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Javno naročilo 

Naročnik 

NIJZ  

Trubarjeva cesta 2 

1000 LJUBLJANA 

Oznaka 88K201119 

Ime posla Izdelava nacionalne spletne platforme s področja PZD 

 

 

SPECIFIKACIJA NAROČILA 
 

 

1. SPLOŠNO O PROJEKTU 

 

Na NIJZ želimo prispevati k zmanjšanju zdravstvenega absentizma in prezentizma aktivne 

populacije preko Platforme za zdravje delavcev (PZD) ter povečati ozaveščenost na 

področju zdravja pri delu med delodajalci, delojemalci ter strokovnjaki s področja zdravja 

pri delu. 

 

Največji delež bolniške odsotnosti v Sloveniji predstavljajo mišično-kostne bolezni, 

poškodbe izven dela, duševne bolezni ter bolezni dihal. K naraščajočim stroškom slabega 

zdravja zaposlenih je potrebno prišteti tudi strošek predpisanih zdravil, diagnostike, 

zdravljenja in rehabilitacije obolelih delavcev. 

 

Na spletni platformi bodo lahko delodajalci, delojemalci ter strokovnjaki s področja zdravja 

pri delu hitro našli koristne informacije za pričetek izvajanja promocije zdravja pri delu in 

tako prispevali k obvladovanju bolniške odsotnosti zaposlenih. 

 

Za uspeh katerekoli aktivnosti promocije zdravja pri delu je potrebno ozavestiti 

delodajalce, predvsem vodstvene kadre, o principih in konceptih promocije zdravja pri delu 

ter koristih, ki jih ta prinaša podjetju in njegovim zaposlenim.  

 

Pri zaposlenih se bomo osredotočili na praktične vsebine in informacije s področja zdravja 

pri delu. 

 

Spletna platforma bo vsebovala tudi uporabne vsebine in koristne povezave namenjene 

strokovni javnosti. 

 

 

2. CILJI PROJEKTA 

 

Cilji projekta so: 

1. dvig ozaveščenosti delodajalcev, zaposlenih ter strokovnjakov in drugih deležnikov 

s področja zdravja ter zdravja pri delu; 

2. večja ozaveščenost delodajalcev o koristih in metodah v promociji zdravja pri delu 

ter posledično prispevanje k zdravju delovnega okolja in zaposlenih; 

3. uporaba spletne platforme in povezanih vsebin ter posledično bolj zdravo vedenje 

zaposlenih ter s tem izboljšanje zdravstvenega stanja zaposlenih; 

4. znižanje absentizma zaposlenih oseb s posledičnim zmanjševanjem stroškov ZZZS 

in delodajalcev za nadomestila za začasno zadržanost od dela; 

5. zmanjšanje pojava poklicnih ter z delom povezanih bolezni; 

6. zmanjšanje prezentizma ter posledično večja produktivnost zaposlenih;  

7. višja kakovost proizvodov in storitev ter večja konkurenčnost slovenskega 

gospodarstva.  
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3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 

Predmet javnega naročila je izdelava vsebin za PZD s področja promocije zdravja pri delu.  

 

4. CILJI JAVNEGA NAROČILA 

 

Postavitev spletne platforme z vsebinami s področja PZD, namenjene delodajalcem, 

delojemalcem, strokovni in drugi zainteresirani javnosti. 

 

S platformo želimo doseči: 

1. Odlično uporabniško izkušnjo. 

2. Prepoznavno grafično podobo. 

3. Možnost nadaljnjega nadgrajevanja platforme. 

4. Preprosto urednikovanje. 

5. Dobro preglednost. 

6. Preprosto navigacijo in s tem boljšo dostopnost informacij. 

 

5. CILJNE JAVNOSTI (DELEŽNIKI) 

 

Ciljne javnosti so:  

- delodajalci, predvsem vodstveni kadri;  

- zaposleni;  

- strokovna javnost; 

- splošna javnost in mediji.  

