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Novo mesto, 24. marec 2016 
 

VABILO NA ŠESTI STROKOVNI REGIJSKI POSVET V OKVIRU PROJEKTA 
»VSESLOVENSKA KAMPANJA ZA OZAVEŠČANJE DELODAJALCEV ZA 

OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU« 
 
Spoštovani, 
 
vabimo vas na strokovni regijski posvet, ki ga organizira Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, v 

okviru projekta »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja 

zaposlenih na delovnem mestu«. Projekt izvaja Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s šestimi 

regionalnimi gospodarskimi zbornicami in Sindikatom novinarjev Slovenije. Strokovni regijski posvet bo 

potekal 

14. aprila 2016, med 9.00 in 13.00, 

v Hotelu Balnea v Dolenjskih Toplicah (Zdraviliški trg 7, 8350 Dolenjske Toplice). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Na posvetu boste imeli priložnost tudi za prijavo na natečaj za delodajalce za izbor najbolj inovativnih in 
učinkovitih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu. Zdrav prigrizek pa bo omogočil prijetno druženje 
in mreženje z drugimi udeleženci posveta. 
 
Pričnite vaš dan zdravo in uspešno – z udeležbo na strokovnem regijskem posvetu ob zdravem prigrizku! 
 
Več informacij o posvetu najdete na spletnem naslovu www.zdravi-in-uspesni.si ali www.gzdbk.si. 
Prijave sprejemamo na spletni strani www.gzdbk.si ali na e-naslovu polona.lindic@gzdbk.si.  
 
S spoštovanjem,  
 
Tomaž Kordiš, 
direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 

Glavni poudarki posveta bodo: 
- analiza stanja in podporna orodja pri načrtovanju ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu 

(PZD), 
- delovno-pravni vidik izvajanja ukrepov PZD, 
- davčni vidik izvajanja ukrepov PZD, 
- predstavitev primerov dobre prakse PZD, 
- obvladovanje psihosocialnih tveganj v delovnem okolju in pri zaposlenih. 
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ŠESTI STROKOVNI REGIJSKI POSVET V OKVIRU PROJEKTA »VSESLOVENSKA KAMPANJA 
ZA OZAVEŠČANJE DELODAJALCEV ZA OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA ZAPOSLENIH 

NA DELOVNEM MESTU« 
 

14. april 2016, Hotel Balnea, Dolenjske Toplice 
 

PROGRAM 

 

08.45 – 09.00 Registracija udeležencev 

09.00 –  09.05 Uvodni pozdrav 
  Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 

09.05 –  09.45  Prednosti in koristi načrtovanja, izvajanja in evalvacije promocije zdravja na delovnem 
mestu 
Igor Hrast in Urška Testen, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana 

09.45 – 10.15  Obdavčitev ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu 
  mag. Zvonko Špelko, FURS, Finančni urad Novo mesto 

10.15 – 10.45  Priporočila Inšpektorata RS za delo za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu 
  mag. Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo 

10.45 – 11.00 Odmor za mreženje in zdrav prigrizek 

11.00 – 11.30 Primer dobre prakse s področja promocije zdravja na delovnem mestu 

 Darja Košiček Bizjak, Revoz, d. d. 

11.30 – 12.00 Predstavitev programov promocije zdravja na delovnem mestu in prikaz aktivnega 
delovnega odmora 

Nataša Novina in Roman Šiler, Terme Krka, d. o. o., Novo mesto 

12.00 – 12.50 Obvladovanje psihosocialnih tveganj v delovnem okolju in pri zaposlenih: povečanje 
kompetenc delodajalcev, delojemalcev in oseb, ki so odgovorne za varnost in zdravje pri 
delu  

 Ksenja Lorber, CmNm - zavod 

12.50 – 13.00 Sklepne misli in zaključek posveta 
Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 
Igor Hrast, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana 
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