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Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih
mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v
letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.



Izdelava, testiranje in promocija OiRA

Izdelava 3 interaktivnih spletnih orodij OiRA:
- avtoserviserji,

- slikopleskar, črkoslikar, fasader,

- elektro instalacije.

Roki za izdelavo: 

februar 2016, 

april 2016,

junij 2016 – glede na dogovor s sekcijami OZS.

objava orodij OiRA na spletnem portalu OSHA do 5. oktobra 2016
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Izdelava, testiranje in promocija OiRA

Testiranje 3 interaktivnih spletnih orodij OiRA:
- avtoserviserji,

- slikopleskar, črkoslikar, fasader,

- elektro instalacije.

Testiranja posameznega orodja na sekciji OZS

januar- februar 2016, 

marec - april 2016,

maj - junij 2016 – glede na dogovor s sekcijami OZS

Testiranje in poizkusna uporaba orodij OiRA – MOS, september 2016
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Izdelava, testiranje in promocija OiRA

Promocija orodij OiRA :
- opis orodij in uporabe na spletni strani ProZDRAV 2 in SOPS,

- članki v revijah Obrtnik-Podjetnik in Delavec v obrti,

- poglavje o orodju OiRA v Zborniku projekta ProZDRAV 2 .

Dogodki:

- 4 predstavitve na regijskih delavnicah za delodajalce (november 2015 do 

junij 2016),

- 4 usposabljanja delavcev v obrti in podjetništvu (marec 2016 do 

september 2016),

- predstavitev na posvetu delavcev „Žužkovi dnevi“, oktober 2015,

- predstavitev na Posvetu delodajalcev, marec 2016,

- predstavitev na srečanju sekretarjev OZS, junij 2016,

- predstavitev na MOS, september 2016,

- predstavitev na zaključni konferenci, oktober 2016.  
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Razvoj in izdelava, testiranje in promocija NpZdM

Razvoj in izdelava orodja „Načrt promocije zdravja na 

delovnem mestu“:
- idejna zasnova

- izdelava projektne naloge za orodje

- izdelava prototipov in usklajevanje zahtev z naročnikom

- priprava gradiv (pregled, prevod, dopolnitev, postavitev in ureditev 

tekstov)

- programiranje in grafično opremljanje

- vnosi sklicev na slovensko zakonodajo

- lektoriranje

- testiranje in validacija gradiv in orodja ter obdelava podatkov

- uskladitev gradiv in orodja glede na rezultate testiranja in validacije

- končno testiranje

- sodelovanje pri umestitvi orodja na spletni portal www.prozdrav2

do konca maja 2016
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http://www.prozdrav2/


Razvoj in izdelava, testiranje in promocija NpZdM

Promocija orodja NpZdM :
- opis orodja in uporabe na spletni strani ProZDRAV 2 in SOPS,

- članki v revijah Obrtnik-Podjetnik in Delavec v obrti,                  

- poglavje o orodju OiRA v Zborniku projekta ProZDRAV 2,

- zloženka –promocija NpZdM, februar 2016,

- priročnik Vodnik po spletnem orodju NpZdM, april 2016,

- kratek film - predstavitev orodja NpZdM,  maj 2016

Dogodki:

- 4 predstavitve na regijskih delavnicah za delodajalce (november 2015 do 

junij 2016),

- predstavitev na Posvetu delodajalcev, marec 2016,

- predstavitev na srečanju sekretarjev OZS, junij 2016,

- predstavitev na MOS, september 2016,

- predstavitev na zaključni konferenci, oktober 2016.
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Obveščanje, ozaveščanje in promocija 

Splet in tisk 
- spletna stran ProZDRAV 2 in SOPS,

- članki v revijah Obrtnik-Podjetnik in Delavec v obrti,

- oglasi v reviji Obrtnik-Podjetnik,                 

- Zbornik projekta ProZDRAV 2, september 2016,

- zloženka –promocija NpZdM, februar 2016,

- priročnik Vodnik po spletnem orodju NpZdM, april 2016,

- priročnik s praktičnimi primeri obvladovanja odnosov na delovnem mestu, 

februar 2016.

Video vsebine
- promocijski film o pomenu zdravja in varstva pri delu, september 2015,

- 4 animirani spoti –promocija zdravja, november 2015 do maj 2016,

- kratek film - predstavitev orodja NpZdM,  maj 2016,

- snemanje delavnice in razstavnega prostora na MOS, september 2016,

- snemanje zaključne konference, oktober 2016

- vse video vsebine bodo objavljene na spletni strani ProZDRAV 2 
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Obveščanje, ozaveščanje in promocija 

Dogodki
- Uvodna konferenca ProZDRAV,

- delavnica MOS 2015,

- Žužkovi dnevi 2015,

- 4 usposabljanja delavcev obrti in podjetništvu (marec do september 2016),

- 3 delavnice za vstopajoče na trg dela (november 2015 do marec 2016),

- 4 regijske delavnice za delodajalce (november 2015 do junij 2016),

- Posvet delodajalcev, marec 2016,

- srečanje sekretarjev OZS, junij 2016,

- delavnica MOS 2016, september 2016,

- razstavni prostor na MOS, september 2016,

- Zaključna konferenca, oktober 2016.
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Zmagovalni likovni izdelek ProZDRAV 2014
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SKUPAJ STORIMO VEČ ZA VARNA IN 
ZDRAVA DELOVNA MESTA!
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mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v
letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


