JAVNA DELA 2020
1. Ali obrazca Izjava naročnika programa javnega dela ni več potrebno požigosati?

ODGOVOR: tako je. Žig na obrazcih Ponudba za izbor programa javnega dela in Izjava naročnika ni
potreben.
2. Ali prav razumem, da izvajalec izpolnjuje pogoj zaposlitve najmanj 1 osebe, če je le-to imel
zaposleno na dan 14.10.2019 za najmanj polovični delovni čas, pa bo ponudbo oddal
15.1.2020?

ODGOVOR: tako je. Izvajalec mora imeti najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno (s
pogodbo o zaposlitvi) vsaj eno osebo za najmanj polovico polnega delovnega časa. Pogoja zaposlene
osebe po tem javnem povabilu ne izpolnjuje oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi zaradi
opravljanja javnih del.
3. Pošiljka s ponudbo se lahko odda tudi z navadno (ne priporočeno) pošiljko. Če je ta pošiljka
oddana npr. 14. 1. 2020 in potem na Zavod prispe 15. 1., ali se šteje, da je prispela na zavod
15. 1. 2020 ob 8. uri ne glede na to, ob kateri uri (tudi če je to po 8. uri) jo je poštar dejansko
prinesel na Zavod?

ODGOVOR: tako je. Za navadno pošiljko, ki je prispela na Zavod npr. 15.1.2020 se šteje, da je
prispela na zavod na ta dan ob 8.00 uri.
4. Ali lahko posredujemo ponudbo kot prednostno pismo en dan prej, torej 14.1.2020?

ODGOVOR: Termin prednostno pismo nam ni znano, če pa ste mislili na oddajo ponudbe priporočeno
po pošti, pa se bi, skladno z določili javnega povabila, za dan in uro, ko Zavod prejme ponudbo, štel
dan in ura oddaje na pošto. Če bi ponudbo oddali 14.1.2020 ob 10.00 uri na pošti priporočeno, se bi
štelo, da je Zavod prejel ponudbo 14.1.2020 ob 10.00 uri. Ker je povabilo odprto od 15.1.2020 od
vključno 8.00 ure dalje, bi šteli tako ponudbo za prejeto pred dnem odprtja javnega povabila. Taka
ponudba bi bila zavržena.
5. Ali se osebi, ki je vključena na UDM, to šteje kot prekinitev iz evidence brezposelnih?
Oseba je 1.12.2019 napolnila eno leto vključenosti v evidenco brezposelnih na Zavodu za
zaposlovanje. 5 .12. je začela s tri mesečnim UDM. Želela bi kandidirati za zaposlitev preko javnih
del, ali lahko, glede na to, da je trenutno vključena na UDM?

ODGOVOR: V času vključitve v UDM je oseba še vedno vodena v evidenci brezposelnih oseb.
Pri napotitvi v javna dela pa mora svetovalec zaposlitve najprej ugotoviti smiselnost vključitve.
Glede na to, da je namen vključitve v UDM pridobitev novih znanj, s katerimi bo oseba bolj zaposljiva,
naj bi se torej zaposlila.
Prednost pri vključitvi v javna dela imajo dolgotrajno brezposelne oseb, ki so več kot 2 leti prijavljene in
še niso bile vključene v noben ukrep aktivne politike zaposlovanja.
6. Zanima nas ali lahko kot izvajalec preko programa javnih del zaposlimo osebo, ki je pri nas
pred tremi leti že bila zaposlena preko programa javnih del in sicer skupno dve leti

ODGOVOR: Zakonska ureditev omogoča vključevanje dolgotrajno brezposelnih v javna dela v skladu
s 50. členom Zakona o urejanju trga dela – ZUTD (t.j. največ 12 mesecev z možnostjo ponovne
vključitve za posebej določene ciljne skupine za najdlje še 12 mesecev pri istem izvajalcu).
Skladno s 3. odstavkom 50. člena ZUTD o ponovni vključitvi lahko govorimo le, če se ta opravi pred
iztekom šestih mesecev od izteka zadnje vključitve v javna dela. V primeru, ki ga navajate, ne gre za
ponovno vključitev, čeprav bi šlo za vključitev udeleženca pri istem izvajalcu. V konkretnem primeru

