VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPOSLITEV V JAVNEM ZAVODU (če je ustanovitelj
država ali lokalna skupnost, financer pa država)
(183. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ, Uradni list RS št. 40/12)

NAZIV IN NASLOV JAVNEGA ZAVODA:

______________________________________________________________________________________
DELOVNO MESTO (šifra in naziv delovnega mesta z izhodiščnim plačnim razredom):
_____________________________________________________________________________
VRSTA DELOVNEGA RAZMERJA (obkrožite):
 NEDOLOČEN ČAS
 DOLOČEN ČAS
 POLNI DELOVNI ČAS
 KRAJŠI DELOVNI ČAS: vpišite obseg dela (ur/teden) _______________________
 DOPOLNILNO DELO (146. člen Zakona o delovnih razmerjih): vpišite obseg
_________________________________________________________________________

dela

Izpolnjevanje pogojev po eni izmed alinej v drugem odstavku 183. člena ZUJF (obkrožite
DA)
1. zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomešča javnega uslužbenca, ki mu je
prenehalo delovno razmerje in je zaposlitev nujno potrebna za izvajanje nalog javnega
zavoda

DA

NE

2. zaposlitev je nujno potrebna za izvajanje nalog javnega zavoda in gre za zaposlitev za
določen čas

DA

NE

3. zaposlitev je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega programa ali
ustanovitve novega proračunskega uporabnika

DA

NE

4. javni zavod izkazuje, da bo kljub novi zaposlitvi nominalno zmanjšal stroške dela v
tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta.

DA

NE

5. zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti.

DA

NE

6. zaposlitev za čas trajanja projekta, če so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva
za plače zaposlenih.

DA

NE
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VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPOSLITEV V JAVNEM ZAVODU (če je ustanovitelj
država ali lokalna skupnost, financer pa država)

OBRAZLOŽITEV (tretji odstavek 183. člena ZUJF)
Obrazložitev razlogov za zaposlitev:

Ocena doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo:

Ocena potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za ta namen z
obrazložitvijo:

Vir financiranja nove zaposlitve:

Drugi podatki:

Pripravil:______________
Ravntatelj/direktor:________________________________________________
Podpis:___________________________

žig

Datum: ______________________

Oddaja vloge: Ministrstvo izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
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VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ZAPOSLITEV V JAVNEM ZAVODU (če je ustanovitelj
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SOGLASJE ZA ZAPOSLITEV JAVNEGA USLUŽBENCA V JAVNEM ZAVODU (izpolni MIZŠ)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport , Masarykova 16, 1000 Ljubljana
•

SOGLAŠA Z VLOGO

•

NE SOGLAŠA Z VLOGO

dr. Maja MAKOVEC BRENČIČ
MINISTRICA
Datum: ____________________

(Izpolni svet javnega zavoda)
SVET JAVNEGA ZAVODA________________________________________________
•

SOGLAŠA Z VLOGO

•

NE SOGLAŠA Z VLOGO

Predsednik sveta javnega zavoda

Datum:_______________

SOGLASJE JE VELJAVNO Z DNEM IZDAJE SOGLASJA SVETA ZAVODA IN OB PREDHODNO DANEM
SOGLASJU MIZŠ.
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