Delodajalec
________________________________________ (naziv družbe)
________________________________________ (naslov)
Matična št.: ____________________
Ident. št. za DDV: ____________________
ki jo zastopa _____________________________
(v nadaljevanju: delodajalec)
je na podlagi določbe 169. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ur. l. RS, št. 21/13 in
nasl.,
sprejel naslednji
SKLEP O ODREDITVI ZAČASNEGA OPRAVLJANJA DELA NA DOMU
1. Delodajalec delavcu
________________________________________ (ime in priimek)
________________________________________ (naslov stalnega bivališča)
EMŠO: ____________________
Davčna št.: ____________________
(v nadaljevanju: delavec)
zaradi naravne/druge nesreče/izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali
premoženje delodajalca (izbrati) odreja začasno opravljanje dela na domu.
………………………………………………………………………………………………….. (podrobneje navesti razlog)
2. Delavec bo delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali je potrebno za opravljanje dejavnosti
delodajalca, iz Pogodbe o zaposlitvi št. …………… z dne …………… (ali natančno opisati delo)
opravljal na naslovu …………………………………………… v stanovanjski hiši v …………………………………..
ulica …………………………….., ……………………………………, ki ustreza predpisom o varstvu pri delu in
(npr.) bo delodajalcu dosegljiv na telefon od …….. do ……….., ter …………x mesečno prisoten na
sedežu delodajalca.
Delodajalec bo dosegljiv za delavca na telefon od ……… do ………. (za oba določiti tudi
morebitno drugo obliko dosegljivosti).
3. Delavec bo delo opravljal za celotno trajanje delovnega časa/ del delovnega časa (izbrati in
dopisati kolikšen del), dokler traja odreditev začasnega opravljanja dela na domu.
4. Obseg dela na domu je enak obsegu dela, ki ga opravi delavec, ko dela v prostorih
delodajalca.

5. Delodajalec bo dodeljeval delovne naloge in spremljal rezultate delavca, delavec pa mu bo
o opravljenem delu poročal tako, da:
- ……………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………
…
6. Delavec opravlja delo na domu od …… do ……. ure (ali v enaki razporeditvi delovnega časa,
kot je določena s pogodbo o zaposlitvi in/ali splošnimi akti delodajalca). Delavec poroča o svoji
evidenci delovnega časa ……………………………………………………… (določiti način poročanja).
7. OPCIJA 1
Delavec uporablja naslednja lastna delovna sredstva:
…………………………………………………………………………………………………………….…………………... v skupni
knjigovodski vrednosti ……………….. EUR, ter bo za njihovo uporabo prejemal mesečno
odškodnino v znesku ……………………….. EUR.
OPCIJA 2
Delodajalec izroči delavcu naslednje delovne priprave ……………………………………….. v skupni
knjigovodski vrednosti ………………………………. EUR. Z delovnimi pripravami mora delavec
ravnati kot dober in skrben gospodar, skrbeti za njihovo vzdrževanje in poročati delodajalcu,
če na sredstvih nastanejo pomembne spremembe.
8. Delavcu pripada enako plačilo za delo, kot ga določa pogodba o zaposlitvi.
9. Delodajalec bo delavcu omogočil varno povezavo v omrežje delodajalca. V zvezi s povezavo
mora delavec upoštevati vse ukrepe za zaščito ter dodatno:
- …………
- ………….
…
10. Delavec sporoča podatke, ki so pomembni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi (npr.
bolezen,…) ………………………………………………………………………………………………………………………………
(določiti način sporočanja, naslove oziroma osebo/oddelek, na katerega je dolžan sporočati
podatke ali spremembe le-teh).
11. Delavec je dolžan upoštevati navodila delodajalca v zvezi z varnimi in zdravimi pogoji dela
ter delovnega okolja, o delovnih razmerah in nevarnosti pri delu, o varstvenih ukrepih, o
sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu ter o njihovi uporabi, kakor tudi o prvi pomoči
v primeru nesreče pri delu.
12. Delavec začasno opravlja delo na domu od …………… (navesti datum) do …………….. (navesti
datum ali opis trenutka, vezanega na prenehanje – prenehanje okoliščin, ki so narekovale
predmetno odreditev dela na domu).
OBRAZLOŽITEV

Začasno opravljanje dela na domu je potrebno zaradi …………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(natančno opisati razloge).

V ...................., dne ....................
Delodajalec
.............................................................