možnost vključitve osebe v javna dela ni izključena, če je oseba ponovno dolgotrajno brezposelna
(neprekinjeno prijavljena v evidenci brezposelnih oseb več kot eno leto).
Vendar je morebitna ponovna vključitev odvisna od presoje smiselnosti svetovalca zaposlitve po 114.
členu ZUTD. Ta določa, da se pri vključitvi v ukrep APZ se upoštevajo zlasti stanje na trgu dela na
določenem območju in v določenem poklicu, stroški vključitve, osebne, poklicne, delovne in druge
sposobnosti osebe ter njena starost, možnosti za uspešen zaključek ukrepa, želje osebe, če so
utemeljene in jih je smiselno upoštevati glede na možnosti za zaposlitev v odločenem okolju in
obdobju, socialna ali zdravstvena oviranost osebe, razpoložljiva finančna sredstva in realne možnosti
zaposlitve po zaključenem ukrepu.
Pri tem je potrebno upoštevati tudi 35. člen ZUTD, ki določa prednostno vključevanje v ukrepe aktivne
politike zaposlovanja – APZ in sicer, da imajo pri vključevanju v ukrepe APZ prednost osebe, ki
prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke, osebe iz
ranljivih skupin na trgu dela ter brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v noben ukrep APZ.
7. Že dvakrat smo imeli zaposleno isto delavko preko javnih del. Prvič od marca 2016 do 31.12.
2016, drugič pa od 1.1.2017 do 31.12.2017. Obakrat je šlo za isto osebo. Ker letos spet izpolnjuje
pogoje za vključitev v javna dela, me zanima če se lahko vključi v javno delo zopet preko našega
društvu. S ponovno vključitvijo bi presegla 24 mesecev vključenosti pri istem izvajalcu?

ODGOVOR: Zakonska ureditev omogoča vključevanje dolgotrajno brezposelnih v javna dela v skladu
s 50. členom Zakona o urejanju trga dela – ZUTD (t.j. največ 12 mesecev z možnostjo ponovne
vključitve za posebej določene ciljne skupine za najdlje še 12 mesecev pri istem izvajalcu).
Skladno s 3. odstavkom 50. člena ZUTD o ponovni vključitvi lahko govorimo le, če se ta opravi pred
iztekom šestih mesecev od izteka zadnje vključitve v javna dela. V primeru, ki ga navajate, ne gre za
ponovno vključitev, čeprav bi šlo za vključitev udeleženca pri istem izvajalcu. V konkretnem primeru
možnost vključitve osebe v javna dela ni izključena, če je oseba ponovno dolgotrajno brezposelna
(neprekinjeno prijavljena v evidenci brezposelnih oseb več kot eno leto).
Vendar je morebitna ponovna vključitev odvisna od presoje smiselnosti svetovalca zaposlitve po
114. členu ZUTD. Ta določa, da se pri vključitvi v ukrep APZ se upoštevajo zlasti stanje na trgu dela
na določenem območju in v določenem poklicu, stroški vključitve, osebne, poklicne, delovne in druge
sposobnosti osebe ter njena starost, možnosti za uspešen zaključek ukrepa, želje osebe, če so
utemeljene in jih je smiselno upoštevati glede na možnosti za zaposlitev v odločenem okolju in
obdobju, socialna ali zdravstvena oviranost osebe, razpoložljiva finančna sredstva in realne možnosti
zaposlitve po zaključenem ukrepu.
Pri tem je potrebno upoštevati tudi 35. člen ZUTD, ki določa prednostno vključevanje v ukrepe
aktivne politike zaposlovanja – APZ in sicer, da imajo pri vključevanju v ukrepe APZ prednost osebe,
ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke, osebe iz
ranljivih skupin na trgu dela ter brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v noben ukrep APZ.
8. rada bi pridobila informacijo glede podaljšanja javnih del, in sicer: ali so za podaljšanje javnih
del potrebni isti ali drugi obrazci kot jih imate na spletu, torej OBRAZEC - IZJAVA NAROČNIKA
PROGRAMA JAVNEGA DELA? Ali je potrebno še kaj drugega

ODGOVOR: Izvajalec, ki želi izvajati javno delo tudi v letu 2020 mora posredovati zavodu ponudbo na
Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2020. Popolna ponudba mora vsebovati popoln
in v celoti izpolnjen obrazec Ponudba za izbor programa javnega dela za leto 2020, kateremu morajo
biti obvezno priloženi obrazec Program javnega dela in obrazec Izjava naročnika programa javnega
dela. Več o javnem povabilu najdete na spletni strani zavoda:
9. pri društvu bomo oddali ponudbo na povabilo za javna dela 2020. Če bomo na povabilu
uspešni, bi radi prek programa javnih del zaposlili dolgoletno prostovoljko, ki je na ZRSZ prijavljena
1 leto. Glede na to, da v razpisu med drugim piše, da bodo prednost imele osebe, ki so več kot 2
leti neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, me zanima, kako to vpliva na našo željo,
da bi zaposlili omenjeno prostovoljko (če bomo seveda uspešno kandidirali za sredstva).

