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25. 4. 2022

Številka:

604-19/2022-1

Skupnost občin Slovenije organizira izobraževanje z naslovom

SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI
dne 19. 5. 2022 ob 9.00 preko spletne platforme ZOOM

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi
pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega. Pri novi
zaposlitvi v občinski upravi oziroma pri drugih delodajalcih v javnem sektorju je treba izvesti
predpisan postopek, ki je za uradniška delovna mesta določen v Zakonu o javnih uslužbencih
(ZJU) in za strokovno tehnična delovna mesta v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).
Na izobraževanju bo predstavljen postopek zaposlitve, in sicer izvedba javne objave prostega
delovnega mesta in izvedba javnega natečaja, akti, ki se izdajajo kandidatom v postopku
zaposlitve, pravice neizbranih kandidatov ter vsebina in sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Posebej bo pojasnjena razlika pri zaposlovanju za določen in za nedoločen čas ter pojasnjeni
primeri, ko je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas po ZJU in po ZDR-1.
Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja
ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi
izkušnjami v državni upravi.
Predlog dnevnega reda:
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.15

Pogoji za pričetek postopka zaposlitve
Javna objava prostega delovnega mesta, postopek izbire in akti
Javni natečaj, postopek izbire in akti
Odmor
Pravno varstvo kandidatov
Vsebina pogodbe o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi za določen čas po ZJU in ZDR-1

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Prijava:
Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in
njihove zavode, 120,00 EUR z DDV za občine nečlanice in njihove zavode. Prijave zbiramo do

torka, 17. 5. 2022 do 13.00. Prijave zbiramo na povezavi TUKAJ in so obvezne, saj boste le tako
dan pred dogodkom prejeli povezavo do platforme ZOOM. Na prijavnico lahko napišete tudi
vprašanja in dileme, na katera vam bo predavateljica odgovorila na izobraževanju.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi!
Sekretariat SOS

