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V delovnem okolju odrasli preživimo velik del svojega življenja in ker delo, ki ga opravljamo, vpliva 
na naše zdravje, je delovno okolje izredno pomembno za zdravje zaposlenih, s tem namenom smo 
na Športni uniji Slovenije zasnovali program celostne promocije zdravja na delovnem mestu. 

Na predstavitvi boste izvedeli kako sistematično, učinkovito, konsistentno in dalj časa vplivamo na 
odrasle z dejavnostmi promocije zdravja in tako prispevamo k njihovem boljšemu zdravju 

Promocijski dogodek je namenjen vodstvu podjetij, zaposlenim, promotorjem zdravja v podjetjih 
ter predstavnikom društev, ki bi se vključila v izvajanje programa na lokalni ravni.  

Poudarek osrednjega dela srečanja bo na predstavitvi programa s posameznimi področji ukrepov 
ter načinov izvedbe s primeri pilotske izvedbe projekta. V zaključnem delu sledi še praktični del s 

predstavitvijo vaj na delovnem mestu. 
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Program: 

 registracija(9.00 – 9.10) 

 predstavitev projekta (9.10 – 9.30) 

 Namen, cilji, kazalniki  in ukrepi (Mojca Koligar, strokovna sodelavka in Pia Primec) 

 predstavitev posameznih področij (9.30 – 12.00) 

 Pomen testiranja telesne pripravljenosti, ergonomskih pregledov delovnih mest in 
učinkovitih nizkocenovnih rešitev za izboljšanje (dr. Miroljub Jakovljević, viš. predavatelj na 
Zdravstveni Fakulteti, Univerza v Ljubljani) 

 Redna telesna dejavnost in vaje na delovnem mestu (dr. Maja Pori, izr. prof. Fakultete za 
šport, Univerza v Ljubljani) 

 Zdrava prehrana in zdrav načina prehranjevanja na delovnem mestu za izboljšanje 
koncentracije in dobrega počutja na delovnem mestu s predstavitvijo primerov dobrih 
jedilnikov (Anita Kos, dipl. dietetik) 

 Pomena kvalitetnega odnosa in dobre komunikacije med sodelavci za podjetje (Tina 
Jeromen, dipl. psih.) 

 Kako z dobrim usklajevanje družinskega in zasebnega življenja dosegati boljšo delovno 
učinkovitost (Jani Jeriček, dipl. teol.) 

 Kako spodbuditi in motivirati zaposlene k redni telesni dejavnosti in izvajanju vaj na 
delovnem mestu (Yuliya Korotkova ali Andreia Backović Juričan, promotor Zdravja na 
delovnem mestu v podjetju Duol) 

 Praktična delavnica (13.00 – 13.45) 

 Praktična predstavitev vaj na delovnem mestu z različnimi pripomočki (dr. Maja Pori, izr. 
prof. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani) 

 

 

Vsi udeleženci ste med in po zaključku programa vabljeni k individualnem posvetu o izvedbi 

projekta v vaši organizaciji. 
Po zaključku programa vsem udeležencem omogočamo brezplačen vstop v ŠUS Eurofitness (fitness 

in bazenski del s savno in jacuzzijem). 

Prijave so možne najkasneje do ponedeljka 9.6.2014 preko elektronske pošte na 

projektna.pisarna@sportna-unija.si ali mojcakoligar@sportna-unija.si. 

Kotizacije ni! 

 

 

Projekt »CELOSTNI PROGRAM  PROMOCIJE VAROVANJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
– ZDRAVJU PRIJAZNO PODJETJE« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za 

promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije  

Vabljeni v našo družbo! 
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