ODGOVOR: Zavod je pri napotovanju oseb v javna dela zavezan izbirati med osebami, ki sodijo v
ciljno skupino brezposelnih oseb, katerim so javna dela namenjena. Ta ciljna skupina je opredeljena
široko, tako da je število brezposelnih oseb vedno večje od dejanskih možnosti vključitve. Zavod zato
predhodno ugotavlja tudi smiselnostjo vključitve. Smiselnost vključitve posamezne brezposelne
osebo se ugotavlja na podlagi z zakonom določenih kriterijev, kot so stanje na trgu dela na
določenem območju in v določenem poklicu, stroške vključitve, socialna ali zdravstvena oviranost
osebe, starost, čas prijave ipd. (114. člen Zakona o urejanju trga dela, ZUTD).
Enoletno trajanje brezposelnosti je le minimalni pogoj, da se oseba uvrsti v ciljno skupino
brezposelnih, katerim so javna dela namenjena in daljše trajanje brezposelnosti osebo seveda prav
tako umešča v to ciljno skupino. Če torej zavod pri napotovanju ne da prednosti brezposelni osebi, ki
jo izvajalec želi, ker ob upoštevanju časa prijave druge primerne brezposelne osebe iz ciljne skupine
presodi, da je njena vključitev bolj smiselna, ravna skladno s predpisi in javnim povabilom.
Novembra 2019 je bilo na Zavodu več kot 24.000 oseb, ki so bile prijavljene več kot dve leti,
razpoložljiva sredstva za sofinanciranje programov javnih del pa omogočajo za leto 2020 vključitev le
okrog 4.400 oseb. To nalaga zaposlenim na Zavodu še toliko večjo odgovornost, da v programe javnih
del napotujejo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za napotitev ter ob tem dajejo prednost osebam, ki so dlje
časa prijavljene na Zavodu.

10.
Ali se lahko na razpis za javna dela prijavi Javni zdravstveni zavod? Prijavil bi program
urejanja okolice javnega zavoda?

ODGOVOR: Izvajalec lahko kandidira na javno povabilo za izvajanje programa javnega dela v okviru
svoje registrirane dejavnosti. Opravlja lahko tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo
izvajanju njihove registrirane ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti.
11. Smo društvo v javnem interesu. Ali lahko kandidiramo na javnem povabilu, če nimamo redno
zaposlene nobene osebe?

ODGOVOR: Izvajalec lahko kandidira na javno povabilo za izvajanje programa javnega dela, če ima s
pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej
podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa.
12. Smo nevladna organizacija, ki se ukvarja z vzgojo otrok in mladostnikov. Radi bi zaposlili
osebo za 5 ur dnevno, ki ima končano osnovno šolo - njeno delo pa bi zajemalo: redno
vzdrževanje prostorov - čiščenje, urejanje skladišča, priprava materialov, tudi izvajanje kakšne
delavnice v programu. Osnovno delo bi bilo redno vzdrževanje prostorov.
Pod katero točko sodi takšno delo v katalogu programov javnih del?

ODGOVOR: V Katalogu programov javnih del, ki je sestavni del Javnega povabila za izbor programov
javnih del, so opredeljena opravila, ki se lahko izvajajo v javnih delih.
Z udeleženci javnih del ni dovoljeno opravljati del in opravil, ki predstavljajo redno dejavnost izvajalca
programa javnih del ali nadomeščati redno zaposlenih delavcev oziroma delavcev, ki so pri izvajalcu
zaposleni na sistemiziranih delovnih mestih.
V katalogu je opredeljeno tudi, katerih del in nalog ni dovoljeno izvajati v okviru programov javnih del,
ker bi lahko predstavljala izkrivljanje konkurence med izbranim izvajalcem javnega dela in drugimi
izvajalci podobne dejavnosti.
Kot tak primer so navedena tudi dela čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje prostorov in naprav,
slikopleskarska in podobna vzdrževalna dela.
Torej predlaganih del ne morete izvajati v programu javnega dela.
13. Sem invalidka 3. kategorije, zaposljiva za 4 ure na dan. Preko javnih del sem bila zaposlena
oz. sem še do 31/12/2019, zadnji dve leti pri istem delodajalcu.
Ker se ne morem več pri tem delodajalcu zaposliti preko programa javnih del, me zanima ali se
lahko preko tega programa zaposlim pri drugem delodajalcu.

