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KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: SKRB ZA ZDRAVJE 
 

2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak/dijakinja: 

• razvija kompetenco vseživljenjskega učenja,  
• razvija  zmožnost zdravega  življenjskega  sloga, 
• ravna v skladu s pravili varnosti in zdravja pri delu, z zdravim stilom življenja in 

varovalnimi dejavniki zdravja, 
• razvija skrb za varovanje lastnega zdravja, zdravja pacienta/uporabnika, sodelavcev in 

okolja, 
• razvija pozitivno samopodobo, kot temelj za ohranitev zdravja,  
• razvija spretnosti za dobre socialne odnose z vrstniki in drugimi ljudmi, 
• spoznava pomen učinkovitega starševstva,  zdravih odnosov in navad v družinah, ki 

vplivajo na zdravje otrok in zdravje drugih članov družine, 
• vključuje pacienta/uporabnika in njegove bližnje in/ali zanj pomembne predstavnike 

socialne mreže v aktivnosti zdravega načina življenja, 
• spodbuja pacienta/uporabnika pri utrjevanju zdravja, ohranjanju zdravja, 

preprečevanju bolezni in samostojnosti pri izvajanju življenjskih in podpornih 
aktivnosti glede na osebni načrt, 

• podaja informacije pacientu/uporabniku ter njegovim bližnjim in/ali zanj pomembnim 
predstavnikom socialne mreže za razumevanje individualnih potreb,  

• spoznava vpliv naravnega in družbenega okolja na zdravje, 
• spoznava osnove statistike v zdravstvu, 
• spoznava vlogo prehrane pri ohranjanju in krepitvi zdravja, 
• pridobiva znanja o zdravi varovalni ter dietni prehrani, 
• seznanja se s predpisi varne prehrane, 
• pri svojem delu uporablja znanja s področja prehrane, 
• razume vlogo in pomen zdrave prehrane pacientov/uporabnikov, 
• spoznava različne vrste diet in jih zna uporabljati v praksi, 
• pridobiva znanja za razumevanje ustreznega prehranskega svetovanja različnim 

skupinam ljudi, 
• izbira primerna živila glede na hranilno in energijsko vrednost, 
• pridobiva znanje za uporabo uravnoteženih in dietnih jedilnikov po vnaprej 

predpisanih normativih, 
• razvija osebno odgovornost pri izbiri hrane, živil in pri svetovanju o prehrani, 
• razvija spretnost uporabe različnih informacij, 
• razvija humane medosebne odnose in odgovornost do pacientov, sodelavcev ter 

poklicnih organizacij in družbe, 
• pridobiva in vzdržuje motivacijo za učenje sebe in drugih. 

 
3. Poklicne kompetence:  
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1. Promoviranje zdravega življenjskega stila ter vključevanje pacienta/uporabnika in 
njegovih bližnjih in/ali zanj pomembnih predstavnikov socialne mreže v aktivnosti 
zdravega načina življenja. 

2. Svetovanje o zdravi varovalni prehrani ter njenem pomenu za ohranjanje in krepitev 
zdravja. 

3. Prehranska obravnava pacienta/uporabnika pri različnih bolezenskih stanjih in uporaba 
diet v praksi. 

 

4. Operativni cilji:  
 

Promoviranje zdravega življenjskega stila ter vključevanje pacienta/uporabnika in 
njegovih bližnjih in/ali zanj pomembnih predstavnikov socialne mreže v aktivnosti 
zdravega načina življenja. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• razloži definicijo zdravja in pojmovanje 
zdravja, pomen varnosti in zdravja pri delu, 

• opredeli zdrav življenjski slog v različnih 
življenjskih obdobjih, 

• razloži povezavo med kakovostjo življenja, 
življenjskimi pogoji in zdravjem, 

• našteje zdravstveno in socialno ogrožene 
skupine prebivalcev, 

• našteje dejavnike tveganja za zdravje 
(biološke, iz okolja in iz načina življenja) 

• razloži pomen redne telesne dejavnosti za 
ohranjanje in krepitev zdravja, 

• našteje pomembnejše naloge SZO 
• opiše pomen zdravstvene vzgoje in 

promocije zdravja, 
• našteje nivoje zdravstvene vzgoje, 
• razloži pojme izobraževanje, vzgoja, 

pedagogika, andragogika, didaktika, 
• pojasni pomen učenja in načrtovanja 

vzgojnih ciljev, upoštevanje vzgojnih načel, 
pomen motivacije in komunikacije  v 
vzgojnem procesu, 

• opiše učne metode  in oblike dela, vzgojne 
metode dela, uporaba učnih sredstev v 
zdravstveni vzgoji, 

• pojasni pojem preventiva, 
• našteje državne preventivne in presejalne 

programe (DORA, ZORA, SVIT, CINDI) 

Dijak/dijakinja: 
 
