ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE,
Območna služba …….., naslov ………,
matična številka iz PRS:
davčna številka:
TRR:
ki ga po pooblastilu …. zastopa: …… (v nadaljevanju: Zavod)
in
Priimek in ime:
Stanujoč:
EMŠO:
davčna številka:
TRR:
,(v nadaljevanju:udeleženec)
sklepata
POGODBO O VKLJUČITVI V PROGRAM JAVNEGA DELA
(v nadaljnjem besedilu program)
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta se v zaposlitvenem načrtu na podlagi ugotovljene smiselnosti vključitve dogovorili,
da se udeleženec vključi v program.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je vključitev udeleženca v program z nazivom: …., ki se izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju
programa javnega dela št….., pri izvajalcu programa…….
TRAJANJE POGODBE
3. člen
Ta pogodba o vključitvi v program se sklepa z udeležencem za obdobje od … do …. Udeleženec bo razporejen na delo
s … ravnjo strokovne izobrazbe za …. ur tedensko, 5 dni na teden.
VREDNOST POGODBE
4. člen
Udeleženec ima v času vključitve v program pravice, ki so določene v pogodbi o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del.
Program se financira iz proračunske postavke 3551 – Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb.
5. člen
Udeleženec, vključen v program, prevzema naslednje obveznosti:
1. da se bo v program vključil z dnem določenim s to pogodbo,
2. da ne bo odklonil sklenitve pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del,
3. da bo aktivno iskal zaposlitev,
4. da ne bo samovoljno prekinil vključenosti v program (razen v primeru zaposlitve ali samozaposlitve) in da bo redno
izpolnjeval delovne obveznosti v programu,
5. da bo Zavodu takoj pisno sporočil kakršnokoli kršitev vsebine programa javnega dela, s katero je bil seznanjen pred
vključitvijo v program,
6. da bo Zavodu in Inšpektoratu RS za delo takoj pisno sporočil kakršnokoli kršitev predpisov vezanih na zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu ter kakršnokoli kršitev delovnopravne zakonodaje s strani izvajalca programa,

7. da bo na poziv Zavoda poročal o znanjih, pridobljenih v programu in aktivnostih povezanih z iskanjem zaposlitve.
8. da se bo vključil v program usposabljanja in/ali izobraževanja, na katerega ga bo napotil izvajalec ali Zavod.

SPREMLJANJE IZVAJANJA AKTIVNOSTI
6. člen
Zavod bo izvajal spremljanje izpolnjevanja obveznosti udeleženca preko poročil o prisotnosti udeleženca na delu,
poročil izvajalca programa in na osnovi kontrol na kraju samem.
7. člen
Udeležencu preneha vključenost v program, če nastopi kateri izmed naslednjih razlogov:
- če se zaposli ali samozaposli,
- če odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev, ki mu jo je ponudil Zavod ali drug izvajalec ukrepov,
- če se udeleženec vključi v usposabljanje, ki se financira iz sredstev evropskih strukturnih skladov;
- če udeleženec odkloni usposabljanje, ki ga predlaga zavod;
- če samovoljno zapusti program,
- če ne izpolnjuje delovnih obveznosti iz sprejetega programa,
- če zaradi nepravočasnega, nestrokovnega in nekakovostnega dela ne dosega rezultatov, ki se lahko pričakujejo
od povprečnega udeleženca,
- če predčasno preneha program iz objektivnih razlogov na strani Zavoda, izvajalca ali naročnika programa.
V primeru, da pride do prekinitve vključitve v program se udeleženec preneha voditi v evidenci oseb, vključenih v
programe aktivne politike zaposlovanja
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe reševali
sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
9. člen
Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe določita pogodbeni stranki z aneksom k tej pogodbi.
10. člen
Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejmejo Zavod, udeleženec in izvajalec programa po en
izvod.
11. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od dneva vključitve udeleženca v
program.

Pogodbo pripravil(a) :
Številka pogodbe:
Datum:

Datum podpisa pogodbe:

Datum podpisa pogodbe:

Udeleženec:

Zavod RS za zaposlovanje

