
   

 

 

Številka: 172-03/17-4/342 

Datum: 26. oktober 2017 

 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prim. prof. dr. Ivan 

Eržen, v vlogi upravičenca za izvajanje pilotnega projekta »Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v 

hrbtu (v nadaljevanju: projekt BH)« na podlagi 

Dodatka št. 1 k Pogodbi št. C2711-17-708402 o financiranju dejavnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

za leto 2017 z dne 4. 10. 2017  

 
 

objavlja 

Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi pilotnega projekta »Zmanjševanje 

bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu« 

1. Podatki o naročniku 

Naročnik javnega poziva je Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ), Trubarjeva cesta 2, 1000 

Ljubljana. 

2. Namen in cilj poziva 

S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta 

»Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu« (v nadaljevanju projekt BH).  

V projektu sodelujejo strokovnjaki iz NIJZ in zunanji partner projekta Zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo 

mnenj (Umni). Ker NIJZ ne zaposluje vseh potrebnih strokovnjakov za izvedbo projekta, je cilj tega poziva 

vzpostavitev baze zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ vabil strokovnjake k izvajanju 

posameznih projektnih aktivnosti. 

NIJZ bo glede na potrebo po strokovnem znanju izmed v bazo vpisanih strokovnjakov izbral strokovnjake za 

izvedbo določene naloge. Prednost pri izbiri za izvedbo posamezne naloge bodo imeli strokovnjaki z večjimi 

kompetencami. Strokovnjaki, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo aktivnosti z NIJZ podpisali 

pogodbo. Pogoji in vrednost pogodbe bodo oblikovani glede na obseg in vrsto naloge. Strokovnjak ima pravico 

zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z NIJZ. 

  



 

2 
 

3. Osnovni podatki o projektu BH1 

Projekt BH se izvaja kot redna naloga NIJZ po pooblastilu Ministrstva za zdravje. Potekal bo v obdobju od 

oktobra 2017 do konca decembra 2018.  

Osnovni namen projekta BH je razviti in pilotno testirati ukrepe za zmanjšanje psihosocialnih in finančnih 

posledic bremena, ki ga prinaša pojavljanje bolečine v hrbtu v delovno aktivni populaciji. Interdisciplinarni 

pristop projekta predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega sektorja, iz delovnih organizacij z veliko 

pojavnostjo bolečine v hrbtu pri zaposlenih ter sodelovanje deležnikov s področja šolstva.  

Strateški cilji projekta BH so: (1) pripraviti enotna interdisciplinarna strokovna in organizacijska priporočila za 

obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu od trenutka, ko vstopijo v zdravstveni sistem do trenutka, ko iz njega 

izstopijo, ter pilotno testiranje novih priporočil v praksi, (2) razviti model intervencij primarne in sekundarne 

preventive bolečine v hrbtu v delovnih organizacijah ter ga pilotno testirati v praksi, (3) razviti model za 

preprečevanje bolečine v hrbtu v splošni populaciji ter ga pilotno testirati v praksi, (4) meriti učinke projekta ter 

po njegovem zaključku predlagati ukrepe za zmanjšanje posledic bremena bolečine v hrbtu na nacionalnem 

nivoju.   

S ciljem doseganja strateških ciljev in izvajanjem ukrepov na ravni države, NIJZ objavlja naslednji poziv za izbor 

zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali v posameznih aktivnostih projekta. 

 

4. Predmet javnega poziva 

Predmet javnega poziva je opredelitev pogojev in dokazil za ugotavljanje in priznavanje sposobnosti zunanjih 

strokovnjakov za izvajanje aktivnosti znotraj posameznega sklopa.  

Javni poziv je sestavljen iz treh sklopov (A, B, C). 

Zaželeno je, da se vsak strokovnjak prijavi v vse sklope za katere izpolnjuje pogoje in v katerih želi sodelovati.   
 
K prijavi na javni poziv vabimo: 

1. strokovnjake z več kot 10 leti delovnih izkušenj, izkazanimi referencami in bibliografijo s področja 
javnega poziva ter tesnimi povezavami s slovenskimi in mednarodnimi strokovnimi združenji IN 

2. mlade strokovnjake z manj kot 10 leti delovnih izkušenj, ki poznajo najsodobnejše strokovne prakse 
na področju javnega poziva in so motivirani za pripravo konkretnih izdelkov (kliničnih poti, 
priporočil, publikacij), ki jih lahko po predhodnem dogovoru z izvajalci projekta BH, tudi uveljavljajo 
pri svojem strokovnem oz. znanstvenem delu. 
  

 
 
 
 
  

                                                           
1 V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
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I. SKLOP – A 
 

Delovna skupina za interdisciplinarna strokovna in organizacijska priporočila: za pripravo enotnih 
interdisciplinarnih strokovnih in organizacijskih priporočil za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu od 
trenutka, ko vstopijo v zdravstveni sistem do trenutka, ko iz njega izstopijo ter za pomoč pri pilotnem testiranju 
posodobljenih priporočil v praksi in merjenju učinkov pilotnega testiranja. 

