IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL, KI JIH SPREJME OBČINA
4. odstavek 50. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13,
63/13, 100/13 in 32/14 - ZPDZC-1, 47/15-ZZSDT, 55/17 in 75/19; v nadaljevanju ZUTD) določa, da
lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih
del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih
del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod). Zavod soglasje
poda, če je predlagani program javnih del skladen z določbami javnega povabila za izbiro
izvajalcev javnih del.
Pri izvajanju programa javnega dela mora občina upoštevati določila ZUTD in sicer z 50.,
50.a., 51., 52. in 116. člen, ki se nanašajo na izvajanje programov javnih del in zagotavljanje
pravic brezposelnim osebam, ki so vključene v program javnega dela.
Občina sprejme program javnega dela:
- katerega izvajanje je v javnem interesu lokalne skupnosti in je primeren za
zaposlitev ciljnih skupin brezposelnih oseb, določenih v Katalogu ukrepov APZ za
4.1.1.1. Javna dela 2019, ki je objavljen na spletni strani MDDSZ,
- katerega vsebina je skladna s Katalogom programov javnih del (v nadaljevanju
Katalog), ki je objavljen na spletni strani Zavoda:
https://www.ess.gov.si/_files/12898/katalog_programov_javnih_del_2020.pdf

-

ki ne zajema del, ki predstavlja izvajanje redne dejavnosti izvajalca in se z
udeleženci ne bo nadomeščalo dela zaposlenih, ki opravljajo izvajalčevo redno
dejavnost ali opravljalo del, pri katerih obstaja večja nevarnost za zdravje ali
življenje udeležencev.

Občina lahko sama izvaja program javnega dela v vlogi izvajalca programa, ali za izvajanje
programa izbere izvajalca, ki je neprofitni delodajalec1, in zagotavlja da:
- je izvajalec pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
- ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije in
- da višina vseh prejetih javnih sredstev pri izvajalcu ne bo presegla skupnih stroškov,
nastalih v zvezi z zaposlitvijo posamezne vključene osebe.

I.

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SOGLASJA ZAVODA

Občina predloži območni službi Zavoda, kjer se bo program javnih del izvajal, vlogo za
izdajo soglasja k programu javnega dela (priloga 1: obrazec vloga za soglasje), v katerem
opredeli naziv programa, čas izvajanja, število predvidenih brezposelnih oseb za vključitev v
program, raven njihove izobrazbe, opiše dela, ki jih bodo opravljali v programu, opredeli
potrebna znanja ter za potrebe napotovanja oseb posreduje tudi podatke o izvajalcu
programa javnega dela.

1

Za neprofitne delodajalce se štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen
nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno
dejavnost in ga ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna
institucija ter socialna podjetja.
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Zavod poda soglasje (priloga 2: soglasje zavoda), če je predlagani program javnega dela
skladen z Javnim povabilom za izbor programov javnih del za leto 2020 (v nadaljevanju:
javno povabilo).
Javno povabilo, kjer najdete tudi naslove območnih služb Zavoda, je objavljeno na spletni
strani Zavoda: https://www.ess.gov.si/_files/12897/Javno_povabilo_jd_2020.pdf

II.

VKLJUČITEV BREZPOSELNIH OSEB V PROGRAM JAVNEGA DELA

V program javnega dela se lahko vključijo dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot eno
leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri zavodu in izpolnjujejo kriterije
za vključitev v javna dela. Brezposelne osebe so lahko vključene v program javnega dela
največ eno leto.
Ciljne skupine brezposelnih oseb za vključitev v programe javnih del so določene v
Katalogu ukrepov APZ in navedene tudi v javnem povabilu.
Izvajalec programa javnega dela izbere ustrezne brezposelne osebe, ki jih napoti zavod.
Brezposelne osebe se vključijo v program javnega dela po uspešno opravljenem
predhodnem zdravniškem pregledu, po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program javnega
dela z zavodom in pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z izvajalcem.
Vzorec pogodbe, ki se uporablja za vključitev brezposelnih oseb v javna dela ter vzorec pogodbe, ki
se uporablja za zaposlitev zaradi opravljanja javnih del sta objavljena na spletni strani Zavoda:
https://www.ess.gov.si/_files/12959/Pogodba_o_vkljucitvi_osebe_2020.pdf
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2020

Izvajalec prijavi udeležence javnih del v obvezna socialna zavarovanja. Na obrazcu M1
vpiše podlago za zavarovanje 034. Kopijo pogodbe o zaposlitvi izvajalec pošlje zavodu v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.
Pravice brezposelnih oseb:
- brezposelne osebe, vključene v program javnega dela imajo za delo, ki ga opravljajo v
programu, pravico do plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne
izobrazbe oziroma usposobljenosti, povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter
povračila stroškov prehrane med delom, letnega dopusta (izkoristijo ga skladno z
določbami delovnopravne zakonodaje), regresa za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi
ter do varstva pri delu.
- pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, se sklene ob upoštevanju posebnosti
glede višine plačila za delo, trajanja letnega dopusta in razlogov za njeno prenehanje, ki
so določene v ZUTD. Delovna obveznost udeležencev javnih del je najmanj 25 ur
tedensko oziroma, v primeru zaposlitve invalida, za delovni čas v skladu z odločbo o
invalidnosti, 5 dni na teden Udeležencem se ne sme naložiti opravljanja dela v deljenem
delovnem času, nadurnega dela ali dela na domu.
III.
SPREMLJANJE IN POROČANJE
Občina je odgovorna, da se program javnega dela izvaja v skladu s soglasjem, ki ga izda
Zavod (priloga 2) ter določbami ZUTD in da bo izvajalec sklenil pogodbe o zaposlitvi zaradi
opravljanja javnih del le z brezposelnimi osebami, ki jih napoti Zavod.
Izvajalec mora Zavodu omogočiti spremljanje izvajanja programa javnega dela na kraju
samem.
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Izvajalec je dolžan po zaključku programa posredovati Zavodu vsebinsko poročilo o izvajanju
programa v skladu z Navodili izvajalcem za izvajanje programov javnih del v letu 2020,
objavljenimi na spletni strani Zavoda;
https://www.ess.gov.si/_files/12961/JD_Navodila_za_izvajalce_2020.pdf

Priloga 1: obrazec vloga za soglasje
Priloga 2: soglasje zavoda
Priloga 3: obrazec vsebinsko poročilo
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