Na podlagi:
-

-

-

-

53. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- upb3, 65/08 in 40/12ZUJF),
3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10,
59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS1314, 46/13, 46/13,
25/14-ZFU in 50/14),
Uredbe
o
plačah
direktorjev
v
javnem
sektorju
(Uradni
list
RS,
št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/
09, 61/09,91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14
in 6/15),
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06,79/06, 132/06,
47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 47/13, 51/1355/13,
21/14, 65/14, 76/14 in 91/14),
Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13
in 95/14) in
Pravilnika
o
notranji
organizaciji
in
sistemizaciji
delovnih
mest
_______________________(naziv občine), št. ______z dne _________

javni uslužbenec: _________________(ime in priimek, datum rojstva, prebivališče)
in
delodajalec:._____________________(naziv in naslov občine), ki jo zastopa _______ , župan

sklepata naslednjo

POGODBO O ZAPOSLITVI
1. člen
Javni uslužbenec in delodajalec ugotavljata:
-

da je bil javni uslužbenec s sklepom o izbiri št.__________ z dne ___________ izbran na
javnem natečaju za prosto položajno uradniško delovno mesto direktor občinske
uprave/tajnik občine,

da je bil javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave Občine _____________
objavljen dne ___________________ na spletni strani Občine _______________________
in na Zavodu za zaposlovanje1,
- da je bil javni uslužbenec z odločbo št. ____________z dne___________imenovan v
uradniški naziv _______________,
- da je iz javnega natečaja za položaj direktorja občinske uprave izhaja, da bo pogodba o
zaposlitvi za položaj sklenjena za dobo 5 let.
OPOMBA:
V primeru, da gre za zaposlitev za nedoločen čas se v 1. členu doda - javni uslužbenec in župan
-

ugotavljata, da ima javni uslužbenec delovno razmerje za nedoločen čas, ta pogodba pa se sklepa za
določen čas, za čas opravljanja nalog na položaju direktorja občinske uprave.

1

Na podlagi določbe tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF in
21/13) morajo delodajalci iz javnega sektorja pri zavodu za zaposlovanje javno objaviti vsako prosto delovno mesto,
razen v primerih izjem od obveznosti javne objave , ki jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