 
Strokovnjaki, ki bodo izbrani v sklopu A bodo zabeležili in ovrednotili obstoječe klinične poti obravnave 
pacientov z bolečino v hrbtu v javni zdravstveni mreži ter zbrali najnovejša slovenska in mednarodna strokovna 
in organizacijska priporočila za zdravstveno obravnavo teh pacientov. Nato pa bodo v interdisciplinarnem 
sodelovanju z drugimi strokovnjaki, predlagali izboljšave v klinični poti pacientov z bolečino v hrbtu ter pripravili 
poenotena strokovna in organizacijska priporočila za obravnavo teh pacientov v prihodnje. Upoštevajoč 
časovno in prostorsko razpoložljivost strokovnjakov iz sklopa A bodo povabljeni tudi k sodelovanju v pilotnem 
testiranju posodobljenih priporočil za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu v svojih matičnih zdravstvenih 
ustanovah. 
 
V sklop A se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  
 

 so strokovnjaki na vsaj enem od spodaj navedenih strokovnih področij, 
 imajo dolgoletne izkušnje v praksi na strokovnem področju iz vsebine javnega poziva oziroma v okviru 

svojega dela redno prihajajo v stik s pacienti/varovanci z bolečino v hrbtu, 
 izkazujejo kompetence, reference in/ali bibliografijo s področja vsebine javnega poziva, opisane v 

sklopu A).  
 

Zahtevani profili zdravstvenih strokovnjakov:  

 zdravnik specialist splošne in družinske medicine,  

 zdravnik specialist pediatrije, 

 zdravnik specialist fizikalne medicine in rehabilitacije, 

 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, 

 zdravnik specialist ortopedije,  

 zdravnik specialist travmatologije, 

 zdravnik specialist nevrologije, 

 zdravnik specialist nevrokirurgije,  

 zdravnik strokovnjak za urgentno medicino, 

 farmacevt, specialist lekarniške farmacije, 

 zdravnik specialist ginekologije in porodništva, 

 zdravnik anesteziolog, ki dela v protibolečinski ambulanti, 

 fizioterapevt, 

 delovni terapevt,  

 medicinska sestra /zdravstvenik 

 klinični psiholog, 

 strokovnjak za kronično bolečino. 
 

 
Zahtevani profili ostalih strokovnjakov: 

 strokovnjak s področja kineziologije in športa,strokovnjak za javno zdravje,  
• strokovnjak za zdravstveno ekonomiko, 
• predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
• predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 
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II. SKLOP – B 

Delovna skupina za preventivo bolečine v hrbtu v delovnih organizacijah: za razvoj modela intervencij 
primarne in sekundarne preventive bolečine v hrbtu v delovnih organizacijah ter za pomoč pri pilotnem 
testiranju modela v praksi in merjenju učinkov pilotnega testiranja. 

 
Strokovnjaki, ki bodo izbrani v sklopu B bodo izhajali iz sklepov delovne skupine iz sklopa A. Zbrali bodo 
strokovne informacije iz literature in primere dobrih praks za preprečevanje bolečine v hrbtu v povezavi z 
delovnim mestom. Nato bodo v interdisciplinarnem sodelovanju razvili vsebinski in organizacijski model za 
primarno in sekundarno preventivo bolečine v hrbtu v delovnih organizacijah ter sodelovali pri načrtovanju 
izvedbe in vrednotenju pilotnega testiranja novega modela v praksi.  
 
V sklop B se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  
 

 so strokovnjaki na vsaj enem od spodaj navedenih strokovnih področij, 
 imajo dolgoletne izkušnje v praksi na strokovnem področju iz vsebine javnega poziva oziroma v okviru 

svojega dela redno prihajajo v stik s pacienti/varovanci z bolečino v hrbtu, 
 izkazujejo kompetence, reference in/ali bibliografijo s področja vsebine javnega poziva, opisane v 

sklopu B.  
 

Zahtevani profili zdravstvenih strokovnjakov:  
 

 zdravnik specialist splošne in družinske medicine, 

 zdravnik specialist fizikalne medicine in rehabilitacije, 

 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, 

 fizioterapevt, 

 delovni terapevt,  

 medicinska sestra / zdravstvenik, 

 klinični psiholog, 

 strokovnjak za kronično bolečino. 
 
Zahtevani profili ostalih strokovnjakov: 

 strokovnjak s področja kineziologije in športa, 

 strokovnjak za javno zdravje,  

 strokovnjak za zdravstveno ekonomiko, 

 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

 predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 
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III. SKLOP - C 
 

Skupina za preventivo bolečine v hrbtu v splošni populaciji:  za razvoj modela za preprečevanje bolečine v 
hrbtu v splošni populaciji ter za pomoč pri pilotnem testiranju modela v praksi in merjenju učinkov pilotnega 
testiranja. 

