje intervenc enega srečanja - 

Single session intervention (SST) 

usposabljanje. 

(vi) Usposabljanje za uporabo Opazovalne 

sheme za ocenjevanje avtizma – ADOS 

(strokovnjaki CDZOM in ostali strokovnjaki v 

službah za duševno zdravje). 

(vii) Izvedba 2 izobraževanj s področja 

kliničnega komuniciranja  na področju 

duševnega zdravja za CDZOM, pediatre, 

patronažne medicinske sestre. 

Izvajanje prenovljenih modulov izobraževanj 

za interdisciplinarne time v CDZO: 

(ii) Delavnice usposabljanja kadra brez 

klinične specializacije iz duševnega zdravja v 

okoljih CDZO po programu mhGAP (kader 

CDZO, družinski zdravniki, patronažna 

služba, koordinatorji OE NIJZ in drugi 

strokovnjaki iz lokalnega okolja). 

(iii) Izvedba 2 izobraževanj s področja 

kliničnega komuniciranja  na področju 

novih CDZOM. 

(iv) izvajanje mhGAP delavnic v lokalnih 

okoljih (vključitev nekliničnega kadra iz 

CDZOM ter pediatrov, patronažna služba, 

koordinatorji OE NIJZ, drugi strokovnjaki iz 

lokalnega okolja), skladno z zaznanimi 

potrebami. 

(vi) Usposabljanje za uporabo Opazovalne 

sheme za ocenjevanje avtizma – ADOS 

(strokovnjaki CDZOM in ostali strokovnjaki v 

službah za duševno zdravje). 

(vii) Izvedba 2 izobraževanj s področja 

kliničnega komuniciranja  na področju 

duševnega zdravja za CDZOM, pediatre, 

patronažne medicinske sestre. 

 

Izvajanje prenovljenih modulov izobraževanj 

za interdisciplinarne time v CDZO: 

(iii) Delavnice usposabljanja kadra brez 

klinične specializacije iz duševnega zdravja v 

okoljih CDZO po programu mhGAP (kader 

CDZO, družinski zdravniki, patronažna 

služba, koordinatorji OE NIJZ in drugi 

strokovnjaki iz lokalnega okolja). 

(iv) Izvedba 2 izobraževanj s področja 

kliničnega komuniciranja  na področju 

duševnega zdravja za CDZO, družinske 

zdravnike in patronažne medicinske sestre. 
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v CDZO. 

(ii) Delavnica usposabljanja edukatorjev za 

nadaljnje izvajanje usposabljanja po 

programu mhGAP za CDZO v sodelovanju 

s Svetovno zdravstveno organizacijo 

(SZO).  

(iii) Delavnice usposabljanja kadra brez 

klinične specializacije iz duševnega zdravja 

v okoljih CDZO po programu mhGAP 

(kader CDZO, družinski zdravniki, 

patronažna služba, koordinatorji OE NIJZ in 

drugi strokovnjaki iz lokalnega okolja). 

(iv) Izvedba 2 izobraževanj s področja 

kliničnega komuniciranja na področju 

duševnega zdravja za CDZO, družinske 

zdravnike in patronažne medicinske sestre. 

duševnega zdravja za CDZO, družinske 

zdravnike in patronažne medicinske sestre. 

 

 

 

 

Kazalniki CDZOM: 

(i) Narejena ocena potreb.  

(ii) Pripravljen modul. 

(iii) Število izvedenih delavnic timskega 

pristopa in število usposobljenih 

strokovnjakov  (4 izvedene delavnice, cca 

40 usposobljenih strokovnjakov). 

(iv) Število izvedenih mhGAP delavnic in 

število usposobljenih strokovnjakov 

(usposobljenih cca 200 strokovnjakov). 

(v) Število izvedenih delavnic in število 

usposobljenih strokovnjakov (1 izvedena 

CDZOM: 

(iii) Število izvedenih delavnic  timskega 

pristopa in število usposobljenih 

strokovnjakov (6 zvedenih delavnic, cca 60 

usposobljenih strokovnjakov). 

(iv) Število izvedenih mhGAP delavnic in 

število usposobljenih strokovnjakov 

(usposobljenih cca 200 strokovnjakov). 

(v) Število izvedenih delavnic in število 

usposobljenih strokovnjakov (1 izvedena 

delavnica, 25 usposobljenih strokovnjakov iz 

SST).   

(vi) Število izvedenih delavnic in število 

CDZOM: 

(iii) Število izvedenih delavnic  timskega 

pristopa in število usposobljenih 

strokovnjakov (6 zvedenih delavnic, cca 60 

usposobljenih strokovnjakov). 

(iv) Število izvedenih mhGAP delavnic in 

število usposobljenih strokovnjakov 

(usposobljenih cca 200 strokovnjakov). 

(vi) Število izvedenih delavnic in število 

usposobljenih strokovnjakov (1 delavnica, 

usposobljenih 20 strokovnjakov). 

(vii) Število izvedenih izobraževanj, število 
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delavnica, 25 usposobljenih strokovnjakov 

iz SST). 

(vi) Število izvedenih delavnic in število 

usposobljenih strokovnjakov (1 delavnica, 

usposobljenih 20 strokovnjakov). 

(vii) Število izvedenih izobraževanj, število 

usposobljenih strokovnjakov. 

CDZO: 

(i) Narejena ocena potreb. 

(ii) Število usposobljenih edukatorjev. 

(iii) Število delavnic in število usposobljenih 

strokovnjakov (10 delavnic, cca 200 

usposobljenih strokovnjakov). 

(iv) Število izvedenih izobraževanj, število 

usposobljenih strokovnjakov. 

usposobljenih strokovnjakov (1 delavnica, 

usposobljenih 20 strokovnjakov). 

(vii) Število izvedenih izobraževanj, število 

usposobljenih strokovnjakov. 

CDZO: 

(ii) Število delavnic in število usposobljenih 

strokovnjakov (10 delavnic, cca 200 

usposobljenih strokovnjakov). 

(iii) Število izvedenih izobraževanj, število 

usposobljenih strokovnjakov. 

usposobljenih strokovnjakov. 

CDZO: 

(ii) Število delavnic in število usposobljenih 

strokovnjakov (10 delavnic, cca 200 

usposobljenih strokovnjakov). 