In če ne, katere spodbude lahko koristijo delodajalci
razmerje.

če bi mi uspelo s kom skleniti delovno

ODGOVOR: Zakonska ureditev omogoča vključevanje dolgotrajno brezposelnih v javna dela največ 12
mesecev z možnostjo ponovne vključitve za posebej določene ciljne skupine za najdlje še 12 mesecev
pri istem izvajalcu. Vi ste to možnost v celoti izkoristili, saj ste bili vključeni pri izvajalcu eno leto in
ponovno še eno leto. Za novo vključitev pri drugem delodajalcu bi morali izpolnjevati pogoj ciljne
skupine - dolgotrajno brezposelna oseba, prijavljeni v evidenci neprekinjeno več kot eno leto.
Drugi delodajalec bi lahko za vašo zaposlitev kandidiral na drugih, subvencijskih programih aktivne
politike zaposlovanja (npr. Zaposli.me). Glede možnosti za vključitev se obrnite na vašo svetovalko
zaposlitve.
14. Dodatno merilo pod 2. točko določa, da dobi točko program, katerega izvajalec ima zadnje 3
mesece pred oddajo ponudbe zaposleno vsaj eno osebo za 40 ur. ali se vštevajo tudi zaposleni
preko javnih del?

ODGOVOR: Točko na dodatnem merilu št. 2 prejme ponudba, če ima izvajalec zadnje 3 mesece pred
oddajo ponudbe zaposleno vsaj eno osebo za 40 ur na teden. Zaposlitev se nanaša na katerekoli
redno zaposlene delavce pri izvajalcu (šifra zavarovalne podlage 001), za javne delavce to ne velja
(šifra zavarovalne podlage za udeležence javnih del je 034).
15. Ali je v primeru oddaje ponudbe za dve osebi z isto stopnjo izobrazbe (od tega se predvideva
vključitev ene osebe s statusom invalida) potrebno oddati dve ponudbi? Je sprejemljivo če znotraj
ene vloge oz. ponudbe po posameznih razdelkih v drugem delu vloge (po potrebi) na kratko
pojasnimo kako bomo prilagodili delo posamezniku s statusom invalida? Prvi del pa je enak za oba
udeleženca.

ODGOVOR: Če gre za vsebinsko enak program, pripravite eno ponudbo. V primeru, da bi želeli
vključiti samo invalide, to posebej označite na ponudbi. Sicer pa vam Zavod lahko v zaposlitev napoti
tudi invalidne brezposelne osebe in v primeru, da bi vključili v program invalidno osebo, bi za njo
prejeli še 30 % tistega deleža plače, ki ga sicer zagotavlja naročnik ali izvajalec programa javnega
dela.
V kolikor gre za dva vsebinsko različna programa pripravite dve ponudbi.
16. Društvo prijavlja program, ki se ne izvaja na sedežu društva, ampak v enoti društva. Ali je
pravilno, da v obrazcu oprema ponudbe v predelu za izvajalca pod naslov navedemo uradni
naslov, oz. ali je pravilno tudi, če pod uradni naslov napišemo še naslov enote (recimo ga
navedemo v oklepaju).

ODGOVOR: V obrazcu oprema ponudbe navedite samo uradni naslov izvajalca. Enota društva ni
pravna oseba. Lokacijo izvajanja - na enoti, pa boste navedli v obrazcu program, kot kraj opravljanja
dela.

17. Prijavljamo se za izvajanje programa javnega dela na področju socialnega varstva pod točko 5
Družabništvo in spremljanje. Ali moramo zaposliti v programu samo prejemnike denarne socialne
pomoči (DSP)?
ODGOVOR: Za sklop 1 (področje socialnega varstva) ni omejitev pri vključevanju dolgotrajno
brezposelnih oseb. V programe iz vseh drugih področij Kataloga programov javnih del pa se lahko
vključijo izključno prejemniki DSP.
18. Ali je potrebno ob oddaji vloge za program JD priložiti tudi podpisan vzorec pogodbe.

ODGOVOR: Vzorca pogodbe ni potrebno prilagati.