• razvija zdrav življenjski slog, 
• sodeluje pri promociji zdravega 

življenjskega sloga, 
• vzpodbuja zdrav način življenja glede na 

starost in zdravstveno stanje, 
• ravna v skladu s predpisi s področja 

varnosti in zdravja pri delu,  
• aktivno sodeluje pri telesnih in športnih 

dejavnostih, 
• sodeluje pri izbiri strokovne pomoči 

glede reproduktivnega zdravja,   
• razvija sposobnosti razumevanja in 

obvladovanja čustev za življenje v 
družini, 

• poišče strokovno pomoč v primeru 
zaznane zlorabe psihoaktivnih snovi, 

• vključuje pacienta/uporabnika in njegove 
bližnje in/ali zanj pomembne 
predstavnike socialne mreže v aktivnosti 
zdravega načina življenja,  

• vključuje se v promocijo zdravja v 
družbi,  

•  sodeluje in izvaja aktivnosti na področju 
zdravstvene vzgoje, 

• vključuje sodobne učne, vzgojne metode 
dela, oblike dela in uporablja ustrezna 
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• razloži področje dela socialne medicine, 
• pojasni problematiko in razširjenost 

socialnih bolezni, 
• pojasni pomen varnega spolnega življenja, 
• našteje kontracepcijske metode, 
• našteje dejavnike tveganja za nastanek 

spolno prenosljivih bolezni, 
• pojasni, kakšno obdobje je puberteta in kdaj 

nastopi 
• opiše vlogo vrstnikov, 
• opiše pomen in vpliv družine na zdravje 

posameznika, 
• našteje  varovalne dejavnike za ohranitev 

zdravja, 
• opiše duševno zdravje, 
• našteje varovalne dejavnike za duševno 

zdravje, 
• našteje dejavnike tveganja za duševno 

zdravje, 
• opiše, kako se izraža stres na telesu, 

čustvih, mislih in vedenju, 
• opiše nevarnosti rabe in zlorabe 

psihoaktivnih snovi, 
• opiše vpliv onesnaženosti fizičnega okolja 

na zdravje, 
• razloži pojem statistika v zdravstvu in 

socialnem varstvu. 
 

učna sredstva ter jih prilagaja ciljni 
skupini, 

• vključuje statistične metode s pomočjo 
katerih ugotavlja, analizira in predstavlja 
zdravstveno stanje prebivalstva. 

 

Svetovanje o zdravi varovalni prehrani ter njenem pomenu za ohranjanje in krepitev 
zdravja 

 
• pojasni definicijo zdrave prehrane: 

uravnotežena, varna in varovalna prehrana, 
• opiše zdrav življenjski slog prehranjevanja 

in telesne dejavnosti ter njun vpliv na 
zdravje, 

• pojasni vplive in dejavnike, ki vplivajo na 
izbor hrane, živil in prehranske navade 
prebivalcev, 

• opiše priporočila za zdravo prehranjevanje, 
strokovna priporočila oziroma smernice 
zdravega prehranjevanja za različne skupine 
ljudi, 

 
• razvija zavest o pomenu zdravega 

prehranjevanja za ohranjanje in krepitev 
zdravja, 

• upošteva načela zdravega 
prehranjevanja, 

• predstavi prehrano kot dejavnik tveganja 
in kot varovalni dejavnik, 

• analizira primer prehranjevalnih navad, 
• kritično presoja različne načine 

prehranjevanja, 
• ovrednoti posledice nezdravih 

prehranskih navad, 
• svetuje na področju prehrane in telesne 

dejavnosti, 
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• opiše bolezni povezane z nezdravim 
prehranjevanjem in nezadostno telesno 
aktivnostjo (kronične nenalezljive bolezni), 

• opiše prehrano in prehranske navade, ki 
predstavljajo dejavnik tveganja za kronične 
nenalezljive bolezni, 

• razloži vpliv posameznih živil in načina 
prehranjevanja na nastanek kroničnih 
nenalezljivih bolezni in deficitarnih bolezni, 

• našteje deficitarne bolezni, 
• razlikuje toksične in netoksične reakcije na 

hrano, 
• našteje najpogostejše onesnaževalce živil, 

hrane (fizikalne, biološke in kemijske), 
• našteje motnje hranjenja, 
• opiše pomen in posebnosti zdrave prehrane 

v različnih življenjskih obdobjih, 
• opiše posebnosti v prehrani starostnikov, 
• našteje alternativne oblike prehranjevanja. 
 

• v literaturi poišče ustrezna prehranska 
priporočila za vnos posameznih hranil 
ter jih uporablja, 

• prepozna opozorilne znake za motnje 
hranjenja, 

• prepozna znake alergijske reakcije in 
ustrezno ukrepa, 

• prepozna znake zastrupitve s hrano in 
ustrezno ukrepa, 

• poišče strokovno pomoč v primerih 
težav z motnjami hranjenja oziroma, ko 
je potrebna, 

• svetuje svojcem starostnika na področju 
prehrane in zdravega življenjskega sloga 
v starosti. 