 
Strokovnjaki, ki bodo izbrani v sklopu C bodo izhajali iz sklepov delovnih skupin iz sklopov A in B. Zbrali bodo 
strokovne informacije iz literature in primere dobrih praks za preprečevanje bolečine v hrbtu v splošni 
populaciji s poudarkom na ukrepih za različne starostne skupine (otroci, mladi, starejši) in ranljive skupine 
(nosečnice, mame po porodu). V interdisciplinarnem sodelovanju bodo razvili vsebinski in organizacijski model 
za primarno in sekundarno preventivo bolečine v hrbtu v splošni populaciji ter sodelovali pri načrtovanju 
izvedbe in vrednotenja pilotnega testiranja novega modela v praksi.  
 
V sklop C se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  
 

 so strokovnjaki na vsaj enem od spodaj navedenih strokovnih področij, 
 imajo dolgoletne izkušnje v praksi na strokovnem področju iz vsebine javnega poziva oziroma v okviru 

svojega dela redno prihajajo v stik s pacienti/varovanci z bolečino v hrbtu, 
 izkazujejo kompetence, reference in/ali bibliografijo s področja vsebine javnega poziva, opisane v 

sklopu C.  
 
Zahtevani profili zdravstvenih strokovnjakov:  
 

 zdravnik specialist splošne in družinske medicine, 

 zdravnik specialist fizikalne medicine in rehabilitacije, 

 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, 

 zdravnik specialist ginekologije in porodništva, 

 zdravnik specialist pediatrije, 

 fizioterapevt, 

 razvojni fizioterapevt, 

 delovni terapevt,  

 medicinska sestra / zdravstvenik,  

 klinični psiholog, 

 strokovnjak za kronično bolečino. 
 
Zahtevani profili ostalih strokovnjakov: 

 strokovnjak s področja kineziologije in športa, 

 strokovnjak za javno zdravje,  

 strokovnjak za zdravstveno ekonomiko, 

 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
4. Obdobje izvedbe  

Pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci se bodo podpisale za obdobje izvajanja projektnih aktivnosti, ki se bodo 

vršile med novembrom 2017 in decembrom 2018.  

Uvodno srečanje za sodelujoče v Sklopu A javnega poziva bo 13. 11. 2017 med 14:00 in 18:00 v Ljubljani, 

naslednji dve srečanji  pa sta predvideni za 27. 11. 2017 med  8:00 in 16:00  ter 12. 12. 2017 med 8:00 in 16:00. 

prav tako v Ljubljani. Nadaljnji termini srečanj bodo opredeljeni kasneje v dogovoru s sodelujočimi strokovnjaki.  

5. Objava in rok za predložitev ponudb  

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 11 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer 
najkasneje do torka, 7. novembra 2017, do 24:00. 
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6. Način oddaje vlog 

Zaradi zagotavljanja kontinuitete opravljenega dela je zaželeno, da se vsak strokovnjak prijavi v vse sklope, za 

katere izpolnjuje navedene pogoje. 

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem spletnem PRIJAVNEM OBRAZCU (ki je dostopen na: 

https://www.1ka.si/a/142343). 

Obvezni prilogi k prijavnemu obrazcu sta še: 

 kratek življenjepis (CV) ter  

 lastnoročno ali digitalno podpisana IZJAVA PRIJAVITELJA (ki je sestavni del javnega poziva). 

Življenjepis in izjava prijavitelja se pošljeta na elektronski naslov maja.petric@nijz.si. 

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do torka, 7. novembra 2017, do 24:00. 

Strokovna komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat jo dopolni v roku 3 delovnih dni od 

posredovanega poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena. 

7. Informacije o javnem pozivu 

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: 

maja.petric@nijz.si.  

8. Subjekti javnega poziva 

Subjekti javnega poziva so fizične osebe. S posameznikom bo glede na vsebino in obseg dela sklenjena ustrezna 

pogodba o sodelovanju. 

9. Obravnava, ocenjevanje in izbor prispelih vlog v javnem pozivu 

Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane in 

obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bo komisija strokovnjake, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, 

uvrstila v bazo zunanjih strokovnjakov za sodelovanje na projektu BH. Prijavitelji bodo o uvrstitvi v bazo 

obveščeni po elektronski pošti. 

Podatki prijaviteljev uvrščenih v nabor strokovnjakov bodo po potrebi dostopni tudi prvostopenjski (Ministrstvo 

za zdravje) projektni kontroli. 

10. Objava javnega poziva: 

Javni poziv je objavljen na spletni strani NIJZ www.nijz.si. 

11. Priloge javnega poziva: 

- Prijavni obrazec (dostopen na: https://www.1ka.si/a/142343) 

- Izjava prijavitelja 

Odgovorna oseba: 
prim. prof. dr. Ivan Eržen 
direktor NIJZ 

https://www.1ka.si/a/142343
file:///C:/Users/MPetric/Downloads/maja.petric@nijz.si
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