
   

»Projekt Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih je na 
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 
2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«. 

 

 
Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so kostno – mišične bolezni v 
Sloveniji glavni vzrok za nastanek delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok 
zaradi katerega slovenski delavci odhajajo v bolniški stalež. 
 
Zaradi tega je ukrepanje na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo in mestih, kjer prihaja do 
najpogostejših okvar zdravja, nujno. 
 
V kolikor vas zanima, kako lahko na enostaven način v svojem podjetju pripomorete k zmanjšanju 
nesreč pri delu in zmanjšanju bolniškega staleža, sprejmite povabilo na brezplačen promocijsko-
izobraževalni dogodek. 

 
V A B I L O 

 
V okviru projekta Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih 
dejavnostih Območna obrtno – podjetniška zbornica Sevnica vabi 

 
 

v torek, 15.3.2016, ob 18. uri, v učilnico OOZ Sevnica 
 

vaše zaposlene delavce  

na promocijsko-izobraževalni dogodek »DAN ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH« 

 
Na dogodku bodo udeleženci izvedeli, kaj predstavlja nevarnost za nastanek poškodb in 
nastanek kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu in kako jih lahko tudi sami obvladujejo in 
preprečujejo, ter kakšne izboljšave lahko dosežejo.  
 
Predstavljena bo tudi dobra praksa. 
 
Za obogatitev dogodka bo predstavljena tudi nordijska hoja, kot ena izmed najbolj zdravih oblik 
rekreacije, pri izvajanju katere je vključeno celotno telo - do 90 % vseh mišic. 
  
Na dogodku bosta predavali Petra Poznič, mag. kineziologije in Barbara Oštir, dipl. med. s., 
certificirana svetovalka za promocijo zdravja s strani Kliničnega inštituta za medicino dela in 
športa. 

 

Udeležbo vaših delavcev na tem dogodku lahko vključite v izvajanje vašega programa promocije 

zdravja na delovnem mestu, ki ga na novo predpisuje  Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Zato  

priporočamo, da vaše zaposlene obvestite z omenjenim vabilom in jih na dogodek tudi napotite. 

Vsi prisotni na dogodku bodo naknadno prejeli potrdila o udeležbi. Seveda se lahko dogodka 

udeležite tudi vi ! 

 
Prijave na seminar sprejemamo na OOZ Sevnica do 11.3.2016 po elektronski pošti 
anita.pecnik@ozs.si ali na telefon 07/ 81 65 280,  07/ 81 60 140 ali mobi 031/ 681 527. 
 
 
Udeležba na seminarju je brezplačna.   

Predsednik OOZ Sevnica: Drago Krošelj, l.r. 
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