
 
 
 
OSNUTEK PROGRAMA: 

Točka Predlagani govorniki (še v potrjevanju) 

1. Pozdravni nagovori z iztočnicami glede 
promocije zdravja na delovnem mestu 
(PZDM) 

 

• Marko Vresk, direktor Helios TBLUS in 
predsednik GZS-ZK I/ Darja Boštjančič, 
direktorica ZKI in vodja projektov Zdravi na 
kvadrat 

• Mojca GOBEC, dr. med., generalna direktorica, 
MZ - Direktorat za javno zdravje 

• Samo Fakin, generalni direktor, ZZZS  
• prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec. 

javnega. zdravja, NIJZ 

2. Zakonske zahteve in smernice za 
izvajanje PZDM: izhodišča in kje smo 

Teja Ilc, sekretarka, MZ – Direktorat za javno 
zdravje  
Povezava na smernice:  
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje_preprec
evanje_bolezni_in_krepitev_zdravja/zdravje_na_delovnem_mest
u_promocija_in_smernice/ 
 

3. Rezultati in izkušnje iz prvega projekta 
Zdravi na kvadrat 

Alenka Dovč, koordinatorica projektov Zdravi na 
kvadrat, GZS-Združenje kemijske industrije  

4. Zdravi in zadovoljni zaposleni - ključ za 
uspeh: kako s pomočjo promocije 
zdravja zaposlenih povečati uspešnost 
podjetja 

Predstavnik enega od uspešnih podjetij 

5. Predstavitev nekaterih dobrih  praks 
PZDM in podelitev certifikatov oz. 
pohval uspešnim podjetjem in 
posameznikom iz prvega projekta 
Zdravi na kvadrat 

Predvidoma bosta certifikate podelila predstavnika 
MZ in ZZZS 

ODMOR 

6. Ključne aktivnosti v podporo podjetjem 
in zaposlenim v projektu Zdravi na 
kvadrat 2  

Alenka Dovč, koordinatorica projektov Zdravi na 
kvadrat, GZS-Združenje kemijske industrije 

7. Vloga lokalnih deležnikov za krepitev 
podpornega okolja za PZDM v Projektu 
Zdravi na kvadrat 2 

Jožica Maučec Zakotnik, predstojnica centra za 
krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bolezni, 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, strokovni vodja 
projekta Zdravi na kvadrat 2 

8. Kako postati dober motivator: uvodni 
del seminarja za osebe iz podjetij, 
zadolžene za PZDM 

Predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

9. Regijska spoznavna omizja Delo na terenu bo potekalo pod mentorstvom 
območnih enot NIJZ, zato se bodo podjetja iz 
posameznega lokalnega okolja v tem delu dogodka 
spoznala z njimi ter nekaterimi drugimi deležniki, ki 
jim bodo pomagali pri aktivnostih na tem področju 

10. Zaključki z dogodka in nadaljnji koraki  

 

 
 