(iv) Število izvedenih izobraževanj, število 

usposobljenih strokovnjakov. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, ZD, strokovna in stanovska združenja  

CDZOM: (i) IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje, (ii) NIJZ, (iii) NIJZ (IDS za mrežo CDZOM), CDZOM, (iv) NIJZ, WHO, CDZOM, 

ostali deležniki v lokalnem okolju, (v) NIJZ, CDZOM, ostali deležniki 

CDZO: NIJZ (IDS za mrežo CDZO), WHO, CDZO, ostali deležniki v lokalnem okolju 

Finančna sredstva CDZOM: 

(iii) delavnice timskega pristopa - 4.000,00 

€ 

(iv) mhGAP - 60. 000,00 € 

(v) SST - 20.000,00 € 

(vi) ADOS - 25.000,00 €  

CDZOM: 

(iii) delavnice timskega pristopa - 6.000,00 € 

(iv) mhGAP - 60. 000,00 € 

(v) SST - 20.000,00 € 

(vi) ADOS - 25.000,00 €  

CDZOM: 

(iii) delavnice timskega pristopa - 6.000,00 € 

(iv) mhGAP - 60. 000,00 € 

(vi) ADOS - 25.000,00 €  

(vii) 10.000,00 € 
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(vii) 10.000,00 € 

CDZO: 

(ii) 5.000,00 € 

(iii) 60. 000,00 € 

(iv) 10.000,00 € 

(vii) 10.000,00 € 

CDZO: 

(iii) 60.000,00 € 

(iv) 10.000,00 € 

CDZO: 

(iii) 60.000,00 € 

(iv) 10.000,00 € 

Viri Proračun / Kohezija / ZZZS Kohezija / ZZZS Kohezija / ZZZS 

Ukrep 5: Izobraževanje in usposabljanje interdisciplinarnih strokovnjakov, vključenih v obravnavo oseb z duševno motnjo in nevarnim vedenjem. 

Leto 2021 2022 2023 

Aktivnost Ocena potreb po specialnih znanjih za 

obravnavo oseb z duševnimi motnjami in 

nevarnim vedenjem v različnih okoljih 

(posebni socialnovarstveni zavodi, UPRO, 

centri za socialno delo, NVO, drugo). 

Priprava modula izobraževanja in 

usposabljanja za zaposlene, ki so vključeni v 

obravnavo oseb z duševnimi motnjami in 

nevarnim vedenjem v različnih okoljih.   

Izvedba v več okoljih. 

Kazalniki Pripravljena ocena potreb Pripravljen modul izobraževanja Število vključenih, število zaključnih 

izobraževanj 

Ministrstva MZ, MP, MDDSZ MZ, MP, MDDSZ MZ, MP, MDDSZ 

Sodelujoči  Skupnost socialnovarstvenih zavodov, Skupnost centrov za socialno delo, nujna medicinska pomoč, UPRO, relevantne zbornice in 

strokovna ter stanovska združenja 

Finančna sredstva 25.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 
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Ukrep 6: Uvedba dodiplomske smeri izobraževanja na področju zdravstvene nege oziroma specializacije s področja duševnega zdravja za zdravstveno nego in 

dopolnitev usposabljanja zdravstvenih delavcev in strokovnih delavcev drugih strok.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti po letih Priprava programa in uveljavitev 

specializacije iz zdravstvene nege in 

specialnih znanj drugih strok.  

Začetek izvajanja specializacije iz 

zdravstvene  nege in izobraževanja 

specialnih znanj drugih strok. 

V program specializacije se vključi 20 DMS in 

v program specialnih znanj 30 strokovnjakov 

drugih strok. 

Izvajanje specializacij in izobraževanja za 

specialna znanja drugih strok 

V program specializacije se vključi 30 DMS in 

v program specialnih znanj 40 strokovnjakov 

drugih strok. 

Kazalniki Pripravljen program specializacije in 

program specialnih znanj za druge stroke. 

Število vključenih v specializacijo in v 

izobraževanje za specialna znanja. 

Število vključenih v specializacijo in v 

izobraževanje za specialna znanja. 

Ministrstva MZ, MIZŠ, MDDSZ, MP, MNZ MZ, MIZŠ, MDDSZ, MP, MNZ MZ, MIZŠ, MDDSZ, MP, MNZ 

Sodelujoči  Relevantne zbornice, NIJZ (IDS za izobraževanje), stanovska združenja 

Finančna sredstva 20.000,00 € 75.000,00 € 90.000,00 € 

Viri Izvajalci, kohezija Izvajalci, kohezija Izvajalci, kohezija 

Ukrep 7: Podpora strokovnemu razvoju in uvajanju z dokazi podprtih praks.  Nov ukrep 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti po letih (i) Organizacija dvodnevne strokovnega 

srečanja z namenom povezovanja 

deležnikov Programa MIRA.  

(ii) Organizacija izmenjave dobrih praks za 

zaposlene v mreži CDZOM in CDZO.  

(iii) Strokovni in študijski obiski in 

izpopolnjevanje domačih strokovnjakov na 

(i) Organizacija dvodnevne strokovne 

nacionalne konference z mednarodno 

udeležbo s področja sodobnih pristopov v 

obravnavi težav v duševnem zdravju otrok in 

mladostnikov. 

(ii) Organizacija izmenjave dobrih praks za 

zaposlene v mreži CDZOM in CDZO.  

(i) Organizacija dvodnevne strokovnega 

srečanja z namenom povezovanja deležnikov 

Programa MIRA. 

(ii) Organizacija dvodnevne svetovne 

konference o obravnavi oseb z dvojnimi 

diagnozami. 

(iii) Organizacija izmenjave dobrih praks za 
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področju dobrih praks obravnav otrok in 

mladostnikov in odraslih na področju 

duševnega zdravje v tujini.  

 

(iii) Strokovni obiski in izpopolnjevanje 

domačih strokovnjakov na področju dobrih 

praks organiziranja in zagotavljanja javnega 

duševnega zdravja v tujini.  

(iv) Strokovni obiski tujih strokovnjakov 

dobrih praks za obravnave na področju 

duševnega zdravje v Sloveniji za CDZOM in 

CDZO. 

zaposlene v mreži CDZOM in CDZO.  

(iv) Strokovni obiski in izpopolnjevanje 

domačih strokovnjakov na področju dobrih 

praks obravnav otrok in mladostnikov in 

odraslih na področju duševnega zdravje v 

tujini.  

