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OPIS PROJEKTA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Naziv Projekta: Vzpostavitev Centralne evidence o malem delu
Naročilo male vrednosti Izdelava projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo
informacijski podpore vodenja centralne evidence o malem delu (CEMD) se izvaja v sklopu
projekta uvedbe informacijske podpore vodenja CEMD.

Grobi plan projekta uvedbe informacijske podpore vodenja CEMD predpostavlja tri faze:
1.faza: izbor zunanjega izvajalca za pripravo projektne in razpisne dokumentacije za
izvedbo javnega naročila za izgradnjo informacijske podpore vodenja CEMD;
2.faza: izbor izvajalca za izgradnjo informacijske podpore vodenja CEMD: centralne evidence
malega dela, spletnega portala za malo delo in informacijske podpore za posredovanje
malega dela;
3. faza: izgradnja in testiranje informacijskega sistema, nabava opreme in uvedba sistema v
operativno delovanje in upravljanje..

Javno naročilo se nanaša le na 1. fazo projekta.
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1. OZADJE CELOTNEGA PROJEKTA

Osnovne predpostavke projekta so:
-

Pravna podlaga za izvedbo projekta Vzpostavitev centralne evidence o malem delu je
Zakon o malem delu, s katerim želi država enotno urediti oblike dela, katerih zaradi
njihove občasne narave in dinamike opravljanja dela, ne moremo šteti kot delovno
razmerje. Namen Zakona o malem delu je, da se vse oblike tovrstnega dela vključi v
mehanizem podpore socialnim blagajnam in da se vsem, ki ta dela opravljajo,
omogočijo primerljive pravice iz socialnih zavarovanj in s tem tudi ustrezno varnost na
trgu dela. Z uvedbo malega dela se tudi pričakuje zmanjšanje obsega dela in
zaposlovanja na črno, saj se uvaja nova možnost legalnega opravljanja plačanega dela,
ki ima lahko tudi elemente delovnega razmerja, pod ugodnejšimi pogoji za delodajalca.
Malo delo bo v veliki meri ohranilo fleksibilni značaj na trgu dela, ki ga ima sedaj
študentsko delo, zato bo tudi prispevalo k bolj prožnemu trgu dela ob hkratni
zagotovitvi osnovnih pravic iz socialnih zavarovanj.

-

Pravni podlagi za izvedbo projekta Vzpostavitev centralne evidence o malem delu sta
dva izvršilna predpisa zakona in sicer:
Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti posredovanja malega dela, ki bo
podrobneje predpisal pogoje za pridobitev dovoljenja za posredovanje malega dela,
pogoje za podaljšanje trajanje dovoljenja, način obračuna stroškov, ki se priznajo
organizaciji, ki posreduje malo delo, način finančnega in drugega poročanja ter roke
poročanja organizacij in inštitucij, ki upravljajo s sredstvi iz dajatve;
Pravilnik o postopkih vodenja in vzdrževanja centralne evidence o malem delu,
načinu potrjevanja napotnic za malo delo ter o postopkih pri koriščenju sredstev
rizičnega sklada, ki bo predpisal obrazec napotnice za malo delo, podrobnejši način
potrjevanja napotnic, podrobne postopke, roke ter način vzdrževanja in vodenja
centralne evidence o malem delu ter način koriščenja sredstev rizičnega sklada.

-

Malo delo je opredeljeno kot plačano začasno, občasno delo ali trajnejše časovno
omejeno delo študentov in dijakov, upokojenih, brezposelnih ter drugih neaktivnih
oseb, v obsegu največ 60 ur/mesec. Izjema velja za študente in dijake, katerim je zaradi
študijskih obveznosti omogočeno, da malo delo opravljajo tudi več ur na mesec, vendar
pa v posameznem koledarskem letu ne smejo preseči dovoljenega obsega ur,
preračunanega na letni obseg ur, kar znese 720 ur. Omejen je tudi letni zaslužek iz tega
naslova v višini 6.000 EUR, najnižja bruto urna postavka pa znaša 4,00 EUR.

