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Številka: 1811-2/16-1/195 
Ljubljana, dne 15.4.2016 
 
Osnovnim šolam, srednjim šolam, dijaškim domovom 
 
 
Zadeva: Širimo Slovensko mrežo zdravih šol – 2015/2016 – 5.krog 

 
 
Spoštovani! 

Veseli nas, da je naša pobuda za širitev Slovenske mreže zdravih šol naletela na tak 

odmev v slovenskem šolskem prostoru.  

Komisija za pregled prijav se je sestala 11.4.2016 na Nacionalnem inštitutu za javno 

zdravja v naslednji sestavi: Anja Petrič, Simona Mušič (obe NIJZ OE LJ), Zlatko Zimet 

(NIJZ OE MB), Urška Hajdinjak (NIJZ OE CE), Janja Jurečič (NIJZ OE NM), Irena Jerič 

(NIJZ OE NG), Nevenka Ražman (NIJZ OE KP), Branka Božank (NIJZ OE Ravne na 

Koroškem), Marija Ješe (NIJZ OE KR), Cecilija Sušec (NIJZ OE MS), Nina Scagnetti, Mojca 

Bevc (obe NIJZ Centralna enota). 

Na naš naslov je prispelo skupno 61 prijav. Komisija je ocenila, da so vse prijave ustrezne, 

od teh pa je potrebno dopolniti še 17 prijav. Med prijavami je bilo  50 OŠ,  9 SRŠ in 2 

zavoda (Dom Antona Skale iz Maribora ter Zavod za slepo in slabovidno mladino iz 

Ljubljane).  

Regijska zastopanost je naslednja: regija Ljubljana – 19 prijav (16 OŠ, 2 SRŠ, 1 Zavod za 

slepo in slabovidno mladino); regija Celje - 8 prijav (6 OŠ, 2 SRŠ); regija Koper - 8 prijav 

(4 OŠ, 4 SRŠ). regija Maribor – 7 prijav (6 OŠ, 1 Dom Antona Skale); regija Murska 

Sobota - 6 prijav (5 OŠ, 1 SRŠ); regija Novo mesto – 5 prijav (5 OŠ); regija Kranj -  4 

prijave (4 OŠ); regija Nova Gorica - 3 prijave (3 OŠ); regija Ravne na Koroškem - 1 

prijava (1 OŠ). 

*** 

Komisija je prispele vloge pregledala v skladu z navodili, ki so bila predstavljena v 

knjižici Širimo Slovensko mrežo zdravih šol – 5. krog. Ugotovila je, da je vaša vloga 

prispela v razpisanem roku, ustreza merilom razpisa in tako izpolnjujete pogoje 

za vključitev v Slovensko mrežo zdravih šol. Čestitamo!!! 

 

 

http://www.nijz.si/
mailto:info@nijz.si


 

Nadalje vas obveščamo, da bomo predvidoma 25.5.2016 na Nacionalnem inštitutu za 

javno zdravje, OE Ljubljana, Zaloška 29, organizirali uvodno srečanje z novimi 

članicami in regijskimi koordinatorji za Zdrave šole. Podrobnejše vabilo vam bomo še 

naknadno posredovali. Že zdaj pa vas prosimo, da se srečanja zagotovo udeleži vodja 

tima Zdrave šole ali ravnatelj/ica oz. sodelavec iz šolskega tima, saj bodo podane 

temeljne informacije o principih in načinu delovanja Zdravih šol. 

 

Želimo si, da bi vaša in naša prizadevanja prispevala k izboljšanju počutja in zdravja 

vaših otrok, učiteljev in staršev, izmenjava izkušenj pa obogatila medsebojno 

sodelovanje!  

 

Lepo vas pozdravljamo! 

 

Mojca Bevc, l. r.      

Nacionalna koordinatorica 

Slovenske mreže zdravih šol      

 