(v) Strokovni obiski tujih strokovnjakov dobrih 

praks za obravnave na področju duševnega 

zdravje v Sloveniji za CDZOM in CDZO. 

Kazalniki (i) Število udeležencev strokovnega 

srečanja. 

(ii) Število zaposlenih, ki so se 

izpopolnjevali v drugih CDZO in CDZOM, 

število zaposlenih v CDZO in CDZOM, ki so 

izpopolnjevali zaposlene v drugih CDZOM 

in CDZO. 

(iii) Število zaposlenih, ki so opravili 

strokovni, študijski obisk v tujini. 

(i) Število udeležencev strokovnega srečanja. 

(ii) Število zaposlenih, ki so se izpopolnjevali 

v drugih CDZO in CDZOM, število zaposlenih 

v CDZO in CDZOM, ki so izpopolnjevali 

zaposlene v drugih CDZOM in CDZO. 

(iii) Število zaposlenih, ki so opravili 

strokovni, študijski obisk v tujini. 

(iv) Število tujih strokovnjakov, ki so obiskali 

Slovenijo in izobraževali o primerih dobrih 

praks. 

(i) Število udeležencev strokovnega srečanja. 

(ii) Število udeležencev svetovne konference. 

(iii) Število zaposlenih, ki so se izpopolnjevali 

v drugih CDZO in CDZOM, število zaposlenih 

v CDZO in CDZOM, ki so izpopolnjevali 

zaposlene v drugih CDZOM in CDZO. 

(iv) Število zaposlenih, ki so opravili 

strokovni, študijski obisk v tujini. 

(v) Število tujih strokovnjakov, ki so obiskali 

Slovenijo in izobraževali o primerih dobrih 

praks. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ, IDS za izobraževanje, IDS za komuniciranje  

Finančna sredstva (i) 20.000,00 € 

(ii) 30.000,00 € 

(iii) 18.000,00 € 

(i) 20.000,00 € 

(ii) 30.000,00 € 

(iii) 10.000,00 € 

(i) 20.000,00 € 

(ii) 500.000,00 € 

(iii) 30.000,00 € 
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(iv) 50.000,00 € (iv) 18.000,00 € 

(v) 50.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

 

6.2 RAZISKOVANJE 

Specifični cilj 1: Spremljanje stanja duševnega zdravja 

Ukrep 1: Vzpostavitev nabora mednarodno primerljivih kazalnikov za spremljanje duševnega zdravja moških in žensk v vseh starostnih skupinah po spolu ter v 

ogroženih skupinah prebivalstva. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost Priprava potencialnega razširjenega nabora 

kazalnikov iz različnih virov. 

 

Priprava načrta za vzpostavitev sistema za 

spremljanje mednarodno primerljivih 

kazalnikov. 

Pilotno spremljanje predvidenih mednarodno 

primerljivih kazalnikov. 

Kazalniki Pripravljen razširjen nabor kazalnikov. 

 

Pripravljeno poročilo o načrtu spremljanja 

mednarodno primerljivih kazalnikov. 

Poročilo o pilotni izvedbi. 

Ministrstva MZ  MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ (člani IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje), MDDSZ 

Finančna 

sredstva 

20.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 

Viri Proračun Proračun Proračun 

Ukrep 2: Vzpostavitev in izvajanje ustreznega stalnega spremljanja in proučevanja duševnega zdravja moških in žensk ter učinkovitosti ukrepov vseh starostnih 

skupin in v ogroženih skupinah prebivalstva. 

Leto 
2021 2022 2023 
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Aktivnost Na podlagi pregleda baz pripraviti in preučiti 

možnosti za uvedbo spremljanja učinkovitosti 

sistema duševnega zdravja.  

Pilotno testiranje spremljanja na podlagi 

obstoječih baz. 

Evalvacija pilotnega spremljanja DZ. 

 

Kazalniki Poročilo o pregledu baz in pomanjkljivostih.  Poročilo o pilotnem testiranju Evalvacijsko poročilo.  

Ministrstva MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ MZ, MDDSZ 

Sodelujoči  NIJZ (IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje), SURS, IRSSV, ZZZS 

Finančna 

sredstva 

10.000,00 € 5.000,00 €  5.000,00 € 

Viri Proračun Proračun Proračun 

Ukrep 3: Vzpostavitev delovne skupine za proučitev načina spremljanja samomora in poskusov samomora (register samomora in poskusov samomora). 

Leto 2021 2022 2023 

Aktivnost Vzpostavljanje posodobitve spremljanja 

podatkov o različnih oblikah samomorilnosti: 

(i) Pregled baz (Zubstat, Bolob) za določitev 

kazalnikov samomorilnega poskusa. 

(ii) Vzpostavitev sodelovanja med različnimi 

akterji, ki so pomembni za beleženje pojava 

(UPKL register, kriminalisti, NIJZ baze....), 

oživitev registra poskusov samomora, 

posodobitev zakonskih podlag za spremljanje 

poskusov samomora. 

Spremljanje podatkov o različnih oblikah 

samomorilnosti: 

(i) samomori, poskusi samomora; 

(ii) beleženje podatkov iz ostalih virov 

(kriminalistični zapisniki, itd.). 

Nadaljevanje spremljanje podatkov o različnih 

oblikah samomorilnosti: 

(i) samomori, poskusi samomora; 

(ii) beleženje podatkov iz ostalih virov (kriminalistični 

zapisniki, itd.).  

Kazalniki Pripravljen predlog načina beleženja poskusov 

samomora oziroma prikazovanja podatkov iz 

baz 

Poročilo o izbranih značilnostih poskusov 

samomora/samomora, kot izhajajo iz 

policijskih zapisnikov (glavne značilnosti, 

prepoznani dejavniki tveganja, družinske 

okoliščine, itd.) 
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Ministrstva MZ, MNZ MZ, MNZ MZ, MNZ 

Sodelujoči  NIJZ (IDS za samomor, IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje), UPK LJ, MDDSZ  

Finančna 

sredstva 

70.000,00 € (za dve zaposlitvi za register 

poskusov samomora) 

70.000,00 € 70.000,00 € 

Viri Proračun Proračun Proračun 

 

Specifični cilj 2: Povečanje obsega raziskovanja na področju duševnega zdravja 

Ukrep 1: Zagotavljanje virov za izvajanje raziskav v povezavi z duševnim zdravjem po spolu v različnih 

populacijah (otroci in mladi, odrasli, starostniki, posebej ogrožene populacije …). 

