
 
 

 
 

VABILO ZA ORGANIZACIJE, PODJETJA 

V VDC Zagorje ob Savi se zavedamo pomembnosti zdravja na delovnem mestu in zato zaposlene 

vzpodbujamo in jim omogočamo različne aktivnosti, ki pripomorejo k njihovemu boljšemu telesnemu 

in duševnemu zdravju. To pripomore h kakovostnejšemu opravljanju storitve za naše uporabnike – 

duševno in telesno prizadete odrasle osebe in znižuje absentizem zaposlenih. Odločili smo se, da 

našo dobro prakso širimo naprej, po vseh zasavskih organizacijah, saj smo vsi Zasavci še kako 

potrebni zdravega načina življenja in upanja na svetlejšo prihodnost.  

Vabimo vas k sodelovanju na 2. zasavskem teku in hoji za upanje, ki ga organizira VDC 

Zagorje ob Savi pod okriljem EUROPA DONNA, v torek, 1.10.2013, v EUROPARKU v Zagorju 

ob Savi. Zbiranje bo potekalo od 10. uri ure naprej, tek in hoja bosta ob 11. uri. 

Z udeležbo vaši organizaciji in zaposlenim omogočite tudi izpolnitev zakonskih obveznosti promocije 

za zdravje na delovnem mestu (32. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu). S sodelovanjem na 

teku in hoji boste pridobili potrdilo, da je vaše podjetje, so zaposleni aktivno sodelovali na športno-

dobrodelni prireditvi, ki je bila posvečena tudi zdravju zaposlenih iz  različnih organizacij. Poleg teka 

ali hoje bodo vsi vaši zaposleni imeli možnost brezplačnega merjenja pritiska in krvnega sladkorja. 

Želimo si, da bi iz vsake zasavske organizacije prišel simbolično vsaj po 1 zaposlen, saj se zavedamo, 
da vaš delovni proces ne sme biti moten. Poskrbeli bomo tudi za medijske objave vašega športno-
dobrodelnega sodelovanja, vašega odgovornega ravnanja do zaposlenih in družbenega okolja. Vsak 
pravočasno prijavljeni udeleženec bo prejel majico Europa Donna, vodo in roza pentljo. 

Na teku in hoji za upanje bomo zbirali prostovoljne prispevke za opremo nove stanovanjske skupine 
VDC Zagorje ob Savi, ki bo zgrajena do pomladi 2014 in bo nudila dom 10 zasavskim duševno in 
telesno prizadetim odraslim osebam. Prispevek lahko nakažete tudi na TR VDC Zagorje ob Savi 
01100-6030307770 s pripisom za opremo stanovanjske skupine. 
 
Z željo, da se 1.10.2013 do 11. ure dobimo v čim večjem številu v Europarku v Zagorju in pokažemo, 
da je zasavskim organizacijam zdravje resnično vrednota, Vas lepo pozdravljamo. 
 
Nadaljnje informacije in prijave: 

 Domen POCIECHA, 040 607 400, domen.pociecha@vdc-zagorje.si 

 Heda KOVAČ, 051 334 860, hedvika.kovac@vdc-zagorje.si 

 Špela REŽUN, 031 239 782, spela.rezun@vdc-zagorje.si 
Direktorica VDC Zagorje ob Savi 

Ana REŽUN 
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