
 
 

 

 

 
 

 

Delavnica EVIPNet Evropa: analiza stanja v Sloveniji in izhodišča za 

oblikovanje platforme za prenos znanja 

 

Ljubljana, Slovenija, 9. februar 2015  

  

 

Okvir in namen 
 

Ozadje 

Leta 2005 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) začela graditi Mrežo za oblikovanje na 

dokazih temelječih politik (EVIPNet - Evidence-Informed Policy Network), ki naj opolnomoči in 

okrepi oblikovalce politik, raziskovalce in civilno družbo za uporabo dokazov v procesu oblikovanja 

politik. V zadnjih nekaj letih lahko tej povečani mednarodni pozornosti pripišemo premostitev vrzeli 

med zdravstvenimi raziskavami in procesom oblikovanja politik. Pod vplivom uspešnega izvajanja v 

drugih regijah, je Evropski regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO/Europe) 

oktobra 2012 ustanovil svojo regionalno mrežo: EVIPNet Evropa. Ta bo podpirala izvajanje novih 

temeljnih evropskih izhodišč za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje: Zdravje 

2020. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije se je v letu 2013 uspešno prijavilo za sodelovanje v 

EVIPNET-u Evropa. Pilotna faza projekta se je v Sloveniji začela s posvetom 17. in 18. marca 2014. 

Sledile so naslednje aktivnosti: 
 

- pripravljena je bila analiza stanja na področju oblikovanja na dokazih temelječih politik; 

- slovenska strokovnjaka sta se udeležila EVIPNet-ove delavnice za trenerje o uporabi raziskav 

v procesu oblikovanja politik (oktober 2014); 

- za zaposlene na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je bila decembra 2014 izvedena 

delavnica na temo vloge in odgovornosti deležnikov. 
 

Datum in lokacija delavnice: Nacionalna delavnica EVIPNet Evropa bo potekala 9. februarja 2015 v 

Hotelu Slon v Ljubljani. 

 

Občinstvo: Na delavnico bodo povabljeni oblikovalci politik, raziskovalci, predstavniki strokovnih 

organizacij in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter drugi ključni akterji v slovenskem 

zdravstvenem sistemu. 
 

Cilji delavnice: 

 Seznaniti ključne deležnike v Sloveniji z EVIPNet-om, njegovim mandatom, 

postopki in dejavnostmi ter z aktivnostmi v zvezi s prevajanjem in posredovanjem 

znanja 

 Seznaniti ključne deležnike z analizo stanja v Sloveniji ter izkušnjami iz drugih držav 

 Potrditi in sprejeti analizo stanja 

 Dogovoriti ključna načela, na katerih bo temeljila platforma za prenos znanja 
 

Pričakovani rezultati in izdelki delavnice:  

 Povečati ozaveščenost in razumevanje deležnikov o prevajanju in prenosu znanja 

 Potrditi analizo stanja in opredeliti morebitne preostale pomanjkljivosti 

 Sprejeti analizo stanja 

 Oblikovati priporočila za vzpostavitev Platforme za prevajanje znanja 