Ukrep 2: Uvajanje aplikativnega in kvalitativnega raziskovanja v skupnosti z vključevanjem uporabnikov in 

izvajalcev. 

Ukrepa se delno realizirata znotraj posameznih 

aktivnosti skozi vse ukrepe, predvidene v NPDZ. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Priprava obrazca za popis stanja na 

področju zagotavljanja virov za 

raziskovanje na področju duševnega 

zdravja:  

Delež sredstev razpisov ARRS, pristojnih 

ministrstev in drugih sofinancerjev (SVRK, 

ZZZS idr.), namenjenih raziskavam v 

povezavi z duševnim zdravjem po spolu v 

različnih populacijah.(ii) Načrt kvalitativne 

raziskave zaznane in sistemske 

diskriminacije oseb s težavami v 

duševnem zdravju in njihovih svojcev. 

(iii) Načrt pregleda opravljenega 

aplikativnega in kvalitativnega 

raziskovanja na področju duševnega 

zdravja. 

(i) Popis stanja na področju virov in 

opravljenega kvalitativnega raziskovanja. 

(ii) Kvalitativna raziskava zaznane in 

sistemske diskriminacije oseb s težavami v 

duševnem zdravju in njihovih svojcev. 

 

(i) Nadaljevanje popisa stanja na področju virov in 

opravljenega kvalitativnega raziskovanja. 

(ii) Nadaljevanje kvalitativne raziskave s področja 

diskiminacije. 

(iii) Priporočila za implementacijo oziroma 

razširitev virov za področje duševnega zdravja in 

okrepitev kvalitativnega raziskovanja na področju 

duševnega zdravja. 
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Kazalniki (i)Pripravljen obrazec za popis stanja in 

pregled kvalitativnih raziskav na področju.  

(ii) Pripravljen načrt.(iii) Načrt pregleda 

opravljenega kvalitativnega raziskovanja. 

(i) Vmesno poročilo o popisu stanja na 

področju virov in kvalitativnega 

raziskovanja.  

(ii) Vmesno poročilo o kvalitativni raziskavi. 

 

(i) Poročilo o popisu stanja na področju virov in 

kvalitativnega raziskovanja. 

(ii) Poročilo o kvalitativni raziskavi s področja 

diskriminacije. 

(iii) Pripravljena priporočila.  

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  NIJZ (IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje), ARRS in druge raziskovalne ustanove 

Finančna sredstva (i) 5.000,00 € 

(ii) 5.000,00 € 

(i) 15.000,00 € 

(ii) 120.000,00 € 

(i) 15.000,00 € 

(ii) 40.000,00 € 

Viri (i) Proračun 

(ii) Kohezija 

(i) Proračun 

(ii) Kohezija 

(i) Proračun 

(ii) Kohezija 

6.3 SPREMLJANJE IN EVALVACIJA 
Spremljanje strukturnih kazalnikov (kadri, oprema, informacijski viri, organizacijske mreže itd.), procesnih kazalnikov (dejanska izvedba programa, intervencije, 

aktivnosti) in kazalnikov izzida (učinki programa). 

Ukrep 1: Spremljanje in evalvacija. 

 

Kar ni opredeljeno tu, se izvaja znotraj 

evalvacij učinka pri posameznih aktivnostih. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnost (i) Vzpostavljene baze, obrazci in povezave 

za spremljanje strukturnih kazalnikov.  

(ii) Pripravljen načrt procesne evalvacije 

vzpostavljanja in delovanja struktur 

predvidenih v NPDZ. 

(ii) Pripravljen načrt evalvacije za 

(i) Spremljanje procesne evalvacije 

vzpostavljanja in delovanja struktur 

predvidenih v RNPDZ. 

(ii) Spremljanje kakovosti dela tudi iz vidika 

merjenja zadovoljstva uporabnikov s programi.  

 

Sumativna oziroma končna evalvacija 

aktivnosti NPDZ.  
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spremljanje kakovosti dela tudi iz vidika 

merjenja zadovoljstva uporabnikov s 

programi. 

 

Kazalniki Izdelan evalvacijski načrt za spremljanje 

strukturnih kazalnikov. 

Izdelan evalvacijski načrt za spremljanje 

procesnih kazalnikov. 

Priprava protokolov in orodij za merjenje 

zadovoljstva (tudi kvalitativno spremljanje). 

Obdobno poročilo s področja spremljanja 

strukturnih in procesnih kazalnikov. 

Obdobno poročilo s področja spremljanja 

strukturnih in procesnih kazalnikov. 

Poročilo o kazalnikih izzida.  

Končno evalvacijsko poročilo. 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ (IDS za raziskovanje, spremljanje in vrednotenje) 

Finančna sredstva (i) in (ii) 80.000,00 €  

(iii) 80.000,00 € 

(i) 80.000,00 € 

(ii) 80.000,00 € 

80.000,00 € 

Viri Proračun Proračun Proračun 

 

6.4 KOMUNICIRANJE  

S ciljem ustrezne komunikacijske podpore implementaciji posameznih ukrepov akcijskega načrta, so številne komunikacijske aktivnosti sproti umeščene med 

aktivnosti za udejanjanje posameznih ukrepov v različnih prednostnih področjih in jih zato v tem poglavju ne ponavljamo. V tem poglavju so naštete specifične 

komunikacijske aktivnosti, ki so permanentne in nujne za podporo implementaciji programa Mira. Posebej je naslovljen tudi specifični cilj odstranjevanja ovir na 

področju komuniciranja za ranljive skupine (senzorna in kognitivna oviranost ter druge ranljive skupine).  
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Specifični cilj 1: Odstranjevanje komunikacijskih ovir za uporabnike z različnimi oviranostmi 

Ukrep 1: Zagotavljanje komunikacijske podpore na področju duševnega zdravja za skupine ljudi s posebnimi potrebami.  

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Ocena potreb na področju komuniciranja 

vključno z ranljivimi skupinami je vključena 

v oceno potreb v prednostnem področju 1, 

specifični cilj 1, ukrep 5. 