Hranilne snovi, živila ter predpisi s področja 
varne hrane 
 
• razloži pojma živilo in hranilo (hranilna 

snov), 
• našteje hranila, 
• opiše lastnosti hranilnih snovi in pomen za 

organizem, 
• pojasni potrebe po hranilih in njihovo vlogo 

v telesu, 
• opiše skupine živil v slikovnem prikazu 

(prehranski krožnik) glede na priporočila 
oziroma smernice zdrave prehrane, 

• pojasni, kaj so prehranska dopolnila, 
• razloži energijsko in hranilno vrednost 

hranil, 
• opiše deklaracijo živil, 
• razlikuje razdelitev živil z vidika njihove 

hranilne in energijske vrednosti, 
• našteje zdrave načine priprave živil in jedi, 
• našteje osnovno zakonodajo s področja 

živil, ki zagotavlja varnost hrane, 
• našteje aditive in njihove učinke na 

organizem, 

 
 
 
• izbira hranila glede na njihovo vlogo v 

organizmu, 
• ustrezno izbira in pripravi živila, 
• spodbuja k uporabi lokalnih, sezonskih 

in svežih živil, 
• svetuje pri izbiri primernih napitkov za 

nadomeščanje tekočin, 
• uporabi deklaracijo in ovrednoti hranilno 

ter energijsko vrednost živila, 
• izračuna energijsko vrednost živila in/ali 

obroka, 
• pripravlja zdrave jedi in obroke, 
• nadomesti neprimerna nezdrava živila z 

ustreznejšimi, 
• svetuje o primerni uporabi soli, sladkorja 

in začimb v prehrani, 
• prepozna nevarne spremembe na živilih 

(fizikalne, mikrobiološke in 
biokemijske), 

• prepreči zastrupitve s hrano, 
• primerno nakupuje, shranjuje in ravna z 

živili, 
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• razloži ukrepe za izvajanje osebne higiene, 
higiene pri pripravi hrane, higiene opreme 
in obratov (HACCP), 

• razloži pravilno izbiro, shranjevanje in 
pripravo živil, 

• opiše skrb za higiensko pripravo in 
rokovanje s hrano in pitno vodo v izrednih 
razmerah. 

 

• skrbi za higieno živil, pripomočkov za 
delo z živili in pripomočkov za 
hranjenje, 

• poskrbi za varnost hrane in živil, 
• skrbi za ustrezno higieno pri delu z 

živili, pri delu v kuhinji, 
• pomaga pri gospodinjskih opravilih, 

nakupovanju, kuhanju in pripravi hrane, 
• upošteva predpise za zagotavljanje 

kakovosti pri pripravi jedi in izvaja 
ukrepe in zahteve HACCP načrta, 

 
 

Prehranska obravnava pacienta/uporabnika pri različnih bolezenskih stanjih in uporaba 
diet v praksi. 

 
• pojasni pojme dieta, dietetika in klinična 

prehrana, 
• opiše razporeditev telesne maščobe,  
• opiše dnevne obroke po priporočilih, 
• razloži vplive posameznih živil, jedi in 

režima prehrane na nastanek bolezni, 
• pojasni načela zdrave varovalne prehrane 

pri različnih bolezenskih stanjih: 
-prebavil (zaprtje, diareja), 
-celiakija, fenilketonurija, cistična 
fibroza, 
-Chronova bolezen, trebušne slinavke 
(sladkorna bolezen, pankreatitis), 
-debelost,  
-rak (debelo črevo, dojka),  
-žolčnika, žolčni kamni in bolezni jeter, 
-bolezni srca in ožilja, povišan krvni 
tlak,  
-slabokrvnost, 
-osteoporoza; 

• opiše načela prehrane onkološkega 
pacienta, 

• pojasni posebnosti pri prehrani 
infekcijskega pacienta, 

• pojasni posebnosti pri prehrani pacienta z 
obolenji ledvic, 

• pojasni posebnosti prehrane kirurškega 
pacienta, 

• opiše nekatere pomembne terapevtske in 
varovalne diete, 

 
• izračuna indeks telesne mase ter 

ovrednoti stanje hranjenosti, 
• ocenjuje tveganje za zdravje glede na 

antropometrične meritve, 
• izračuna celodnevne energijske potrebe 

posameznika, 
• načrtuje obroke preko dneva, 
• sodeluje pri sestavi jedilnikov po načelih 

zdrave prehrane ter smernic zdravega 
prehranjevanja za različne posameznike, 

• izbere ustrezno hranilno in energijsko 
vrednost obroka, 

• izbere primerna in zdrava živila ter 
ustrezen prehranski režim glede na 
pacientove/uporabnikove težave oziroma 
bolezensko stanje, 

• ugotovi in analizira napake pri 
prehranskih navadah posameznika  
pacienta/uporabnika, 

• iz prehrane izloči živila, ki negativno ali 
kvarno vplivajo na zdravje 
pacienta/uporabnika, 

• iz prehrane izloči živila, ki so pri 
določeni bolezni ali stanju odsvetovana, 

• v prehrano vključuje živila, ki imajo 
dodatno funkcionalno vlogo za 
pacienta/uporabnika, 

• svetuje primerno pripravo živil in jedi 
glede na bolezensko stanje, 
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• pojasni prehranske posebnosti diet in 
prehranskega režima pri različnih obolenjih. 

 

• skrbi za vzdrževanje primerne 
hranjenosti pacienta/uporabnika. 
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