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NAMEN IN OSREDNJE TEME KONFERENCE  
 
S konferenco Zdravje delovno aktivne populacije želi Fakulteta za vede o zdravju Univerze na 
Primorskem opozoriti na zdravstvene probleme delovno aktivne populacije, predstaviti aktualne 
študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Rdečo nit konference bodo 
predstavljali aktualni problemi in izzivi na področju preventive in promocije zdravja, ki bodo 
obravnavani v sklopu petih vsebinskih področij - sekcij konference:  

 
 DUŠEVNO ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE 

V delovno aktivnem obdobju se duševno zdravje tesno prepleta z delovnim in prostočasnim 
življenjem. Oslabljeno duševno zdravje prinaša številne posledice za skupnosti, saj težave vplivajo na 
življenje bolnikov, njihovih družin, delovnih organizacij in širše družbe. V sklopu sekcije bomo 
izpostavili različne vidike duševnega zdravja delovno aktivne populacije in preventivne pristope. 
 

 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE NA PODROČJU JAVNEGA 
ZDRAVJA  

Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) se vedno bolj uporabljajo na področju javnega zdravja. 
Številni avtorji navajajo, da so možnosti, ki jih omenjene tehnologije ponujajo, premalo izkoriščene, 
obenem se pri uporabi tovrstnih tehnologij odpira vrsta etičnih dilem. Pričakovani cilj te sekcije je 
prikazati stanje in predstaviti smernice na tem področju. 
 

 DRUŽBENI IZZIVI OHRANJANJA ZDRAVJA ŽENSK 
Spol ima nedvomno pomemben vpliv na zdravje, tako z vidika bioloških kot tudi sociokulturnih razlik. 
V tem pogledu so ženske skozi različna življenjska obdobja izpostavljene številnim družbenim 
vplivom, ki oblikujejo njihovo življenje in delo ter posledično tudi njihove reproduktivne možnosti in 
izbiro. Sekcija bo predstavila različne vidike in pristope k zagotavljanju zdravja žensk v sodobnem 
svetu.  
 

 PROBLEMI IN IZZIVI V PREHRANI DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE 
Znotraj sekcije bodo predstavljeni izzivi prehranjevanja delovno aktivne populacije in problemi, s 
katerimi se v sodobni družbi v zvezi s tem soočamo. Izpostavljeni bodo pristopi in ukrepi za 
izboljšanje prehranjevalnih navad – zmanjšanje uživanja soli ter vključevanje varovalnih živil v dnevno 
prehrano. 
 

 TELESNA (NE)AKTIVNOST IN NJEN POMEN ZA MIŠIČNO-SKELETNO IN KARDIO-METABOLNO 
ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE 

Znotraj sekcije bo predstavljena mišično-skeletna in kardio-metabolna problematika v kontekstu 
obremenitev na delovnem mestu in gibalne (ne)aktivnosti. Izpostavljeni bodo pristopi za 
zmanjševanje/ odpravljanje dejavnikov tveganja in za krepitev zdravja zaposlenih. 
 
Vpogled v aktualne trende na omenjenih področjih bodo podali uveljavljeni domači in tuji 
strokovnjaki v sklopu plenarnih predavanj in aktivni udeleženci v sklopu sekcij. 
 
Konferenca je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in 
študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim 
povezanih strok.  
 
V jutranjem delu konference bodo potekala plenarna predavanja. Sekcije bodo potekale zaporedno, 
kar bo slušateljem omogočilo celostni vpogled v zdravje delovno aktivne populacije. Plenarna 
predavanja bodo potekala v angleškem jeziku. Predavanja v sklopu sekcij bodo potekala glede na 
preference udeležencev, ki bodo predstavljali svoje prispevke. 
   

♦♦♦ 
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PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR  
Vodja programskega odbora  
Izr. prof. dr. Boštjan Žvanut, UP Fakulteta za vede o zdravju 
Vodja organizacijskega odbora  
Izr. prof. dr. Nejc Šarabon, UP Fakulteta za vede o zdravju 

 

♦♦♦ 

LOKACIJA DOGODKA  
Konferenca bo potekala v konferenčnih prostorih Grand hotela Portorož. 
 

♦♦♦ 

ODDAJA PRISPEVKA  
Prispevki naj bodo vsebinsko zasnovani, v skladu s strokovnimi in znanstvenimi področji letošnje 
konference: (i) duševno zdravje delovno aktivne populacije, (ii) uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije na področju javnega zdravja, (iii) družbeni izzivi ohranjanja zdravja 
žensk, (vi) problemi in izzivi v prehrani delovno aktivne populacije ter (v) področje telesne 
(ne)aktivnosti in njen pomen za mišično-skeletno in kardio-metabolno zdravje delovno aktivne 
populacije. Prispevki posameznega vsebinskega sklopa bodo predstavljeni po sekcijah.   
 