 

Določitev prednostnih jezikov za 

tolmačenje in prevajanje. 

 

Oblikovanje strokovnih in etičnih kriterijev 

za tolmačenje na področju duševnega 

zdravja. 

 

Priprava in izvedba posveta o kulturni 

mediaciji na področju duševnega zdravja – 

v sodelovanju s strokovnjaki različnih 

področij in predstavniki uporabnikov, ki 

izhajajo iz specifičnih kulturnih okolij. 

 

Skrb za komunikacijska orodja in kanale 

komuniciranja, posebej namenjene osebam 

s senzornimi in kognitivnimi oviranostmi in 

drugim ranljivim skupinam, na podlagi 

prepoznanih potreb. 

Zagotavljanje najpomembnejših gradiv in 

vsebin ter komunikacijskih orodij v 

prilagojenih oblikah – v jezikovnih 

različicah, v obliki lahkega branja ali 

Priprava priročnika za tolmače na področju 

duševnega zdravja. 

Priprava in pilotna izvedba usposabljanja za 

tolmače na področju duševnega zdravja. 

Priprava in pilotna izvedba delavnice za 

praktično usposabljanje strokovnjakov, ki 

delajo na področju duševnega zdravja, za delo 

s tolmačem. 

Priprava izboljšav priročnika, izobraževalnega 

programa in delavnice za strokovnjake. 

Skrb za komunikacijska orodja in kanale 

komuniciranja, posebej namenjene osebam s 

senzornimi in kognitivnimi oviranostmi in 

drugim ranljivim skupinam, na podlagi 

prepoznanih potreb. 

Zagotavljanje najpomembnejših gradiv in 

vsebin ter komunikacijskih orodij v prilagojenih 

oblikah – v jezikovnih različicah, v obliki 

lahkega branja ali nadomestne (slikovne) 

komunikacije, video verzije v slovenskem 

znakovnem jeziku itd. 

Skrb za seznanjanje medijev z dosežki. 

Skladno s potrebami izvajanje izobraževanja 

za tolmače, delavnice za strokovnjake s 

področja dela s tolmačem, kulturnih 

kompetenc, komunikacijskih veščin, ki so se 

v praksi minulih dveh let izkazale kot deficitne 

(na uporabnika usmerjeno komuniciranje, 

aktivno in reflektivno poslušanje, motivacijski 

pogovor itd.). 

Skrb za komunikacijska orodja in kanale 

komuniciranja, posebej namenjene osebam s 

senzornimi in kognitivnimi oviranostmi in 

drugim ranljivim skupinam, na podlagi 

prepoznanih potreb. 

Zagotavljanje najpomembnejših gradiv in 

vsebin ter komunikacijskih orodij v 

prilagojenih oblikah – v jezikovnih različicah, 

v obliki lahkega branja ali nadomestne 

(slikovne) komunikacije, video verzije v 

slovenskem znakovnem jeziku itd. 

Skrb za seznanjanje medijev z dosežki. 

Redne objave vsebin na spletnih straneh 

programa. 
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nadomestne (slikovne) komunikacije, video 

verzije v slovenskem znakovnem jeziku itd. 

Redne objave vsebin na spletnih straneh 

programa. 

Kazalniki Število klikov na prilagojena gradiva na 

spletni strani. 

Evalvacija prilagojenih gradiv s strani 

uporabnikov (fokusne skupine). 

Evalvacija usposabljanja za tolmače. 

Število klikov na prilagojena gradiva na spletni 

strani. 

Evalvacija prilagojenih gradiv s strani 

uporabnikov (fokusne skupine). 

 

Evalvacija usposabljanj. 

Število klikov na prilagojena gradiva. 

Število storitev s sodelovanjem tolmača. 

Število storitev za uporabnike z oviranostmi 

(vzpostavitev beleženja storitev za 

uporabnike z oviranostmi). 

Evalvacija prilagojenih gradiv s strani 

uporabnikov (fokusne skupine). 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  IDS za komuniciranje, strokovnjaki s področja logopedije, slovenskega znakovnega jezika, komuniciranja s slepimi in slabovidn imi, specialne 

pedagogike in andragogike, sodelovanje s tolmači in prevajalci in njihovimi združenji 

Finančna sredstva 15.000,00 € 15.000,00 € 13.000,00 € 

Viri Kohezija Kohezija Kohezija 

Specifični cilj 2: Zagotavljanje poti in orodij za komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo na področju duševnega zdravja 

Ukrep 1: Zagotavljanje vsebin za komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo preko spletnega portala MIRA. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti 
Vzpostavitev za splošno javnost zaprtega 

intranetnega portala – za objavo vsebin, 

namenjenih strokovni javnosti in 

Nadgrajevanje spletne platforme MIRA. 

Informiranje o delovanju programa MIRA za 

splošno javnost, objavljanje vsebin, ki bodo 

Nadgrajevanje spletne platforme MIRA. 

Informiranje o delovanju programa MIRA za 

splošno javnost, objavljanje vsebin, ki bodo 
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odločevalcem. 

Informiranje o delovanju programa MIRA 

za splošno javnost, objavljanje vsebin, ki 

bodo ciljno sledile aktivnostim in ciljem 

aktivnosti po posameznih vsebinskih 

področij. 

Skrb za  bazo gradiv (besedil, slikovnega 

in AV gradiva) za novinarje oziroma 

medijske hiše, dostopno na spletni strani 

programa. 

Uvedba in stalna skrb za objavljanje 

vsebin preko družabnih omrežij (glede na 

potrebe programa in odločitve 

strokovnjakov). 

Priprava video vsebin za predstavitev 

različnih programov in aktivnosti v 

podporo duševnemu zdravju v sklopu 

akcijskega načrta.  

ciljno sledile aktivnostim in ciljem aktivnosti 

po posameznih vsebinskih področij. 

Skrb za  bazo gradiv (besedil, slikovnega in 

AV gradiva) za novinarje oziroma medijske 

hiše, dostopno na spletni strani programa. 

Stalna skrb za objavljanje vsebin preko 

družabnih omrežij. 

Priprava video vsebin za predstavitev 

različnih programov in aktivnosti v podporo 

duševnemu zdravju v sklopu akcijskega 

načrta.  

ciljno sledile aktivnostim in ciljem aktivnosti 

po posameznih vsebinskih področij. 

