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Murska Sobota, 7.1.2019 
 

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO 
STROKOVNO DELAVNICO 
 
 

Promocija zdravja na delovnem mestu –  
prispevek k zdravju in učinkovitosti zaposlenih 

ki bo 
 

5. februarja 2019, med 12.00 in 15.00 uro 
Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, Murska Sobota  

(dvorana IV. nadstropje) 
 

 

Namen delavnice 
Delavnica je namenjena vsem vodstvenim kadrom v podjetjih, različnim strokovnim 
sodelavcem v kadrovskih in ostalih službah ter zainteresirani ostali javnosti. Ker ste podjetja 
in podjetniki  z zakonodajo zavezani k izvajanju promocije zdravja na delu,  vas želimo podpreti 
v vaših prizadevanjih za boljše zdravje zaposlenih.  
 
 

Vsebina/program 
Na strokovni delavnici bomo udeležence in zainteresirano javnost seznanili z možnostmi za 
zagotavljanje zdravja na delovnem mestu in ukrepi, ki dokazano prispevajo k zdravju in 
učinkovitosti zaposlenih na njihovih delovnih mestih. 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.  
 
Vsak udeleženec prejme tudi strokovna gradiva, namenjena ureditvi kotička zdravja v podjetju 
ter gradivo z verodostojnimi informacijami o varovanju in krepitvi zdravja zaposlenih. 
 

Strokovna izvajalka 
 

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

Kot strokovnjakinja javnega zdravja, je sodelovala pri razvoju nacionalnega programa 
promocije zdravja na delu »Čili za delo«. Je tudi članica delovne skupine v programu Promocija 
zdravja na delu v PU Murska Sobota, čigar program je prejel številna nacionalna in 
mednarodna priznanja 2016/2017.  Že vrsto let sodeluje pri izvedbi programov promocije 
zdravja na delu v različnih slovenskih podjetjih  in je avtorica/soavtorica promocijskih gradiv 
namenjenih promociji zdravja na delu. Njena bibliografija obsega več kot 140 strokovnih 
prispevkov, priročnikov in poglavij v učbenikih ter preko 700 poljudnih prispevkov na temo 
krepitve in varovanja zdravja. 
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Trajanje delavnice 

- skupaj 4 šolske ure 

 

Prijave  
 
Prijave sprejemamo do 1.2.2019 oz. do zapolnitve mest na mail roman.wolf@gzs.si   
  
Pohitite s prijavo, število mest je omejeno na 25 udeležencev! 
 
 

 

PRIVOLITEV 
 
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo 
za namene vabljenja za delavnico dne 7.2.2019. 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:  

 
 