 

6. SPECIFIKACIJA JAVNEGA NAROČILA 

 

A Zasnova in struktura spletne strani  

 

Izvajalec bo pripravil vizualno zasnovo spletne strani, ki vsebuje: 

- prepoznaven grafični znak spletne strani;  

- predlog fontov;  

- predlog barvne lestvice;  

- umestitev logotipa NIJZ.  

 

Izvajalec bo pripravil predlog vsebinske strukture spletne strani, ki bo vključevala: 

- navigacijo in načrt strani (sitemap);  

- orodja, ki jih je treba razviti za portal; 

- opis tehničnih zahtev; 

- razdelitev vsebin glede na  področja, so predmet tega razpisa in 

- zasnova spletne strani mora predvideti dvojezičnost (slo/it in slo/madž) in temu 

prilagojen nabor vsebin.  

 

B Priprava in izdelava dokumentacije za strokovne vsebine   

 

Izvajalec bo pripravil in izdelal dokumentacijo za strokovne vsebine s petih področij: 

 

1 KOSTNO – MIŠIČNIH BOLEZNI 

Naročnik bo deležnike ozaveščal: 

- o pojavnosti kostno - mišičnih bolezni, povezanih z delom; 

- o vzrokih za nastanek kostno - mišične bolezni, povezanih z delom;  

- o možnosti zmanjševanja tveganj za kostno - mišične bolezni povezanih z delom v 

ergonomsko neustreznem delovnem okolju ter zaradi neupoštevanja ergonomskih 

načel dela v posameznih gospodarskih panogah in dejavnostih. 
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2 POŠKODB PRI DELU IN POŠKODB IZVEN DELA 

Naročnik bo deležnike ozaveščal: 

- o pojavnosti in najpogostejših vzrokih za poškodbe pri delu; 

- o možnosti zmanjševanja tveganj za poškodbe pri delu v posameznih gospodarskih 

panogah in dejavnostih. 

- o problemu poškodb izven dela, ki predstavljajo drugi največji delež bolniških 

izostankov; 

- o zdravem in varnem izvajanju prostočasnih aktivnosti. 

 

3 DUŠEVNIH BOLEZNI IN VEDENJSKIH MOTENJ 

Naročnik bo deležnike ozaveščal: 

 

- o vplivu psihosocialnih tveganj na delovnem mestu na razvoj duševnih bolezni in 

vedenjskih motenj; 

- o negativnem vplivu duševnih bolezni in vedenjskih motenj na delazmožnost;  

- o promociji duševnega zdravja pri delu;  

- o ustvarjanju zdravju prijaznega psihosocialnega delovnega okolja.  

 

4 STARAJOČE SE DELOVNE POPULACIJE 

Naročnik bo deležnike ozaveščal: 

 

- o demografskih spremembah slovenske delovne populacije; 

- o vplivu podaljševanja delovne dobe in večanja intenzivnosti dela na zdravje 

zaposlenih;  

- o promociji zdravja pri delu starajoče se delovne populacije; 

- o ustvarjanju starejšim delavcem prijaznega delovnega okolja. 

 

5 POKLICNIH BOLEZNI IN BOLEZNI V ZVEZI Z DELOM 

Naročnik bo deležnike ozaveščal: 

 

- o pojavnosti in vzrokih poklicnih bolezni v posameznih gospodarskih panogah in 

dejavnostih; 

- o pojavnosti in vzrokih z delom povezanih bolezni v posameznih gospodarskih 

panogah in dejavnosti; 

- o preventivi poklicnih in z delom povezanih bolezni. 

 

 

Skupaj za vsa našteta področja v tej točki bo izvajalec pripravil naslednje dokumente:  

 

1. Pregled pravnih podlag z ustreznimi spletnimi povezavami 

 

Izvajalec bo pripravil pregled vseh pravnih podlag, ki v Republiki Sloveniji urejajo področja, 

ki so predmet tega javnega naročila. Seznam pravnih podlag mora omogočati povezavo 

predpisa na ustrezno spletno stran. 