Skrb za  bazo gradiv (besedil, slikovnega in 

AV gradiva) za novinarje oziroma medijske 

hiše, dostopno na spletni strani programa. 

Stalna skrb za objavljanje vsebin preko 

družabnih omrežij.  

Priprava video vsebin za predstavitev 

različnih programov in aktivnosti v podporo 

duševnemu zdravju v sklopu akcijskega 

načrta.  

Kazalniki 
Število obiskov posameznih vsebin na 

spletni strani MIRA, število objav na 

družbenih omrežjih. 

Število obiskov posameznih vsebin na spletni 

strani MIRA, število objav na družbenih 

omrežjih. 

Število obiskov posameznih vsebin na spletni 

strani MIRA, število objav na družbenih 

omrežjih. 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  IDS za komuniciranje, vse ostale IDS, zunanja strokovna in splošna javnost 

Finančna sredstva 70.000,00 € (strošek novozaposlenih) 

30.000,00 € (materialni stroški) 

70.000,00 € (strošek novozaposlenih) 

30.000,00 € (materialni stroški) 

70.000,00 € (strošek novozaposlenih) 

30.000,00 € (materialni stroški) 

Viri Proračun (strošek novozaposlenih) Proračun (strošek novozaposlenih) Proračun (strošek novozaposlenih) 
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Kohezija (materialni stroški) Kohezija (materialni stroški) Kohezija (materialni stroški) 

Ukrep 2: Redno sodelovanje z mediji. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti 
Redno sodelovanje z mediji (ne le z 

novinarji, ampak tudi z ustvarjalci drugih 

medijskih vsebin). 

Zagotavljanje odgovorov na medijska 

vprašanja in sogovornikov za novinarje. 

Sprotno objavljanje sporočil za javnost – 

novic o delovanju programa, ki so 

pomembne in relevantne za širšo javnost. 

Aktivnosti za zagotavljanje medijskega 

zagovorništva (dogovarjanje z ustvarjalci 

nenovinarskih vsebin – glede vključevanja 

tem s področja duševnega zdravja v 

različne programe najbolj gledanih 

medijev na nacionalni, regionalni in tudi 

lokalni ravni). 

Redno sodelovanje z mediji (ne le z novinarji, 

ampak tudi z ustvarjalci drugih medijskih 

vsebin). 

Zagotavljanje odgovorov na medijska 

vprašanja in sogovornikov za novinarje. 

Sprotno objavljanje sporočil za javnost – novic 

o delovanju programa, ki so pomembne in 

relevantne za širšo javnost. 

Aktivnosti za zagotavljanje medijskega 

zagovorništva (dogovarjanje z ustvarjalci 

nenovinarskih vsebin – glede vključevanja tem 

s področja duševnega zdravja v različne 

programe najbolj gledanih medijev na 

nacionalni, regionalni in tudi lokalni ravni). 

Redno sodelovanje z mediji (ne le z novinarji, 

ampak tudi z ustvarjalci drugih medijskih 

vsebin). 

Zagotavljanje odgovorov na medijska 

vprašanja in sogovornikov za novinarje. 

Sprotno objavljanje sporočil za javnost – 

novic o delovanju programa, ki so pomembne 

in relevantne za širšo javnost. 

Aktivnosti za zagotavljanje medijskega 

zagovorništva (dogovarjanje z ustvarjalci 

nenovinarskih vsebin – glede vključevanja 

tem s področja duševnega zdravja v različne 

programe najbolj gledanih medijev na 

nacionalni, regionalni in tudi lokalni ravni). 

Kazalniki 
Število medijskih dogodkov na področju 

duševnega zdravja (pogovorne oddaje, 

reportaže, dokumentarci, okrogle mize, 

pogovori ob predvajanju filmov…). 

Spremljanje objav novinarskih prispevkov s 

področja delovanja programa in duševnega 

zdravja širše. 

Število medijskih dogodkov na področju 

duševnega zdravja (pogovorne oddaje, 

reportaže, dokumentarci, okrogle mize, 

pogovori ob predvajanju filmov…). 

Spremljanje objav novinarskih prispevkov s 

področja delovanja programa in duševnega 

zdravja širše. 

Število medijskih dogodkov na področju 

duševnega zdravja (pogovorne oddaje, 

reportaže, dokumentarci, okrogle mize, 

pogovori ob predvajanju filmov…). 

Spremljanje objav novinarskih prispevkov s 

področja delovanja programa in duševnega 

zdravja širše. 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 
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Sodelujoči  IDS za komuniciranje, vse ostale IDS, mediji, zunanja strokovna in splošna javnost 

Finančna sredstva 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 

Viri Proračun, kohezija Proračun, kohezija Proračun, kohezija 

 

VODENJE IN KOORDINACIJA TER PODPORA IMPLEMENTACIJI NACIONALNEGA PROGRAMA DUŠEVNEGA 

ZDRAVJA 

7.1 Vodenje in koordinacija implementacije nacionalnega programa duševnega zdravja 

Specifični cilj 1: Vzpostavitev upravljavske strukture za strokovno vodenje in interdisciplinarno ter interinstitucionalno koordinacijo 

implementacije NPZD na državni, regionalni in lokalni ravni 

 

Ukrep 1: Okrepitev kadrovskih zmogljivosti Ministrstva za zdravje  na področju duševnega zdravja in 

vzpostavitev medresorne delovne skupine za pokrivanje povezanih medresornih področij duševnega zdravja in 

podporo implementaciji NPDZ  

Ukrep je dopolnjen 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Okrepitev kadrovskih kapacitet MZ za 

pokrivanje področja DZ in izvajanja NPDZ 

(1 nova zaposlitev). 

Vzpostavitev medresorske delovne skupine 

za pokrivanje povezanih medresorskih 

področij duševnega zdravja in podporo 

implementaciji RNPDZ (Program MIRA). 

Redni sestanki upravljavske strukture 

Programa Mira (NIJZ) s predstavniki MZ, 

MDDSZ, MIZŠ, ki pokrivajo področje DZ 

vsake 3 mesece za informiranje o 

Okrepitev kadrovskih kapacitet MZ za 

pokrivanje področja DZ in izvajanja NPDZ (2 

novi zaposlitvi). 

