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Izhodišča za ponudbo KRAJ, DATUM Ljubljana, marec 2015 

LOKACIJA Domus Medica  
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Zadeva in vsebina dokumenta 
 
Seznam zahtev za izvedbo grafičnih in digitalnih del na projektu Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v 
družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce 
 

1. Povzetek projekta 

2. Obseg projekta 

3. Gostovanje spletnega mesta in tehnične zahteve 

4. Navodila za oddajo ponudbe 
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Povzetek projekta 

Partnerji na projektu 

 ZRC SAZU 

 Zdravniška zbornica Slovenije 

 CSD Maribor 

 Zavod EMMA 

Cilji projekta 

 Uveljavitev določil ZPND na področju zdravstvene dejavnosti. 

 Seznanitev zdravstvenih delavcev s strokovnimi usmeritvami obravnave nasilja v družini pri izvajanju 

zdravstvene dejavnosti. 

 Povečanje kompetenc zdravstvenega osebja za prepoznavanje in obravnavo žrtev nasilja v družini in za delo z 

ranljivimi skupinami. 

Vzpostavitev medsektorske obravnave žrtev in storilcev nasilja v družini, ki bo primerljiva tudi z mednarodnimi 

praksami na tem področju. 

 

Struktura in vsebine spletnega mesta 

Spletno mesto se nahaja na domenah: www.nasiljevdruzini.si, www.prepoznajnasilje.si (slo in en; v en samo 

predstavitev projekta) 

 Projekt POND_SiZdrav – navadna vsebina, razen dogodkov, ki so svoj modul 

o raziskava 

o cilji 

o najava dogodkov (izpostaviti na prvi strani) 

o zakonodaja 

o izdelki (navodila, priročniki, itd.) 

o partnerji projekta 

predstavitev partnerjev s kontaktnimi podatki (logotipi partnerjev so ves čas prisotni v nogi spletnega 

mesta) 

 O nasilju (informacije o nasilju družini/ družinskem nasilju) – navadne vsebine in video vsebine 

 Informacije za zdravstveno osebje 

 Izobraževanje – kakšne vrste vsebin bo vseboval ta sklop 

 Novinarsko središče 

o objave za javnost/informacije (izpostaviti na prvi strani) 

o gradiva za novinarje 

 Povezave na sorodne vsebine in projekte - seznam 

 Partnerji projekta - interne (zaprte strani) za partnerje projekta – tukaj predvidevamo, da bodo predvsem 

seznami dokumentov, kaj še? 

 Kontakt/Pišite nam/Vaš mnenje – kontaktni obrazec 

http://www.nasiljevdruzini.si/
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Druge vsebine: 

 disclaimer o financiranju (ves čas prisoten v nogi spletnega mesta) – navadna vsebina 

 splošni pogoji uporabe spletnega mesta (vsebujejo tudi klavzulo o avtorskih pravicah vsebin na spletu) – 

navadna vsebina 

 

Obseg projekta 

Grafično oblikovanje 

OPIS DEL ROK IZVEDBE 

1. osnovanje logotipa projekta v skladu z grafičnimi navodili »norway 

grants« 

 april 2015 

2. zasnova grafičnih materialov potrebnih za vodenje in komuniciranje 

projekta kot sledi: 

 slog in izgled grafičnih dodatkov k CGP (fotografij) 

 dopisni listi 

 liste prisotnosti (administrativna zahteva projekta) 

 časovnice 

 power point predloge (PPT) 

 vabila na dogodke 

 newsletter (digitalni)/ e-novice 

 brošura 

 letak/ plakat 

 oglasna pasica 

 priročniki za zdravstvene delavce (september) – 

knjižica + hitri koraki 

 zaključni zbornik projekta (februar 2016) 

 april 2015 

3. grafična zasnova spletnega mesta v skladu z izbrano barvno paleto in 

smernicami »norway grants« 

 april 2015 

 

Izvedba spletnega mesta 

OPIS DEL ROK IZVEDBE 

1. priprava grafičnih materialov 

 priprava vseh strani in elementov v HTML5 in CSS z upoštevanjem 

 april 2015 
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smernic oblikovanja, ki jih bo pripravil grafični oblikovalec (vse v 

odzivnem dizajnu) 

o spletno mesto 

o newsletter 

2. pomoč pri razvoju vsebinskega sporočila letakov in plakatov  april 2015 

3. vzpostavitev spletnega mesta s pripadajočimi funkcionalnostmi 

 Novice (več kategorij novic – klasične novice, članki, sporočila za 

novinarje; cca. 3; možno objavljati tako na zaprtih kot odprtih 

straneh) 

 Prijava na obvestila/novice (na pošiljanje se lahko prijavi kdorkoli) 

 Dogodki (glej: www.domusmedica.si)  

 Login (Prijava) za registrirane uporabnike (brez zunanje 

registracije) 

 Seznami dokumentov (več kategorij, ki jih je možno poljubno 

dodajati, odvzemati, preimenovati), ki se pojavljajo na zaprtih 

straneh 

 Obrazec za kontakt za vprašanja javnosti 

 april 2015 

4. vzpostavitev CMS Sistema 

za kar se da samostojno upravljanje s spletnim mestom potrebujemo 

CMS; CMS mora biti v skladu z zahtevami strežnika, ker pomeni, da 

mora biti podprt s tehnologijo .Net (specifikacije strežnika opisane v 

nadaljevanju) – Zaželen je system SItefinity, saj na strežniku že 

obstajaja CMS proizvajalca Telerik Inc. 

 april 2015 

5. vzdrževanje spletnega mesta in podpora urednikom  od april 2015 do april 2016 

 

Gostovanje spletnega mesta in tehnične zahteve 

Ponudbe za gostovanje spletnega mesta ni potrebno oddajati, saj bo le-to gostovalo na spletnem strežniku Zdravniške 

zbornice Slovenija. Tehnične specifikacije strežnika so: 

Strežnik 

 Microsoft Windows Server (minimalno verzija 2008) 

 Internet Information Services (minimalno verzija 7.0) 

 Microsoft .NET Framework (minimalno verzija 4.0) 

 Microsoft SQL Server (minimalno verzija 2008) 

Odjemalec 

 Internet Explorer (minimalno verzija 9) 

 Firefox (minimalno verzija 4) 

http://www.domusmedica.si/
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 Chrome (minimalno verzija 12) 

 

Oddajanje ponudbe 

Prosimo, da pri pripravi ocene stroškov upoštevate ta dokument kot izhodišče ter svoje ponudbe oddate v strnjeni 

obliki na priloženih obrazcih: 

 Obrazec 1 - Ocena za grafično oblikovanje 

 Obrazec 2 - Ocena za Izvedbo spletnega mesta 

Datum oddaje ponudbe je 5 dni od prejetja tega dokumenta. Ponudbe pošljite na e-poštna naslova 

brane.dobnikar@zzs-mcs.si in polona.wallas@zzs-mcs.si. 

Kriterij za odločitev za izvajalca bo strošek izvedbe projekta in ustreznost tehnološke rešitve zaradi obstoječih 

namestitev strežnika, manj bo na odločitev vplival strošek grafičnega oblikovanja. 

 

mailto:brane.dobnikar@zzs-mcs.si
mailto:polona.wallas@zzs-mcs.si

