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»Promocija zdravja na delovnem mestu  
– Učinkovita orodja in dobre prakse«

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti ter Zavodom za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje organizira strokovni 
posvet Promocija zdravja na delovnem mestu – 
učinkovita orodja in dobre prakse.

Na posvetu bodo predstavljena učinkovita 
orodja in dobre prakse ter sistemski izzivi pri 
zagotavljanju zdravih in varnih delovnih okolij. 

Posvet je namenjen delovnim organizacijam v 
gospodarstvu in javnemu sektorju, zbornicam 
in združenjem delodajalcev, zvezam ali 
konfederacijam sindikatov ter strokovnjakom in 
ustanovam s področja varnosti in zdravja pri delu, 
medicine dela ter obveznih socialnih zavarovanj.

Podrobnosti o posvetu so razvidne iz programa.

Vljudno vabljeni!

S spoštovanjem!

Samo FAKIN, dr. med. 
v. d. generalnega direktorja ZZZS

Kotizacija
Udeležba na posvetu je brezplačna. 

Prijava na posvet
Prijava na strokovni posvet je obvezna. 
Na posvet se lahko prijavite s prijavnico 
na https://www.zzzs.si/posvet
Prijavnico izpolnite  
najkasneje do petka, 20. novembra 2015.

Dodatne informacije o udeležbi:  
strokovni.posvet@zzzs.si ali 01 30 77 335. 

Rezervacija prenočišča
Prenočišče si boste uredili sami.  
S Thermano Laško smo se dogovorili za znižane 
cene, in sicer:

PRENOČIŠČE Z ZAJTRKOM
•	 enoposteljna soba 74,25 evra oz. 63 evrov in 
•	 dvoposteljna soba 57,75 evra oz. 51 evrov.

POLPENZION
•	 enoposteljna soba 82,50 evra oz. 69 evrov in 
•	 dvoposteljna soba 66 evra oz. 57 evrov.

Informacije in rezervacije:  
info@thermana.si ali 03 42 32 100. 
Ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec  
Strokovnega srečanja - promocija zdravja  
na delovnem mestu.



1. dan: DOPOLDANSKI DEL – 26. 11. 2015

830 – 900 Prihod in registracija udeležencev

900 – 915 Odprtje posveta in pozdravni nagovori
 − Nagovor predstavnika Ministrstva za zdravje
 − Nagovor predstavnika Ministrstva za delo,  

družino, socialne zadeve in enake možnosti

Promocija zdravja na delovnem mestu  
– SISTEMSKI IZZIVI
915 – 945 Zdravje delavcev v Sloveniji – stanje in trendi

prof. dr. Metoda Dodič-Fikfak, dr. med.  
– predstojnica Kliničnega inštituta za medicino 
dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

945 – 1015 Promocija zdravja in drugi sistemski ukrepi  
za izboljšanje zdravja na delovnem mestu
Mojca Gobec, dr. med. – direktorica Direktorata 
za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje Republike 
Slovenije

1015 –1045 Možnosti uporabe e-orodij in Napo animiranih 
filmov na področju promocije varnosti  
n zdravja pri delu
Vladka Komel – sekretarka, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti

1045 – 1115 Odmor

1115 –1145 Pomen zdravega staranja za umirjanje trendov 
prezgodnje invalidnosti in upokojevanja
mag. Dean Premik – direktor sektorja  
za izvedenstvo, Zavod za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje

1145 –1215  Promocija zdravja na delovnem mestu za 
obvladovanja zdravstvenega absentizma
Samo Fakin, dr. med. – v. d. generalnega 
direktorja, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije

1215 –1230 Sistemski izzivi na področju promocije zdravja  
na delovnem mestu – diskusija

1230 – 1400 Odmor za kosilo

1. dan: POPOLDANSKI DEL – 26. 11. 2015

Promocija zdravja na delovnem mestu  
– DOBRE PRAKSE IN PROJEKTI (I)
1400 – 1430  Promocija zdravja v obrtnih dejavnostih  

– projekt ProZDRAV
Igor Antauer – generalni sekretar, Združenje 
delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

1430 – 1500 Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja  
za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja  
na delovnem mestu« 
Maja Šoba Tovšak, Igor Hrast  
– Združenje delodajalcev Slovenije

1500 – 1530 Promocija zdravja v predelovalnih dejavnostih  
– projekt »Zdravi2«
Alenka Dovc – Gospodarska zbornica Slovenije

1530 – 1600 Odmor

1600 – 1630 Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski 
dejavnosti 
Mija Lapornik – izvršna direktorica,  
Trgovinska zbornica Slovenije

1630 – 1700 Točka promocije zdravja; informativna in svetovalna 
podpora podjetjem pri promociji zdravja  
na delovnem mestu 
Eva Žontar – vodja projekta,  
Gospodarska zbornica Slovenije

1700 – 1730 Multimedijska podpora projektom promocije 
zdravja na delovnem mestu – projekt »Zrno zdravja« 
Marta Turk – direktorica,  
GZS Zbornica osrednjeslovenske regije

1730 – 1745 Dobre prakse in projekti delodajalskih organizacij  
– diskusija o predstavljenih projektih

2. dan: DOPOLDANSKI DEL– 27. 11. 2015

Promocija zdravja na delovnem mestu  
– PRIMERI DOBRE PRAKSE (II)
830 – 900 Prihod in registracija udeležencev

900 – 930 Promocija duševnega zdravja na delovnem mestu  
– projekt »Skrb za zdravje zaposlenih skozi 
usmerjeno obvladovanje psihosocialnih 
obremenitev« 
Saša Zorjan – ZRC Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti

930 – 1000 Promocija zdravja v dejavnostih javnega sektorja  
– projekt »Skupaj za zdravje« 
prof. Vladimir Tkalec – generalni sekretar, 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja 
Slovenije

1000 – 1030 Promocija zdravja v gradbeni dejavnosti  
– projekt »Promocija preventivnih ravnanj za manj 
mišično-kostnih obolenj med gradbenimi delavci« 
Valentina Kuzma, Romana Josič, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Sindikat delavcev gradbenih 
dejavnosti Slovenije

1030 – 1100 Promocija zdravja v kovinski in elektroindustriji 
Lidija Jerkič – predsednica, Sindikat kovinske  
in elektroindustrije Slovenije – SKEI

1100 – 1130 Odmor

1130 – 1200 Promocija zdravja v kmetijski dejavnosti  
– projekt »Za večjo varnost pri delu na kmetiji« 
Michaela Vidič, Bogdan Črv  
– Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

1230 – 1245 Dobre prakse in projekti delojemalskih organizacij 
ter v kmetijski dejavnosti  
– diskusija o predstavljenih projektih

ZAKLJUČEK POSVETA
1245 – 1315 Razprava in oblikovanje zaključkov posveta1

* Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PROGRAM POSVETA