Dokument bo pripravljen na način, da je primeren za objavo na spletni strani.  

 

2. Pregled mednarodnih in domačih raziskav ter strokovne literature z 

omenjenih področij 

 

Izvajalec bo pripravi pregled najpomembnejših mednarodnih in domačih raziskav ter 

strokovne literature,  ki so predmet tega naročila in so dosegljive v bibliografskih bazah, 

kot npr. MedLine. Pregled mednarodnih in domačih raziskav ter strokovne literature bo 

obsegal povzetek raziskav in strokovne literature na vsaj 20 avtorskih straneh v 

slovenskem jeziku, in sicer na način kot se opravljajo sistematični pregledi literature 

(PRISMA).  

Dokument bo pripravljen na način, da je primeren za objavo na spletni strani.  
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3. Pregled statističnih podatkov in trendov s tega področja  

 

Izvajalec bo pripravil pregled statističnih podatkov in trendov, ki so predmet tega naročila, 

ki jih bo pridobil od NIJZ, ZZZS, SURS, EU - OSHA (Evropske agencije za varnost in zdravje 

pri delu) itd. Pregled statistični podatkov bo zajemal analizo stanja, trende in priporočila.  

Dokument bo obsegal vsaj 20 avtorskih straneh v slovenskem jeziku. 

Dokument bo pripravljen na način, da je primeren za objavo na spletni strani.  

 

4. Pregled dobrih praks iz Slovenije  

 

Izvajalec bo pripravil pregled in predstavitev vsaj petih (5) dobrih praks, ki jih že 

uporabljamo v Sloveniji in pripravil predlog, ki ga bodo lahko delodajalci implementirali. 

Dokument bo dolg vsaj 10 avtorskih strani v slovenskem jeziku.  

Dokument bo pripravljen na način, da je primeren za objavo na spletni strani.  

 

5. Pregled dobrih praks iz EU 

 

Izvajalec bo pripravil pregled in predstavitev vsaj desetih (10) dobrih praks, ki jih že 

uporabljajo v EU in pripravil predlog, ki ga bodo lahko delodajalci implementirali. Dokument 

bo dolg vsaj 20 avtorskih strani v slovenskem jeziku. 

Dokument bo pripravljen na način, da je primeren za objavo na spletni strani.  

 

6. Pregled dobrih praks iz drugih držav  

 

Izvajalec bo pripravil pregled vsaj pet (5) dobrih praks, ki so že v uporabi izven EU in 

pripravil predlog, ki ga bodo lahko delodajalci implementirali. Dokument bo dolg vsaj 10 

avtorskih strani v slovenskem jeziku. 

Dokument bo pripravljen na način, da je primeren za objavo na spletni strani.  

 

7. Pregled obstoječih uporabnih povezav in spletnih strani 

 

Izvajalec  bo pripravil  pregled relevantnih obstoječih povezav in spletnih strani na temo 

promocije zdravja pri delu, s posebnim poudarkom na preprečevanju kostno - mišičnih 

bolezni, poškodb pri delu in izven dela, duševnih bolezni in vedenjskih motenj v povezavi 

s psihosocialnimi tveganji pri delu, poklicnih bolezni ter z delom povezanih bolezni ter 

ohranjanju zdravja starajoče se delovno aktivne populacije, ki so dosegljive na svetovnem 

spletu ter objavljene na tovrstnih portalih doma in v tujini. Seznam vsebin mora omogočati 

povezavo na ustrezno spletno stran. 

Dokument bo pripravljen na način, da je primeren za objavo na spletni strani.  

