
  
  

               
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje: 
 
 

KAKO IZDELATI DOBER PROGRAM PROMOCIJE 
ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU – izziv za svete 
delavcev in sindikate v podjetjih 
 
 

 
ki bo v SREDO, 25. maja 2022, od 08.30 do 15.15 ure, 

konferenčna dvorana, Hotel AZUL, Šuceva ulica 26, Kranj 
/poleg Mercator centra Kranj; izvoz iz AC: Kranj - vzhod/ 

 
 
 

Namen in vsebina izobraževanja 
 
Zdravje je osnova za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo. 
Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je še kako pomembna, saj so zdravi in 
zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in 
ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. 
delodajalcu. 
 
Delodajalce k temu spodbuja tudi zakon (ZVZD-1, Ur. list RS, št. 43/11), ki jim nalaga tako dolžnost 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu kot tudi dolžnost načrtovanja in izvajanja promocije 
zdravja na delovnem mestu. Uspešnost pri tem pa je v prvi vrsti odvisna od kakovostnega 
načrtovanja in sodelovanja/vključevanja zaposlenih ter njihovih predstavništev – predvsem svetov 
delavcev, ki imajo na tem področju ključno vlogo in pristojnosti. 
 
Skupni interes oz. sodelovanje delodajalcev in zaposlenih je še posebej nujno pri načrtovanju ter 
izvajanju programov promocije zdravja pri delu, katere osnovni namen je izboljševanje splošnega 
zdravja zaposlenih. Žal je v Sloveniji le malo ljudi usposobljenih za načrtovanje in izvajanje 
programov promocije zdravja pri delu, kar je izjemna priložnost in izziv za vsa delavska 
predstavništva v podjetjih, da prevzamejo aktivnejšo vlogo pri načrtovanju in izvajanju potrebnih 
ukrepov za večjo blaginjo zaposlenih. 
 
Zato bomo na tokratnem izobraževanju z delavnico predstavili najpomembnejše korake oz. 
praktični pristop k izdelavi načrta promocije zdravja pri delu, pri čemer bomo še posebej 
izpostavili proaktivno vlogo svetov delavcev in sindikatov. 
 
Iz zakonodaje: 



 

»Skupno posvetovanje med svetom delavcev in delodajalcem predstavlja dolžnost delodajalca, da seznani 
svet delavcev o predvidenih odločitvah glede statusnih in kadrovskih vprašanj ter glede vprašanj varnosti in 
zdravja delavcev pri delu, se z njim posvetuje in si prizadeva za uskladitev stališč.« (92. člen ZSDU; Ur. list RS 
št. 42/07) 

»Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu 
medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in predpisi o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju.« (13. člen ZVZD-1) 

 »Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, 
pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.« (32. člen ZVZD-1) 
 
 
Izobraževanje priporočamo 

 
 CELOTNIM TIMOM SVETOV DELAVCEV 
 PREDSTAVNIKOM ZAPOSLENIH V ORGANIH VODENJA IN NADZORA 

 (članom NS, UO in delavskim direktorjem) 
 SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 
 KADROVSKIM, PRAVNIM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 

 
Program 

08.30 – 09.00 
 

Registracija udeležencev, priprava na izobraževanje 

09.00 – 14.30 1. Zdravje zaposlenih 
- Podatki o zdravju zaposlenih na podlagi raziskav in javnih registrov 
- Glavni vzroki bolniške odsotnosti in invalidnosti  
- Dobri podatki o zdravju pri delu kot podlaga za promocijo zdravja 

2. Zdravje in promocija zdravja na delovnem mestu 
- Razlogi za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu 
- Uvod v načrtovanje 
- Priporočila za načrtovanje 
- Vloga sveta delavcev in sindikatov pri načrtovanju 

 

3. Praktični pristop k načrtovanju promocije zdravja na delovnem mestu 
- Priprava na načrtovanje in izvajanje projekta 
- Analiza zdravja – izbira problemskega področja za ukrepanje 
- Načrt programa 
- Izvajanje projekta in spremljanje rezultatov 
- Primeri dobrih praks 
- Pomoč pri izvajanju promocije zdravja 

 

4. Razprava, povzetek ključnih vsebin in vprašanja udeležencev 

 
 

14.30 – 15.15 Sklepne misli in zaključek izobraževanja 



 

 
 
Predavateljice 
 

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, 
prometa in športa, ki deluje v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.  

Dr. Eva Stergar, univ. dipl. psih., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa; zdravstvena 
svetnica in svetovalka na področju promocije zdravja. 

Tanja Urdih Lazar, univ. dipl. nov., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa; vodja 
Oddelka za promocijo zdravja. 
 
 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PONEDELJKA, 23. maja 2022 prek spletne prijavnice:  
 

 
SPLETNA PRIJAVNICA 

 
 
ali po e-pošti: scid.izobrazevanja@gmail.com. Natančnejše informacije lahko dobite tudi na GSM 
(041) 749 090 – Mitja Gostiša. 
 
Kotizacija z e-gradivom za člane ZSDS znaša 220,00 €, za ostale udeležence pa 250,00 €. ŠCID 
IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, zato so cene brez DDV! 
 
Pri plačilu vam priznamo 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.   
 
Kotizacijo poravnate na podlagi računa, ki ga boste prejeli po zaključku izobraževanja, z nakazilom 
na transakcijski račun podjetja ŠCID IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., Škofjeloška cesta 20, 4000 
Kranj, št.: SI56 0312 6100 0159 327 odprt pri SKB banki (SWIFT SKBASI2X). 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
Datum: 9.5.2022               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 

 


