
GIBALNA AKTIVNOST ZAPOSLENIH IN PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

  

 
VABILO NA OKROGLO MIZO  

Okrogla miza Gibalna aktivnost zaposlenih predstavlja celostni povzetek pogledov in razmišljanj, ki smo jim 
lahko prisluhnili v sklopu 11. Kongresa športa za vse novembra lani.  

Skupaj s priznanimi strokovnjaki iz različnih področij bomo na tematiko gibalne aktivnosti zaposlenih pogledali 
iz številnih vidikov in tako teoretična izhodišča kot praktična znanja povezali v celoto. 

Z nami bodo:  

 prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa; 

 doc. dr. Maja Bučar Pajek, prof. šp. vzg., kineziologinja, predavateljica na Fakulteti za šport, 
predsednica Strokovnega sveta Športne unije Slovenije in predsednica programskega sveta 11. 
Kongresa športa za vse – gibalna aktivnost zaposlenih;  

 doc. dr. Miroljub Jakovljević, predavatelj na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, strokovnjak za 
fizioterapijo v primarni preventivi in soavtor programa telesne vadbe Zdrava vadba;  

 Aleš Kranjc Kušlan, direktor in ustanovitelj Ekvilib Inštituta in svetovalec v procesu pridobitve 
certifikata Družini prijazno podjetje;  

 Tina Merčnik, ravnateljica vrtca Hansa Christiana Andersena iz Ljubljane;  

 Janez Matoh, podpredsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS in član 
programskega sveta 11. Kongresa športa za vse – gibalna aktivnost zaposlenih;  

 dr. Janko Strel, prof. šp. vzg., utemeljitelj in vodja nacionalnega programa za spremljanje telesne 
zmogljivosti otrok - Športno vzgojni karton 

 dr. Gregor Jurak, prof. šp. vzg, soavtor SLOfit 2016 – Letnega poročila o telesnem in gibalnem razvoju 
otrok in mladine slovenskih osnovnih in srednjih šol v letu 2015/2016. 

Okrogla miza se bo odvijala v petek, 3.2.2017 med 13.30 in 15.30 uro na Gospodarskem razstavišču – 

v sklopu sejma Aktivni in Fit.  

Več informacij: www.sportna-unija.si 

Več informacij o sejmu: http://www.aktivni-fit.si                                            Vabljeni! 
Kontakt: ana.radivo@sportna-unija.si, 031 397 378                                                                                                  

Organizatorja dogodka sta: Športna unija Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in vzgojo in Olimpijski 
komite Slovenije – Združenje športnih zvez 
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