 

8. Pregled obstoječih video vsebin  

 

Izvajalec bo pripravil pregled vsebinsko relevantnih obstoječih video vsebin na temo 

promocije zdravja pri delu, s posebnim poudarkom na preprečevanju kostno - mišičnih 

bolezni, poškodb pri delu in izven dela, duševnih bolezni in vedenjskih motenj v povezavi 

s psihosocialnimi tveganji pri delu, poklicnih bolezni ter z delom povezanih bolezni ter 

ohranjanju zdravja starajoče se delovno aktivne populacije, ki so dosegljive na svetovnem 

spletu ter objavljene na tovrstnih portalih doma in v tujini. Seznam video vsebin mora 

omogočati povezavo na ustrezen video.  

 

Poleg seznama mora dokument zajemati tudi argumentacijo zakaj je posamezna video 

vsebina relevantna.  

Izvajalec bo na podlagi tega pregleda, določil deset (10) najbolj relevantnih video vsebin, 

za katere bo pridobil dovoljenje za objavo in uporabo video vsebine ter ga, če bo v tujem 

jeziku, podnaslovil v slovenski jezik. 
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9.  Priprava video vsebin 

 

Izvajalec bo pripravil skupaj pet (5) videov in sicer po (1) en video iz vsakega področja, ki 

je predmet tega razpisa. Posamezen video vključuje produkcijo - snemanje, post 

produkcijo, glasbeno podlago, po potrebi statiste oz. nastopajoče in pripravo spremnega 

besedila, na podlagi strokovnih ugotovitev. Dolžina ene (1) izobraževalne video vsebine je 

do 3 min.  

Vsak video bo pripravljen na način, da bo primeren za objavo na spletni strani.  

 

C Slikovna gradiva 

 

Izvajalec bo za posamezne vsebine na spletni strani, glede na vsebinsko strukturo spletne 

strani, zagotovil kakovostna slikovna gradiva: 

- fotografije za posamezna področja spletne strani (20 kom); 

- naslovne fotografije (5 kom); 

- infografike (5 kom); 

- slikovna gradiva za ohranjanje in krepitev zdravja delavcev, kot so npr. vaje za 

aktivne odmore na delovnem mestu, itd. (10 kom).  

 
D Sodelovanje izvajalca z izdelovalcem spletne strani 

 

Izvajalec bo zagotavljal redno komunikacijo z izdelovalcem spletne strani in bo z njim 

sodeloval v vseh korakih izdelave spletne strani, se z njim usklajeval in razreševal odprta 

vprašanja.  

Izvajalec bo odgovoren za dodajanje vsebin na spletno stran, na način, da bo spletna stran 

pripravljena za javno objavo. Po javni objavi spletne strani, bo izvajalec še eno (1) leto 

skrbel za ažurno posodabljanje vsebin na spletni strani. Sodelovanje izvajalca iz prvega in 

drugega odstavka zajema 120 ur dela. 

 

7. OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI 

 

Obvezne priloge k prijavi (vse v skladu z zgoraj navedenim opisom) / merila za ocenjevanje 

ponudb: 

 
Zap. 
št. 

Vrsta storitve 
 

Razlaga Količina Priloga 
 k prijavi  
(v PDF) 

1 PREDLOG 
VSEBINSKE 
STRUKTURE 
SPLETNE STRANI 

Predlog vsebinske strukture spletne strani, 
ki vključuje navigacijo in načrt strani (sitemap), 
orodja, ki jih je treba razviti za portal, opis tehničnih 
zahtev in razdelavo vsebin glede na  področja, ki so 
predmet tega razpisa. 

1  

2 ZASNOVA VIDEO 
VSEBINE 

Predlog zasnove enega (1) videa, s področja kostno - 
mišičnih obolenj, in sicer scenarij, ki temelji na 
strokovnih podlagah in priporočilih z omenjenega 
področja.  

1  

 

Vse ostale storitve izbrani ponudnik izdela najkasneje do 31.5.2020. 

 
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti 
ustrezajo zgoraj navedenim opisom. 
       

 V/na _______________, dne __________ 
                    Ime in priimek: 


