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Gospodarski forum
»NOV ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU PRINAŠA
VEČJO SKRB ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU«
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je bil sprejet junija 2011 in začne veljati 3. decembra
2011, prinaša novosti tudi na področju promocije zdravja na delovnem mestu saj od
delodajalca terja, da mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati, izvajati,
spremljati in zanjo zagotoviti potreba sredstva.
Promocija in preventivni ukrepi za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja na delovnem
mestu lahko delodajalcem in zaposlenim prinesejo številne prednosti, med katerimi je tudi
znižanje bolniških odsotnosti, povečanje produktivnosti, zvišanje motivacije za delo,
povečana pripadnost, itd. Vse navedeno pa je še posebej pomembno v časih, ko se srečujemo
z nenehnimi spremembami, ki ob neustreznem ravnanju povzročajo negativne vplive na
zdravju zaposlenih.

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite Gospodarskega foruma, ki bo
v sredo, 14. septembra 2011, ob 13.00 uri
v studiu medijske hiše RTS, Prešernova ul. 3 v Mariboru
K sodelovanju smo povabili predstavnika Ministrstva za zdravje, zdravstvenega strokovnjaka,
predstavnika sindikatov, predstavnika delodajalcev in predstavnike iz podjetij, ki bodo z nami
delili različne poglede na tematiko. V razgovor pa se bo lahko vključilo tudi občinstvo.
Po zaključku strokovnega dela foruma Vas vabimo na neformalno druženje v preddverje
dvorane Union, kjer boste prejeli brezplačni priročnik »Zdravju prijazno prestrukturiranje«, ki
vključuje mednarodna orodja in dobre prakse na področju promocije zdravja v podjetjih.
Lahko pa si boste rezervirali tudi mesto za brezplačno usposabljanje, ki se prične v oktobru.
Vljudno vabljeni! Udeležba je brezplačna!
v imenu projektnega teama GEAR for Changes
mag. Aleksandra Podgornik, l.r.
direktorica ŠGZ

Prosimo Vas za potrditev udeležbe do 13.09.2011 s prijavnico na naslednji strani, ki jo pošljete po faxu: 02
220 87 11 ali na e-naslov: info@stajerskagz.si ali izpolnite elektronsko prijavnico na

http://www.stajerskagz.
si/?

page=120&newsid=521. Prav tako Vas prosimo za točen prihod v studio.

PRIJAVNICA
14. september 2011, 13.00 uri
studio medijske hiše RTS, Prešernova ul. 3 v Mariboru
Prijave zbiramo do 13.9.2011 – faks: 02 220 87 11, info@stajerskagz.si

Podjetje: _______________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Udeleženec/ka: __________________________________________________________
Funkcija v podjetju: ______________________________________________________
Telefon: _______________________________________________________________
e-pošta: ________________________________________________________________

*Možnost elektronske prijave na http://www.stajerskagz.si/?page=120&newsid=521

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zanimive povezave:


Oglejte si spletno stran projekta www.gear-progress.eu



Vključite se v debato na spletnem eForumu
http://www.gear-progress.eu/index.php?option=com_kunena&view=entrypage&Itemid=28



Udeležite se brezplačnega usposabljanja za linijske vodje in sindikalne zaupnike, ki se bo pričelo 10.
oktobra 2011. Vabilo in prijavnica bosta v kratkem objavljena na http://www.gearprogress.eu/inde
x.php?option=co

m_content&view=article&id=15&Itemid=11