Datum oddaje povzetka: 3. 4. 2017. 
Datum oddaje prispevka: 31. 5. 2017. 
 
Prispevki se oddajajo preko elektronske pošte: conference@fvz.upr.si.  
 
Navodila za oddajo prispevka so priložena: ODDAJA PRISPEVKA_PRIPOROČILA. Vsi prispevki bodo 
recenzirani. Povzetki bodo objavljeni v zborniku konference, ki bo izšel v ta namen, prispevki bodo 
objavljeni v e-izdaji na USB ključku. Za aktivno udeležbo na konferenci je nujna oddaja povzetka. O 
morebitni oddaji prispevka se odločijo avtorji sami, le-ta ni pogoj za aktivno udeležbo. 
 
Poleg običajnih sekcij bo potekala še t.i. poster sekcija, kjer bodo predavatelji v največ 2 minutah 
občinstvu strnjeno predstavili svoj prispevek s pomočjo MS Powerpoint ali podobnega orodja. 
 
Informacije o konferenci so objavljene na spletni strani fakultete http://www.fvz.upr.si/. 
 

♦♦♦ 

KOTIZACIJA  
Kotizacija vključuje zbornik povzetkov, USB ključek s prispevki konference, prigrizke in potrdilo o 
udeležbi. Do 30. junija 2017 je obvezna prijava za aktivne udeležence, za pasivne udeležence – 
slušatelje pa do 20. avgusta 2017. 
  

 
CENIK – vse cene vključujejo 22 % DDV 

ZGODNJA PRIJAVA 
do 30. junija 2017 

PRIJAVA 
do 20. avgusta 2017 

AKTIVNA UDELEŽBA 
Prijava aktivnih udeležencev 100,00 / 
Mentorji UP FVZ* 45,00 / 
Študenti** 15,00 / 
PASIVNA UDELEŽBA 
Prijava pasivnih udeležencev 120,00 180,00 
Mentorji UP FVZ* 70,00 90,00 
Študenti** 30,00 30,00 

* Mentorji v učnih zavodih, ki z UP FVZ sodelujejo v študijskem letu 2016/17 
** Dodiplomski in podiplomski študenti z urejenim statusom študenta; v kategorijo študentov z aktivno udeležbo sodijo tudi bivši študenti UP FVZ (diplomanti), ki na konferenci 
predstavljajo svoje raziskovalno delo, pripravljeno v sklopu študija na UP FVZ. 
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NAČIN PLAČILA  
 
Zadnji rok plačila kotizacije je 20. avgust 2017.  
Udeleženci imajo možnost pisne odjave na naslov fakultete (UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola) ali na e-
naslov conference@fvz.upr.si. V primeru odpovedi prijave do 20. avgusta 2017 organizator v celoti 
povrne stroške kotizacije prijavitelju, v primeru odjave do vključno 8. septembra 2017 organizator 
zadrži 30% plačane kotizacije, v primeru odpovedi prijave po 8. septembru 2017 se vplačana 
kotizacija ne vrača. V primeru, da se prijavitelj ne odjavi skladno z navedenimi pogoji, mu bo 
izstavljen račun za kotizacijo s strani organizatorja konference.  
 
Račun o plačani kotizaciji vam bomo posredovali po prejetem plačilu.  
 
PODATKI ZA NAKAZILO kotizacije so: 
Naziv: 
UP FVZ 
Polje 42 
6310 Izola 
 
Št. podračuna: 01100 - 6000006037 
Namen: vpišete IME in PRIIMEK – KONFERENCA 
 

♦♦♦ 

 
REGISTRACIJA  
Aktivni udeleženci konference izpolnijo in pošljejo prijavni obrazec sočasno z oddajo končne verzije 
povzetka do 30. aprila 2017. Izpolnjeni prijavni obrazec in povzetek avtorji pošljejo na elektronski 
naslov: conference@fvz.upr.si. PRIJAVNI OBRAZEC bo objavljen na spletni strani 
http://www.fvz.upr.si/ pod menijem KONFERENCE.   
 
Pasivni udeleženci izpolnijo in pošljejo le PRIJAVNI OBRAZEC, najkasneje do 20. avgusta 2017 (zadnji 
rok prijave!) na elektronski naslov: conference@fvz.upr.si. PRIJAVNI OBRAZEC je objavljen na spletni 
strani http://www.fvz.upr.si/ pod menijem KONFERENCE.   
 
Prijavni obrazec in povzetek za konferenco shranite pod imenom: PRIIMEK_prijava oz. 
PRIIMEK_povzetek.doc (povzetek tudi v pdf obliki PRIIMEK_povzetek.pdf) in ga pošljite na elektronski 
naslov: conference@fvz.upr.si.  
 
 
 

♦♦♦ 

 

Za dodatne informacije  
prosimo pišite na: conference@fvz.upr.si. 