Redni sestanki upravljavske strukture 

Programa MIRA (NIJZ) s predstavniki MZ, 

MDDSZ, MIZŠ, ki pokrivajo področje DZ vsake 

3 mesece za informiranje o aktivnostih in 

razreševanje ovir, iskanju rešitev za uspešno 

implementacijo Programa MIRA. 

Redni sestanki upravljavske strukture 

Programa Mira (NIJZ) s člani medresorske 

Okrepitev kadrovskih kapacitet MZ za 

pokrivanje področja DZ in izvajanja NPDZ (1 

nova zaposlitev). 

Redni sestanki upravljavske strukture 

Programa Mira (NIJZ) s predstavniki MZ, 

MDDSZ, MIZŠ, ki pokrivajo področje DZ 

vsake 3 mesece za informiranje o aktivnostih 

in razreševanje ovir, iskanju rešitev za 

uspešno implementacijo Programa MIRA. 

Redni sestanki upravljavske strukture 

Programa MIRA (NIJZ) s člani medresorske 
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aktivnostih in razreševanje ovir, iskanju 

rešitev za uspešno implementacijo 

Programa MIRA. 

Redni sestanki upravljavske strukture 

Programa MIRA (NIJZ) s člani 

medresorske delovne skupine za področju 

duševnega zdravja vsakih 6 mesecev ali 

pogosteje, če razmere zahtevajo za 

spremljanje implementacije Programa 

MIRA in reševanje medresorskih izzivov. 

delovne skupine za področju duševnega 

zdravja vsakih 6 mesecev ali pogosteje, če 

razmere zahtevajo za spremljanje 

implementacije Programa MIRA in reševanje 

medresorskih izzivov. 

 

delovne skupine za področju duševnega 

zdravja vsakih 6 mesecev ali pogosteje, če 

razmere zahtevajo za spremljanje 

implementacije Programa MIRA in reševanje 

medresorskih izzivov. 

 

Kazalniki Nove zaposlitve na MZ. 

Število sestankov upravljavske strukture na 

MZ, MDDSZ, MIZŠ. 

Število sestankov  upravljavske strukture 

Programa MIRA z medresorsko DS. 

Nove zaposlitve na MZ. 

Število sestankov upravljavske strukture na 

MZ, MDDSZ, MIZŠ. 

Število sestankov  upravljavske strukture 

Programa MIRA z medresorsko DS. 

Nove zaposlitve na MZ. 

Število sestankov upravljavske strukture na 

MZ, MDDSZ, MIZŠ. 

Število sestankov  upravljavske strukture 

Programa MIRA z medresorsko DS. 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ, MP MZ, MDDSZ, MIZŠ, MP MZ, MDDSZ, MIZŠ, MP 

Sodelujoči  Predstavniki upravljanja Programa MIRA (NIJZ), predstavniki strokovnjakov duševnega zdravja (IDS), predstavniki strokovnega sveta 

Finančna sredstva 40.000,00 € 80.000,00 € 40.000,00 € 

Viri Proračun MZ Proračun MZ Proračun MZ 

Ukrep 2: Vzpostavitev in delovanje nacionalne strokovne koordinacije in upravljanja NPDZ na NIJZ, ki opravljajo naloge vodenja, koordiniranja, spremljanja in 

evalvacije NPDZ. 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Izvajanje nalog upravljanja implementacije 

Programa MIRA. 

Dodatna zaposlitev 5 strokovnjakov na 

NIJZ za izvajanje nalog upravljanja  

Izvajanje nalog upravljanja implementacije 

Programa MIRA. 

 

Izvajanje nalog upravljanja implementacije 

Programa MIRA. 
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implementacije Programa MIRA in 

pokrivanje strokovnih področij duševnega 

zdravja. 

Kazalniki Poročilo o implementaciji Programa MIRA Poročilo o implementaciji Programa MIRA Poročilo o implementaciji Programa MIRA 

Ministrstva MZ MZ MZ 

Sodelujoči  NIJZ 

Finančna sredstva 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 

Viri Proračun Proračun Proračun 

Ukrep 3: Vzpostavitev interdisciplinarnega strokovnega sveta (PS) in interdisciplinarnih strokovnih delovnih skupin (IDS), ki podpirajo razvoj intervencij, 

izobraževanje, vodenje, koordinacijo in evalvacijo implementacije RNPDZ, nadzor kakovosti izvajanja programa ter promocija programa. 

Ukrep 4: Vzpostavitev območnih (regijskih) in lokalnih koordinatorjev implementacije RNPDZ na OE NIJZ ter v regijskih centrih za duševno zdravje 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Delovanje strokovnega sveta in 15 

interdisciplinarnih delovnih skupin (IDS). 

Nacionalna, regionalna in lokalna 

koordinacija in upravljanje  izvajanja 

Programa MIRA, razvoj novih rešitev, 

raziskovanje, spremljanje in evalvacija 

programa, izobraževanje in usposabljanje, 

promocija programa in komuniciranje na 

področju duševnega zdravja. 

Priprava poročil za MZ, MDDSZ, MIZŠ, 

Vladni svet za duševno zdravje, ZZZS. 

Delovanje strokovnega sveta in 15 

interdisciplinarnih delovnih skupin. 

Nacionalna, regionalna in lokalna koordinacija 

in upravljanje  izvajanja Programa MIRA, 

razvoj novih rešitev, raziskovanje, spremljanje 

in evalvacija programa, izobraževanje in 

usposabljanje, promocija programa in 

komuniciranje na področju duševnega zdravja. 

Priprava poročil za MZ, MDDSZ, MIZŠ, Vladni 

svet za duševno zdravje, ZZZS. 

Delovanje strokovnega sveta in 15 

interdisciplinarnih delovnih skupin. 

Nacionalna, regionalna in lokalna 

koordinacija in upravljanje  izvajanja 

Programa MIRA, razvoj novih rešitev, 

raziskovanje, spremljanje in evalvacija 

programa, izobraževanje in usposabljanje, 

promocija programa in komuniciranje na 

področju duševnega zdravja. 

Priprava poročil za MZ, MDDSZ, MIZŠ, 

Vladni svet za duševno zdravje, ZZZS. 