-

Iz malega dela se bodo plačevali prispevki delojemalca za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje, delodajalec pa je obvezan k plačilu
prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter dajatve iz
malega dela. Dajatev iz malega dela znaša 14% od bruto plačila za opravljeno malo
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delo, kar je enako kot znaša trenutna koncesijska dajatev iz dela dijakov in študentov.
Sredstva iz dajatve se bodo stekala v dva proračunskega sklada, enega v pristojnosti
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in drugega v pristojnosti Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Sredstva iz dajatve se v največjem odstotku
namenjajo za financiranje štipendij ter izgradnjo in vzdrževanje študentskih domov.
Manjši del sredstev iz dajatve pa bo namenjen za rizični sklad, delovanje organizacij
študentov, izvajanje projektov, namenjenih študentom in upokojencem, izvajanju
aktivne politike zaposlovanja ter za podporo evidentiranja in spremljanja malega dela
ter inšpekcijskega nadzora.
-

Posredovanje malega dela se bo izvajalo kot nepridobitna dejavnost, na podlagi
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki ga podeli in odvzame ministrstvo, pristojno za
delo. Dovoljenje se podeli na javnem razpisu in sicer za dobo največ 5 let. V kolikor
regijska pokritost ni zagotovljena lahko podeli dovoljenje Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje največ za eno leto. Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje bo v
okviru projekta Vzpostavitev centralne evidence o malem delu, ki je predmet tega
javnega naročila vzpostavil tudi informacijski sistem za dejavnost posredovanja malega
dela.
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-

-

-

Pri posredovanju malega dela se ohranja institut napotnice, ki sedaj velja za študentsko
delo, vendar z vgrajenimi varovalkami, ki bodo zagotovile redno plačevanje
delodajalcev za opravljeno malo delo oziroma učinkovitejšo izterjavo neplačanih
obveznosti. V primeru neplačila s strani delodajalca uvajamo posebno varstvo za
osebo, ki bo malo delo opravila in sicer tako, da se ji zagotovi plačilo dela iz skupnega
rizičnega sklada, organizacija, ki posreduje malo delo pa ima pristojnost in dolžnost, da
izvede postopke izterjave in izterjana sredstva vrne v rizični sklad.
Za učinkovito izvajanje, spremljanje in nadzor malega dela, je ključna vzpostavitev
centralne evidence o malem delu, ki jo bo vodil Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje in v kateri bodo tekoče razvidni podatki o opravljenem malem delu za
posamezno osebo in delodajalca, neposredni vpogled v evidenco pa je predviden tudi
za nadzorne organe. Centralna evidenca o malem delu bo zagotovila tudi beleženje
neformalnih izkušenj, pridobljenih z malim delom, kar bo predvsem v korist mladim,
pa tudi brezposelnim osebam, pri iskanju zaposlitve. Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje bo vzpostavil Centralno evidenco o malem delu, v okviru projekta
Vzpostavitev centralne evidence o malem delu, katerega 1. faza je predmet tega
javnega naročila.

Predlog zakona uvaja strog nadzor nad kršitvami zakona. Kazenske določbe
predvidevajo visoke globe za delodajalce in posameznike, poleg tega pa bo v primeru
pravnomočne odločbe o prekršku po Zakonu o malem delu veljala tudi prepoved
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potrjevanja napotnic za opravljanje malega dela in sicer za osebe 1 leto in za
delodajalce 2 leti od dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku.
-

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo za projekt Vzpostavitev centralne
evidence o malem delu zagotovilo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
ustrezna finančna sredstva v letu 2010 in 2011.

-

V okviru projekta Vzpostavitev centralne evidence o malem delu bodo izvedene
naslednje ključne aktivnosti:
izbor zunanjega izvajalca za pripravo projektne in razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila za izgradnjo informacijske podpore vodenja CEMD;
izbor izvajalca za izgradnjo informacijske podpore vodenja CEMD: centralne
evidence malega dela, spletnega portala za malo delo in informacijske podpore za
posredovanje malega dela;
izgradnja in testiranje informacijskega sistema, nabava opreme in uvedba sistema v
operativno delovanje in upravljanje.

-

-

-

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje za izvedbo projekta Vzpostavitev centralne evidence o malem delu
določita rok 31.12.2011.

2. NAMEN IN CILJI AKTIVNOSTI PROJEKTA

Vzpostavitev Centralne evidence o malem delu

Projekt:

Trajanje celotnega projekta:
Trajanje 1. faze :

september 2010 – december 2011 (16 mesecev)
oktober 2010 – november 2010 (2 meseca)

Namenski cilji celotnega projekta
N1:

N2:
N3:

Izgradnja informacijskega sistema za malo delo: Centralna evidenca
malega dela, spletni portal za malo delo in informacijska podpora za
posredovanje malega dela
Nabava potrebne opreme za delovanje informacijskega sistema
Vzpostavitev delovanja in upravljanje informacijskega sistema
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Objektni cilji celotnega projekta (rezultati)
O1:
O2:
O3:
O4:
O5:
O6:
O7:

Izdelana projektna dokumentacija
Izvedena javna naročila s podpisanimi pogodbami
Nabavljena oprema
Izgrajen informacijski sistem.
Preverjeno delujoč informacijski sistem
Vzpostavljeno operativno delovanja in vzdrževanja inf. sistema
Vzpostavljeno upravljanje CEMD

.

