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Murska Sobota, 24.12.2019 
 

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO 
STROKOVNO DELAVNICO 
 
 

Zakaj in kako naj podjetja vlagajo  
v zdravje zaposlenih? 

ki bo 
 

28. januarja 2020, med 12.00 in 15.00 uro 
Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, Murska Sobota  

(dvorana IV. nadstropje) 
 

Namen delavnice 
V primerjavi s povprečjem držav v Evropski uniji smo v Sloveniji krepko po vrsti pomembnih 
kazalnikov zdravja in počutja zaposlenih pod povprečjem.  
 
V slovenskih podjetjih vse prepogosto naletimo na neresen pristop do razumevanja pomena 
zdravja in izvajanja promocije tega na delovnem mestu. Zagotavljanje zdravja na delovnem 
mestu ni tako preprosto, kot si nekateri predstavljajo. 
 
Ker ste podjetja in podjetniki z zakonodajo zavezani k zagotavljanju zdravega in varnega 
delovnega okolja ter izvajanju promocije zdravja na delu, vas želimo z delavnico podpreti in 
usmeriti v vaših prizadevanjih za boljše zdravje zaposlenih in s tem zagotavljanju večje 
produktivnosti v podjetjih. 
 
 

Vsebina/program 
Vsebina delavnice je zastavljena tako, da udeleženci pridobijo informacije, znanja, veščine in 
kompetence, ki jim pomagajo pri organizaciji, izvedbi in zagotavljanju promocije zdravja na 
delu.  

 
ZANIMIVOST 

Ali veste, koliko se povprečno zredimo med novoletnimi prazniki? 
Glede na rezultate raziskav povprečni prebivalec zahodnega sveta v času praznikov pridobi 
slaba dva kilograma. Po praznikih se ta številka spusti na slaba pol kilograma, kar se morda ne 
sliši tako pomembno.  
 
Zanimivo pa je, da teža, pridobljena čez praznike, pomeni 50 odstotkov letno pridobljenih 
kilogramov, ki ponavadi ostanejo do naslednjega leta. To pomeni, da pridobljeni kilogrami 
med prazniki pomembno prispevajo k pridobivanju kilogramov skozi leta in k naraščajoči 
prevalenci debelosti. 
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PROGRAM DELAVNICE 
 

11.45 - 12.00 PRIHOD IN REGISTRACIJA   

 

 

 

 

 

 

12.00-13.30 

 

Zakaj in kako naj podjetja vlagajo v zdravje 
zaposlenih? 
 
Udeležence bomo seznanili z možnostmi za 
zagotavljanje zdravja na delovnem mestu in 
ukrepi, ki dokazano prispevajo k zdravju in 
učinkovitosti zaposlenih na njihovih 
delovnih mestih.  
 
Vključena bodo tudi področja zdravega 
načina življenja in koristi promocije zdravja 
na delovnem mestu s prikazom dobrih 
praks. 
 
Udeleženci bodo lahko pripravili primer 
aktivnosti promocije zdravja za svoje 
podjetje. 

 

 
 
 
 
 
 
 

prim. mag. Branislava Belović, 
dr.med., specialistka socialne 
medicine in pediatrije 

 

13.30 - 13.45 ODMOR IN ZDRAVA POGOSTITEV  

 

 

 

13.45 - 14.30          

 
Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) bodo predstavili presejalne 
programe zgodnjega odkrivanja kroničnih 
nenalezljivih bolezni ( Svit, Zora, Dora). 
Predstavniki Zdravstveni dom Murska 
Sobota iz Centra za krepitev zdravja bodo 
predstavili delavnice zdravega življenjskega 
sloga ter promocije zdravja na delovnem 
mestu. 

 
 

Predstavniki NIJZ 
Predstavniki CKZ ZD MS 

 

 
 

 

14.30 – 15.15 

Brezplačne meritve s strokovno razlago in 

svetovanjem o zdravem načinu življenja. 

NIJZ in ZD Murska Sobota bosta izvedla: 

- meritve krvnega tlaka in visceralne 

maščobe 

- predstavitev testa telesne pripravljenosti 

-predstavitev psihoeduativnih delavnic 

(tehnike sproščanja) 
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Vsak udeleženec delavnice dodatno prejme tudi strokovna gradiva, namenjena ureditvi 
kotička zdravja v podjetju ter gradivo z verodostojnimi informacijami o varovanju in krepitvi 
zdravja zaposlenih. 
 

Pridružite se nam in naredite nekaj dobrega zase in svoje zaposlene! 
 
Na delavnici bo predstavljeno tudi gradivo na področju duševnega zdravja na delovnem mestu 
(projekt Naprej) ter predstavljene možnosti, ki jih imajo podjetja pri reševanju izzivov na 
področju skrbi za aktivno in zdravo staranje (projekt Polet). 

 
Prijave  
 
Prijave sprejemamo do 27.1.2020 oz. do zapolnitve mest na mail roman.wolf@gzs.si   
Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 30 udeležencev! 
 

 

PRIVOLITEV 
 
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo 
za namene vabljenja za delavnico dne 28.1.2020. Z evidentiranjem na prezenčno listo 
udeleženih na delavnici pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in 
spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 
1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo 
izvedba delavnice fotografirana. 
 
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da 
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. 
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 
Murska Sobota. 

PRIJAVNICA  
 

Ime in priimek: 
 

 
 

Podjetje/institucija:  

 
Naslov:  

 
Starost podjetja (nad ali 
pod 5 let): 

 
 

Kontakt, e-pošta:  

 
Ste se že udeležili naše 
delavnice s področja 
zdravja pri delu v 2019? 

  DA   ☐            NE   ☐ 

 


