»VZOREC«
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA OPRAVLJANJE DELA NA DOMU
Na podlagi 68. do 72. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013),
Kolektivne pogodbe (dejavnosti) …………… (Ur. l. RS št. …….), ter ev. na osnovi Pravilnika
o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v družbi
sklepata
delavec …………………………, rojen ……………… v ……………………., EMŠO …………………….,
davčna številka ………………………., s stalnim bivališčem ……………………………………………….
(v nadaljnjem besedilu: delavec)
in
………………………………., ki jo zastopa ………………………, davčna številka …………………………..,
(v nadaljnjem besedilu delodajalec)
naslednjo:

POGODBO O ZAPOSLITVI ZA OPRAVLJANJE DELA NA DOMU
1. člen
*Varianta a.)
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne ……….………. sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas. Hkrati pa ugotavljata, da je zaradi spremenjenih razmer na
strani delodajalca (oziroma delavca), nastopila potreba za sklenitev nove pogodbe o
zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pri čemer pa to ne vpliva na vrsto in trajanje
delovnega razmerja.
(*varianta a se uporablja v primeru, ko je delavec že imel sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi pri delodajalcu)

**Varianta b.)
Pogodbo o zaposlitvi pogodbeni stranki sklepata za opravljanje dela oziroma vrsto dela
……………………………….., na domu za katerega se zahteva (navesti raven in smer
izobrazbe, funkcionalna znanja in ostale zahteve) …………………………... Delovno mesto
spada v …….. tarifni razred .
Delavec bo z delom pričel ……………………………….
(**varianta a se uporablja v primeru , ko delavec na novo sklepa pogodbo o
zaposlitvi pri delodajalcu)

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za poln delovni čas, (varianta krajši delovni čas od
polnega), ki traja ………………… ur tedensko.
Varianta 1: Delavec bo opravljal celotno trajanje delovnega časa delo na domu.
Varianta 2: Delavec bo X ur delovnega časa opravljal delo na domu, X ur pa na sedežu
delodajalca.
2. člen
Delodajalca in delavca ob sklenitvi te pogodbe o zaposlitvi zavezujeta naslednja
kolektivna pogodba:
‐

Kolektivna pogodba dejavnosti ……………………………………………

Poleg tega pa pogodbeni stranki zavezujejo naslednji splošni akti:
‐
‐

3. člen
Delavec bo po tej pogodbi o zaposlitvi opravljal naslednja dela oziroma vrsto dela:
(kratek opis dela in bistvenih obveznosti ter odgovornosti)
4. člen
Delavec bo opravljal delo na naslovu …………………………….., v stanovanjski hiši v
…………………………………… ulica ………………………., npr. v pritličju te stavbe, kjer ima
delavnico …………………………….., ki ustreza predpisom o varstvu pri delu in npr. bo
delodajalcu dosegljiv na telefon od ……………. do ter …..x mesečno prisoten na
sedežu delodajalca .
5. člen
Delavec uporablja naslednja lastna delovna sredstva: ………………………………………………… v
skupni knjigovodski vrednosti ………………… EUR, ter bo za njihovo uporabo prejemal
mesečno odškodnino v znesku ……………………….. EUR.
(Varianta: 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).
Delavnica ima poseben števec za elektriko, plin in vodo ter ogrevanje, poračun porabe se
izvaja mesečno …