Taktika izvedbe
-

-

lastno projektno vodenje, namestitev in uvedba informacijske rešitve in upravljanje
informacijske rešitve.
zunanja izvedba v 1.fazi: izdelava analize zakona in pravilnikov, analiza procesov
obstoječega sistema v ZRSZ, svetovanje pri pripravi javnega naročila, predlog
informacijske rešitve glede na obstoječi informacijski sistem, priprava tehničnih in
funkcijskih specifikacij, priprava celotne tehnične dokumentacije za javno naročilo, , ,
zunanja izvedba v nadaljnjih fazah: dobava opreme, izgradnja informacijskega sistema,
testiranje informacijskega sistema, priprava tehnične dokumentacije implementirane
rešitve, načrt upravljanja in vzdrževanja CEMD, vzdrževanje in nadgrajevanje
informacijskega sistema za CEMD.

Terminski načrti z mejniki in kontrolnimi točkami celotnega projekta

9.

2010
10. 11. 12.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2011
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Mejniki in kontrolne točke na projektu:
1. do 31.10.2010 izvedeno javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za izdelavo projektne
in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijski podpore vodenja centralne
evidence o malem delu (CEMD);
2. do 30.11.2010 zaključek del zunanjega izvajalca;
3. do 28.02.2010 izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca za izgradnjo informacijskega
sistema za malo delo: centralne evidence malega dela, spletnega portala za malo delo in
informacijske podpore za posredovanje malega dela;
4. do 01.09.2010 nabava opreme in izgradnja informacijskega sistema;
5. do 31.12.2011 testiranje, preverjeno delujoč sistem;
6. Do 31.12.2011 zaključena uvedba informacijskega sistema v delovanje in upravljanje.

3. VSEBINA NAROČILA ZA 1. FAZO PROJEKTA uvedbe informacijske podpore
vodenja CEMD

V okviru projekta »Vzpostavitev Centralne evidence o malem delu« predmet naročila
predstavlja Izdelavo projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijski
podpore vodenja CEMD.
Namen naročila:

Izbira zunanjega projektnega partnerja (izvajalca), kompetentnega za
načrtovanje za dosego objektnega cilja O1 (Izdelana projektna
dokumentacija) in za svetovanje za dosego ostalih objektnih ciljev.
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Cilj naročila:
Na podlagi predhodno izdelane študije izvedljivosti (študija se izdela v
sklopu tega naročila) se izdela specifikacija zahtev za programsko opremo,
načrt implementacije predlagane rešitve ter tehnični del razpisne
dokumentacije za izbiro izvajalca implementacije rešitve.

Rezultati naročila (izdelki, ki jih naročnik zahteva od izvajalca v okviru tega naročila):
1. Študija izvedljivosti na podlagi Analize pravnih podlag za izvajanje malega dela glede na
obstoječe stanje in informacijsko podporo ZRSZ in drugih sodelujočih institucij z oceno
potrebnih sredstev in drugih virov za izvedbo celotnega projekta.
2. Predlog informacijskega sistema za malo delo, ki vsebuje tudi opis in skice procesov.
3. Specifikacija zahtev za programsko opremo (po IEEE 830-1998).
4. Načrt implementacije rešitve, ki mora vsebovati:. Opis implementacije rešitve, terminski načrt
za implementacije rešitve, načrt virov (človeški, materialni, finančni) za implementacijo rešitve
in analizo tveganj.
5. Celotna tehnična dokumentacija za javno naročilo za izgradnjo informacijskega sistema in za
nabavo strojne in sistemske programske opreme.
6. Predlog zahtev za ponudnike na javnem naročilu in predlog meril za izbiro izvajalcev.
7. Predstavitev vseh rezultatov in predaja kompletne dokumentacije.
Izvedba naročila:
Naročnik bo in izvajalec bosta izvajala delovne sestanke z delavnicami, intervjuji , razgovori in
vpogledi v dokumentacijo informacijskega sistema in druge potrebne dokumente.
Pri implementaciji naročila mora izvajalec upoštevati tudi druge strateške dokumente ZRSZ:
•
Strateški načrt razvoja informacijskega sistema in delovanja službe za informatiko Zavoda
RS za zaposlovanje za obdobje 2009 – 2013,
•
Standard SRS IEEE 830-1998,
•
Strategija eZavoda.
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