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Namen delavnice je, da bi vsak posamez-

nik ocenil svoj življenjski slog in ga spre-

menil tako, da bo izgubil 5-10 % telesne 

mase. Vsak udeleženec naj bi spremenil 

prehranske in gibalne  navade.  

Do delavnice je upravičen vsak, ki ima 

ITM  27,5 je ogrožen za nastanek srčno 

žilnega obolenja in vsak, ki ima ITM 30 in 

več. 

 

Delavnica poteka  1× tedensko, 16 

zaporednih srečanj . 

ZDRAVO HUJŠANJE OPUŠČANJE KAJENJA 

 

V delavnici želimo, da bi vsak posameznik 

dosegel spremembo vedenja glede kadil-

skih navad do take mere, da bi popolnoma 

prenehal kaditi. Pri tem pa bi mu bila 

nudena strokovna pomoč, kako premagati 

telesno in duševno zasvojenost ter stres in 

kako postati in ostati nekadilec.  

Do delavnice je upravičen vsak kadilec. 

Poteka tudi individualno  svetovanje 

Za delavnico opuščanje kajenja ne potre-

bujete napotitve iz strani zdravnika ali 

diplomirane medicinske sestre. 

ZDRAVSTVENO VZGOJNI  

CENTER 

 

 

 



ZDRAVA PREHRANA 

 

Namenjena vsem, ki želite oceniti lasten 
način prehranjevanja, načrtovati spre-
membe in jih uvesti v svoje vsakdanje 
življenje. Prav tako je namenjena vsem, 
ki so pripravljeni spremeniti prehranske 
navade glede ritma prehranjevanja, nači-
na priprave hrane, uravnoteženost pre-
hrane in energijskega vnosa. 

 

Do delavnice je upravičen vsak, ki se 
nezdravo prehranjuje in je ogrožen za 
srčno žilne obolenje.  

 

Delavnica poteka 4× po 1uro in pol. 

 

 

 

 

 

 

V Zdravstvenem domu Tolmin v okviru 

svetovanja za zdravje in CINDI Sloveni-

je, poleg kratkih delavnic, potekajo še 

druge delavnice, ki pa so obsežnejše. Te  

delavnice so: Zdrava prehrana, Telesna 

dejavnost gibanje, Zdravo hujšanje, Spo-

prijemanje pri depresiji in skupinsko ali 

individualno opuščanje kajenja. 

 

Teh delavnic se lahko udeležijo vse ose-

be, ki so napotene iz strani svojega oseb-

nega zdravnika ali iz strani diplomirane 

medicinske sestre v referenčni ambulanti. 

TELESNA  DEJAVNOST —

GIBANJE 

Namenjena je vsem, kateri želite osvojiti 

principe varne in učinkovite vadbe. V 

delavnici želimo povečati raven telesne 

dejavnosti, naučiti se uporabljati merilce 

srčnega utripa in druge vadbene pripo-

močke. Naš cilj je, da bi vsakdo poiskal 

in premagal ovire za telesno nedejavnost 

in poiskal mehanizme za vzdrževanje 

redne telesne vadbe. 

 

 

 

 

 

 

 

Do delavnice je upravičen vsak, ki je 

nezadostno telesno aktiven in, ki je 

ogrožen za razvoj srčno žilnega obolen-

ja. 

Poteka 12× po 1 uro in pol, 1× teden-

sko.    

 