Kazalniki Poročila o delu IDS, SS, Poročila za MZ, 

MDDSZ, MIZŠ, Vladni svet za DZ, ZZZS 

Poročila o delu IDS, SS, Poročila za MZ, 

MDDSZ, MIZŠ, Vladni svet za DZ, ZZZS 

Poročila o delu IDS, SS, Poročila za MZ, 

MDDSZ, MIZŠ, Vladni svet za DZ, ZZZS 
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Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ  MZ, MDDSZ, MIZŠ MZ, MDDSZ, MIZŠ 

Sodelujoči  NIJZ, IDS, SS, strokovna združenja, zbornice,  univerze in druge ustanove, predstavniki uporabnikov in svojcev. 

Finančna sredstva 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 

Viri Proračun Proračun Proračun 

Ukrep 5: Vključitev vseh ključnih predstavnikov/predstavnic stroke, resorjev in civilne družbe/NVO ter 

uporabnikov/uporabnic programov v državno, regionalno in lokalno koordinacijo implementacije, spremljanje in 

evalvacijo. 

Ukrep se realizira v sklopu Prednostnega 

področja 1, Skupnostni pristop 

 

7.2 Podpora implementaciji nacionalnega programa duševnega zdravja 

Specifični cilj 1: Vzpostavitev državnih, regijskih in lokalnih odločevalskih /upravljavskih struktur v podporo implementaciji nacionalnega 

programa duševnega zdravja 

Ukrep 1: Vzpostavitev in delovanje vladnega sveta RS za duševno zdravje 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Vzpostavitev Vladnega sveta za 

duševno zdravje. 

Sestanki  Vladnega sveta za duševno 

zdravje in obravnava aktualnih zadev in 

izzivov  2X letno. 

Vzpostavitev Vladnega sveta za duševno 

zdravje. 

Sestanki  Vladnega sveta za duševno zdravje 

in obravnava aktualnih zadev in izzivov  2X 

letno. 

Vzpostavitev Vladnega sveta za duševno 

zdravje. 

Sestanki  Vladnega sveta za duševno zdravje 

in obravnava aktualnih zadev in izzivov  2X 

letno. 

Kazalniki Delujoč Vladni svet za duševno zdravje. 

Število sestankov  Vladnega sveta za 

duševno zdravje. 

Delujoč Vladni svet za duševno zdravje. 

Število sestankov  Vladnega sveta za duševno 

zdravje. 

Delujoč Vladni svet za duševno zdravje. 

Število sestankov  Vladnega sveta za duševno 

zdravje. 

Ministrstva Vlada RS, MZ, MDDSZ, MIZŠ, MF, MK, MKGP, MJU, MP, MGRT, SVRK 
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Sodelujoči  NIJZ, Strokovni svet, IDS, predstavniki: uporabnikov in svojcev s področja DZ, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, stroke, lokalne 

samouprave 

Finančna sredstva Vključeno v delovanje državne uprave Vključeno v delovanje državne uprave Vključeno v delovanje državne uprave 

Viri Proračun  Proračun  Proračun  

Ukrep 2: Vzpostavitev in delovanje Regijskega sveta za duševno zdravje na območju, ki ga pokriva Center 

za duševno zdravje 

Ukrep 3: Vzpostavitev lokalne skupine za zdravje/duševno zdravje na območju, ki ga pokriva Zdravstveni 

dom 

Ukrep se realizira v sklopu Prednostnega 

področja 1, Skupnostni pristop 

Leto 
2021 2022 2023 

Aktivnosti Vzpostavitev Regijskih svetov za 

duševno zdravje (RSDZ) v okoljih, kjer 

so vzpostavljeni CDZ. 

Spremljanje stanja in potreb na področju 

duševnega zdravja. in priprava 2-letnih 

akcijskih načrtov (AN) na območju 

delovanja. 

Vključevanje potreb na področju DZ v 

akcijske načrte/programe delovanja 

Lokalnih skupin za zdravje (LSZ). 

Podpora implementacijo ukrepov 

programa MIRA na regijski  in lokalni 

ravni. 

 

Vzpostavitev Regijskih svetov za duševno 

zdravje (RSDZ) v okoljih, kjer so vzpostavljeni 

CDZ 

Spremljanje stanja in potreb na področju 

duševnega zdravja. in priprava 2-letnih 

akcijskih načrtov. 

Vključevanje potreb na področju DZ v akcijske 

načrte/programe delovanja Lokalnih skupin za 

zdravje.  

Podpora implementacijo ukrepov programa 

MIRA na regijski  in lokalni ravni. 

Spremljanje implementacije ukrepov iz 

regijskih in lokalnih akcijskih načrtov na 

področju DZ. 

Vzpostavitev Regijskih svetov za duševno 

zdravje (RSDZ) v okoljih, kjer so vzpostavljeni 

CDZ 

Spremljanje stanja in potreb na področju 

duševnega zdravja. in priprava 2-letnih 

akcijskih načrtov. 

Vključevanje potreb na področju DZ v akcijske 

načrte/programe delovanja Lokalnih skupin za 

zdravje.  

Podpora implementacijo ukrepov programa 

MIRA na regijski  in lokalni ravni. 

Spremljanje implementacije ukrepov iz 

regijskih in lokalnih akcijskih načrtov na 

področju DZ. 

Kazalniki Število vzpostavljenih RSDZ. 

Število LSZ, ki vključujejo duševno 

Število vzpostavljenih RSDZ. 

Število regijskih AN na področju duševnega 

Število vzpostavljenih RSDZ. 

Število regijskih AN na področju duševnega 
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zdravje v AN. zdravja. 

Število LSZ, ki vključujejo duševno zdravje v 

AN. 

zdravja. 

Število LSZ, ki vključujejo duševno zdravje v 

AN. 

Ministrstva MZ, MDDSZ, MIZŠ, MOP, MK, MF 

Sodelujoči  NIJZ (OE), CDZ, ZD, CKZ, CSD, regijski Zavodi za šolstvo, šole, vrtci, predstavniki občin, nosilci socialno varstvenih programov na področju 

DZ, uporabniki, svojci 

Finančna sredstva Finančna sredstva se vključujejo v okviru realizacije ukrepov in aktivnosti drugih prednostnih področij NPDZ 

Viri Proračuni ministrstev, projekti, kohezija, 

občinski proračuni 

Proračuni ministrstev, projekti, kohezija, 

občinski proračuni 

Proračuni ministrstev, projekti, kohezija, 

občinski proračuni 

 

Priloga: FINANČNA OCENA 