19. Če se prijavlja 2 različna programa, ali moramo oddati vsako ponudbo (za vsak program)
posebej v 2 ovojnicah?

ODGOVOR: priporočamo, da je vsaka ponudba oddana v svoji pisemski ovojnici, ker je tako
omogočena lažja obravnava posamezne ponudbe.
20. Kdaj je predvideno sklepanje pogodb o izvajanju javnih del?

ODGOVOR: Zavod bo o izboru ponudb izvajalce obvestil čim prej, najkasneje pa v roku 60 dni od
dneva prispetja ponudbe. Izbranim izvajalcem bo Zavod hkrati z obvestilom o izboru posredoval v
podpis tudi pogodbo o izvajanju programa javnega dela.
21. Na ponudbi je potrebno označiti, če smo že zaposlili koga iz JD. Ali je moral biti ta prehod
direktno iz JD ali velja tudi, če se je zgodila zaposlitev te osebe kasneje? Npr. Izvajalec je
javno delo izvajal v letih 2018 in 2019. Udeleženec je bil vključen v od 1.1.2018 do
31.12.2018, izvajalec pa ga je zaposlil v maju 2019.

ODGOVOR: zaposlitev je bila lahko realizirana neposredno po zaključku programa ali kadar koli v času
od 1.1.2018 do 31.12.2019.
22. Po kakšnem ključu boste zbirali ponudbe?

ODGOVOR: Izbrane bodo ponudbe, ki bodo pravočasne, popolne in bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega povabila ter bodo zadostile osnovnemu merilu, da so v evidenci brezposelnih prijavljene
ustrezne brezposelne osebe, za katere je predlagan program ustrezen in smiseln. Ponudbe se
razvrstijo po sklopih po vrstnem redu prispetja glede na datum in čas (ura in minuta).
V primeru, da razpoložljiva sredstva javnega povabila ne omogočajo sprejetja vseh istočasno prejetih
ponudb, se ponudbe oceni glede na dodatna merila (točka 7.1. javnega povabila).
23. Potrebujemo 2 kandidata, kaj če ne bo primernega v vaši evidenci?

ODGOVOR: Če v evidenci brezposelnih ni prijavljenih ustreznih brezposelnih oseb, za katere je
predlagan program ustrezen in smiseln, ponudbe ne moremo izbrati, saj je to osnovno merilo (točka
7.1. javnega povabila).
24. Kakšna je višina plače za udeleženca javnih del?

ODGOVOR: Plače udeležencev so določene v 52. členu Zakona o urejanju trga dela, izražene so v
deležu od minimalne plače. Višina je odvisna od ravni strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti
udeleženca za delo, ki ga v javnem delu opravlja. Npr. plača udeleženca za V. raven strokovne
izobrazbe je enaka višini minimalne plače. Ta za leto 2020 znaša 940,58 EUR (I. bruto).
25. Imamo registrirano socialno varstvo, ali lahko izvajamo javno delo v nastanitvenih centrih?

ODGOVOR: Predvidevamo, da se vprašanje nanaša na program 5.2. v Katalogu programov javnih del.
V točki 5. Socialno varstvo je navedeno, da programe s področja socialnega varstva lahko izvajajo
izvajalci, ki so registrirani za izvajanje socialno varstvenih dejavnosti.
26. Kakšen, kako širok naj bo opis nalog udeležencev javnega dela?

ODGOVOR: v obrazcu Program, pri opisu programa javnega dela opišite vsebine, ki jih nameravate
izvajati, pri konkretnih zadolžitvah in nalogah udeleženca pa navedite neposredne naloge, ki naj bodo
čim bolj definirane (ne preveč splošno) zato, da lahko ob obravnavi preverimo, ali je opis del skladen s
predlagano ravnjo strokovne izobrazbe, kot ste jo predvideli v ponudbi, kakor tudi ali je obseg nalog
skladen z opredeljenim časom izvajanja programa. Te naloge boste vnesli tudi v pogodbo o zaposlitvi
udeleženca, da bo seznanjen s svojimi zadolžitvami (skladno z odobrenimi vsebinami programa
javnega dela).
27. Oseba je bila zaposlena v javnem delu od 1.9.2019, kaj to meni za drugo leto?

