Javni razpis
za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na
delovnih mestih
VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Odgovori na vprašanja, zastavljena do 16. 8. 2017
1. Ali je lahko prijavitelj na razpis tudi javni zavod, ki je registriran za opravljanje dejavnosti
po SKD Q86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost, v okviru katere je po
klasifikaciji Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti VZD1 pod šifro 301 zavedena Medicina
dela, prometa in športa (UL RS 43/2012 https://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-04301779-OB~P001-0000.PDF ), saj je ravno področje medicine dela v skladu s točko 6 razpisa
opredeljeno kot prvo področje, ki ga je treba s projektnimi aktivnostmi pokriti? V našem
zdravstvenem domu namreč izvajamo storitve medicine dela, prometa in športa, hkrati pa
tudi zaradi izvajanja storitev družinske medicine in referenčnih ambulant imamo širše
vedenje o simptomatiki, ki še ni za hospitalno obravnavo. Znotraj zdravstvenega doma pa
deluje tudi zdravstveno-vzgojni center, kjer izvajamo preventivne programe in bi tudi
znanje s tega področja lahko uporabili za predlog novih programov, ki bi lahko vplivali na
podaljšanje delovne aktivnosti.
Vaše vprašanje se nanaša na del javnega razpisa, v zvezi s katerim bomo na Organ upravljanja
posredovali predlog za spremembo Odločitve o podpori za javni razpis. V kolikor bo prišlo do
spremembe besedila javnega razpisa, vas bomo pravočasno o tem tudi obvestili oz. odgovorili
na zastavljeno vprašanje.

2. Ali je lahko vodja projekta oseba, ki dela v zavodu preko pogodbe o poslovodenju?
Skladno s točko 6.4. javnega razpisa, mora vodja projekta pri prijavitelju v okviru prijavljenega
projekta izpolnjevati sledeča pogoja glede izobrazbe in delovnih izkušenj:
- zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja; dokazilo:
Priloga št. 5: CV in potrdilo o zahtevani izobrazbi) in
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj (delovne izkušnje se štejejo po pridobljeni izobrazbi) iz vodenja
projektov (dokazilo: Obrazec št. 5: Potrdilo o delovnih izkušnjah).
V kolikor je prijavitelj enoosebna družba, se predvideva, da ima njen direktor, skladno z
zakonodajo, sklenjeno pogodbo o poslovodenju in je v tem primeru lahko vodja v kolikor istočasno
izpolnjuje tudi zgoraj navedene pogoje javnega razpisa.

3. Ali je lahko vodja projekta ena oseba, za koordinacijo projekta pa se zaposli oseba z
nazivom diplomirani organizator in manager?
Da, v okviru ene zaposlitve za polni delovni čas z nazivom vodja projekta se lahko
zaposli eno osebo za vodenje projekta in eno osebo za koordinacijo projekta z nazivom
diplomirani organizator in manager. Obe osebi, zaposleni na delovnem mestu vodje projekta pa
morata izpolnjevati pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj, navedenih v 6. točki poglavja 6.4
javnega razpisa, opis delovnih nalog pa mora biti skladen s poglavjem 9.5, točko A javnega
razpisa.

4. Ali pogoj za strokovnega delavca, da ima zaključeno vsaj 6/2 stopnjo ravni izobrazbe po
KLASIUS-SRV z naravoslovnotehničnega področja - najmanj 3 leta delovnih izkušenj iz
področja varnosti in zdravja pri delu zadostuje, če ima to samo partner in ne vodilni
partner?
Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu, ki ima zaključeno vsaj 6/2 stopnjo ravni izobrazbe
po KLASIUS-SRV z naravoslovno-tehničnega področja in ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj iz
področja varnosti in zdravja pri delu, je lahko zaposlen pri prijavitelju in/ali konzorcijskem partnerju
prijavitelja. Za opravljanje delovnih nalog strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu
(poglavje 9.5, točka A javnega razpisa) pa mora izpolnjevati vse pogoje glede izobrazbe in
delovnih izkušenj, navedenih v 7. točki poglavja 6.4 javnega razpisa.

5. Ali štejejo reference na področju vodenja projektov sofinanciranih iz sredstev ESS na
splošno ali je potrebno imeti reference za točno takšno vsebino?
Dodatne točke po merilih za ocenjevanje vlog se lahko pridobijo, če imajo prijavitelj in konzorcijski
partnerji ter vodja projekta reference na področju predmeta javnega razpisa oz. vsebin iz poglavja
5. 3 javnega razpisa.

Odgovori na vprašanja, zastavljena do 8. 9. 2017
6. V zvezi z javnim razpisom »Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela
ocene
tveganja
na
delovnih
mestih«,
objavljenim
na
spletni
strani
»http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1063« imamo vprašanje glede upravičenih
stroškov razpisa. Glede na določila poglavja 9. poglavja je mogoče iz projekta financirati
najmanj in največ (torej efektivno natančno) 2 FTE z vnaprej določenima nazivoma. Hkrati
so stroški zdravniških pregledov predvideni kot zunanji stroški in zdravniških pregledov
glede na strukturo upravičenih stroškov ni mogoče izvajati z notranjim kadrom, kar bi bilo
gotovo finančno učinkoviteje. Predlagamo, da ministrstvo dovoli izvajanje vseh projektnih
aktivnosti s primerno usposobljenimi notranjimi kadri konzorcijskih partnerjev ali pojasni,
kako si je zamislilo strukturo projekta.
Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih
predvideva, da se zdravniški pregledi delavcev izvedejo pri lokalnih izvajalcih medicine dela v
sodelovanju s strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu prijavitelja oz. konzorcijskega
partnerja in ne pri enem izvajalcu medicine dela prijavitelja oz. konzorcijskega partnerja. V projekt
bodo namreč vključeni delavci iz celotne Slovenije, zato bi delodajalcu nastali višji potni stroški
(ki niso upravičen strošek projekta) za napotene delavce k enemu izvajalcu medicine dela v
Sloveniji, delavci pa bi bili zaradi zdravniškega pregleda v oddaljenem kraju dlje časa odsotni z
delovnega mesta in bi porabili več časa za prevoz na zdravniški pregled.

Odgovori na vprašanja, zastavljena do 11. 9. 2017
7. V točki 5.3 Projektne aktivnosti, podtočka 4, navajate, da bo "Strokovnjak tehnične
stroke bo na podlagi predlaganih ukrepov izdelal spletno aplikacijo za model ocene
tveganja, ki bo prilagojen posamezniku, pri čemer lahko uporabi že obstoječe
informacijske platforme." Ali je kot "obstoječa informacijska platforma" primerno tudi za

uporabnike brezplačno spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganja OiRA,
katerega skrbnik je MDDZS?
Da, kot obstoječa informacijska platforma je primerno tudi spletno interaktivno orodje za
ocenjevanje tveganja OiRA.