ODGOVOR: brezposelna oseba je, skladno z zakonodajo, lahko v javno delo vključena največ 12
mesecev. V javnem povabilu je v točki 3.2.2. opredeljena ciljna skupina za ponovno vključitev v javno
delo in sicer se lahko v javno delo ponovno vključi za obdobje do enega leta brezposelna oseba, ki še
ni bila vključena v javna dela eno leto, za razliko časa do enoletne vključitve, če je bila ob vključitvi v
letu 2019 v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno prijavljena več kot eno leto. V letu 2020 bi oseba
lahko bila vključena za razliko časa do enoletne vključitve. O ponovni vključitvi odloča Zavod na osnovi
ugotovljene smiselnosti. Ponovna vključitev je mogoča tudi, če se udeleženec po izteku pogodbe o
vključitvi v javna dela prijavi v evidenco brezposelnih, vendar od zadnje vključitve ne sme preteči več
kot 6 mesecev. Če pa bi se oseba v tem času (6 mesecev) zaposlila za krajši čas (npr. 1 mesec) in
zopet prijavila v evidenco brezposelnih, se ne bi mogla ponovno vključiti v javno delo, saj ne bi
izpolnjevala pogoja dolgotrajno brezposelne osebe.
28. Kdaj oseba doseže pravico do DN, ali mora biti neprekinjeno v JD?

ODGOVOR: brezposelna oseba pridobi pravico do DN, če je bila v zadnjih 24 mesecih zavarovana
najmanj 9 mesecev.
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29. Društvo je imelo redno zaposleno osebo za nedoločen čas. Dne 15.12.2019 je prišlo do
prekinitve delovnega razmerja zaradi zaposlitve osebe pri drugem delodajalcu. Nove osebe
še niso zaposlili. Kaj to pomeni za izpolnjevanje pogoja, da imajo zadnje 3 mesece zaposleno
vsaj eno osebo?

ODGOVOR: če izvajalec nima s pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe,
zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega
delovnega časa, ne izpolnjuje pogoja javnega povabila. Njegova ponudba ne bi bila izbrana.
30. V kakšnem primeru ZRSZ krije 95 % vrednosti deleža plače udeležencev – v primeru, da gre
za invalide?

ODGOVOR: tako je. V besedilu javnega povabila je v zadnjem odstavku točke 10 – Merila za
določanje deležev sofinanciranja plač udeležencev navedeno, da Zavod krije 95 % vrednosti deleža
plače udeležencev za programe, v katere bodo vključeni samo invalidi. V tem primeru označite na
obrazcu Program javnega dela, da boste v program vključili samo brezposelne invalide.
31. Ugotovili smo, da smo dne, 31.12.2019 imeli 1,93 evra neporavnanih obveznosti iz naslova
akontacije dohodnine. Ali to pomeni, da 15.1. 2020 avtomatično ne izpolnjujemo pogojev? Ali
morda imate tudi pri vas kako mejo, do katere upoštevate možna manjša odstopanja?

ODGOVOR: Podatke o poravnanih obveznostih zavod prejme od FURS in sicer kot informacijo (Da oz.
NE poravnane obveznosti). Pri tem zavod nima vpogleda v dejanske neporavnane obveznosti in zato
tudi ne more imeti svoje meje, do katere bi upošteval odstopanja. Za potrebe izmenjave podatkov
FURS načeloma, pri preverjanju podatkov o stanju poravnanih zapadlih obveznostih, upošteva kot

dolžnike zavezance, ki imajo dolg večji od 10 EUR. Glede konkretne zadeve se za preveritev lahko
obrnete na FURS.
32. Zanima nas ali imamo možnost za prijavo na javna dela, ker nimamo zaposlenega nobenega
delavca, ampak imamo sklenjene tri podjemne pogodbe.

ODGOVOR: Pogoj ene zaposlene osebe se nanaša na redno zaposleno osebo. Podjemna pogodba
ne šteje za zaposlitev.
33. V letu 2018 smo zaposlili osebo, ki je bila vključena v javna dela pri drugemu izvajalcu
javnega dela, za določen čas 1 leto. Po preteku tega obdobja pa smo jo v letu 2019 zaposlili
za nedoločen čas. Zanima nas, ali dobimo po tem merilu točko, saj smo zaposlili osebo
direktno iz programa javnih del Pod to točko ne piše, da je morala biti vključena pri istem
izvajalcu.

ODGOVOR: Točko na merilu prejme izvajalec, ki je zaposlil udeleženca, ki je bil vključen v javno delo
pri njem. Torej upoštevamo samo zaposlitev udeleženca pri istem izvajalcu.

