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Delo na domu pred epidemijo
Podatki EUROSTAT, l. 2020:

Najvišji procent dela na domu v običajnih okoliščinah:
▪ Nizozemska 30 %
▪ Estonija 27,7 %

Najnižji procent dela na domu v običajnih okoliščinah:
▪ Grčija, Italija 8,9 %

SLO
11,6 % zaposlenih:
• 5,6 % dnevno
• 6 % nekajkrat 

na teden

EU 
16,8 % zaposlenih:
• 9,7 %dnevno

• 7,1 % nekajkrat 
na teden

Takoj ob pričetku epidemije 
v EU 36,8 %  

- od tega 1/4 , 
ki pred tem niso nikoli 

delali na daljavo. 



Zakonska ureditev dela na domu

Zakon o delovnih razmerjih (68 ZDR-1): 

„….delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali 
prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov 
delodajalca.“

• Delavec in DD se s PZ lahko dogovorita, da bo 
delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost 
DD ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti DD za 
celotno trajanje ali le del DČ.

• Dolžnost DD o nameravanem organiziranju dela na 
domu obvestiti Inšpektorat za delo



Pravice in obveznosti delavca 69, 70 ZDR-1 

Delavec, ki dela na domu ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih 
prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in 
sindikalnega organiziranja.

Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se 
uredijo med delodajalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi.

70 ZDR-1:

Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na 
domu. Višino nadomestila določita delavec in delodajalec s pogodbo o 
zaposlitvi.

Delodajalec dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu.

OBVEZNOST 
DELODAJALCA



Ureditev dela na domu v KP

37 KPVIZ

V aktu o sistemizaciji VIZ zavoda se določi, na katerih delovnih mestih je 
dopustno uvesti delo na domu. 

Pogoji in način opravljanja dela na domu se uredijo med VIZ zavodom in 
delavcem s pogodbo o zaposlitvi. S pogodbo opredelita predvsem pogoje 
in način opravljanja dela na domu ter nadomestilo za uporabo delavčevih 

delovnih sredstev za delo na domu, in sicer najmanj v višini predpisane 
amortizacije ter povračilo ostalih materialnih stroškov. 

Delavec ima enake pravice in obveznosti iz dela in delovnega razmerja 
kot delavci, ki delajo v VIZ zavodu. 

VIZ zavod dolžan zagotavljati varne pogoje dela in nadzorovati varnost pri 
delu.

V času trajanja delovnega razmerja delavca brez njegove privolitve ni 
mogoče razporediti na delo na domu.

13 KPRD

Delavec, ki dela na domu, 
ima enake pravice in 

delovne obveznosti kot 
delavci, ki delajo v zavodu.



SKLENITEV NOVE PZ?



Aneks k PZ

(49./1. čl. ZDR-1)

Sklenitev nove PZ 

(49./2. čl. ZDR-1)

• podatki o pogodbenih strankah
(prebivališče, sedež)

• datum nastopa dela
•dnevni, tedenski redni DČ,

razporeditev DČ
• znesek osnovne plače,

morebitna druga plačila
• druge sestavine plače delavca,

plačilno obdobje
• letni dopust in njegovo določanje
• dolžina odpovednih rokov
• navedba KP, splošnih aktov
• druge pravice

• sprememba naziva delovnega 
mesta 

• sprememba kraja opravljanja 
dela

• sprememba časa trajanja 
delovnega razmerja ali določila 
o izrabi letnega dopusta v 
primeru PZ za DČ

• sprememba polnega ali 
krajšega delovnega časa



Vsebina PZ o delu na domu
Obvezne sestavine PZ (31 ZDR-1) ter posebnosti vezane na delo na domu:

➢ kraj opravljanja dela,
➢ razporeditev DČ,
➢ obseg opravljanja dela na domu (natančno ali okvirno – možen dogovor o sprotnem 

dogovoru),
➢ višina nadomestila.

Priporočljivo dogovoriti tudi:

➢ časovni okvir v katerem je delavec dosegljiv za komunikacijo (kdaj, na kakšen način, v katerih 
urah),

➢ poročanje delavca o evidenci o izrabi DČ (dolžnost DD voditi evidenco o izrabi DČ v skladu z 
Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti -> DD si mora zagotoviti, da jo 
delavec na domu vodi in mu jo v roku predloži),

➢ o hranjenju občutljivih podatkov, pomembnih za izvajanje PZ,
➢ omogočanje varne povezave v omrežje delodajalca,
➢ delovna sredstva, ki jih zagotovi delavec oziroma delodajalec.



ENOSTRANSKA ODREDITEV DELA NA DOMU?

IZJEMA skladno z 169 ZDR-1

„V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča 

pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo 

življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko 

vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o 

zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja 
delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.“

✓ primer naravne ali druge nesreče
✓ če se pričakuje naravna ali druga nesreča
✓ v izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi
✓ v izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo premoženje delodajalca

Delavec ima enake pravice kot v primeru pogodbenega opravljanja dela na domu 
– dela na domu v običajnih okoliščinah



VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Ena od ključnih nalog delodajalca -> pravica delavca!

Predpisi MOD, EU in RS (ZDR-1, ZVZD-1, pravilniki)

DD dolžan poznati vsa tveganja, se o njih podučiti! 

CILJ:
Takšna raven varnosti, da niti 

po preteku polne delovne 
dobe delavec ne bo fizično in 

psihično prizadet zaradi 
opravljanja svojega dela.



OCENA TVEGANJA

Prva in temeljna dolžnost delodajalca!

Sestavni del izjave o varnosti

Pisna ocena tveganj, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni 
pri delu!

• Identifikacija nevarnosti, proučevanje vseh dejavnikov v delovnem procesu

• Ugotovitev, kdo od delavec bi jim lahko bil izpostavljen

• Prepoznati možne vzroke za nastanek poškodb ali bolezni in verjetnost nastanka 

• Odločitev ali je tveganje sprejemljivo

• Odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje tveganja

Po izvedenem ocenjevanju DD izdela in sprejme izjavo o varnosti!



IZJAVA O VARNOSTI

• Načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov

• Načrt in postopki za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti

• Opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in 
delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

• Določitev posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati delavci za 
posamezno DM

! Vse na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela

! Poleg ocene tveganja priložiti tudi zapisnik o posvetovanju z delavci oz.     
njihovimi predstavniki (17, 46 ZVZD-1)



.

DD mora delavcu na 
njegovo zahtevo 
omogočiti vpogled v 
veljavno izjavo o 
varnosti z oceno 
tveganja (18/2 ZVZD-1)

Izjavo o varnosti in oceno tveganja
dopolniti in popraviti ko:

• obstoječi preventivni ukrepi varovanja 
niso zadostni oz. ustrezni,

• je ocenjevanje temeljilo na podatkih, 
ki niso več ažurni,

• obstajajo možnosti in načini za 
izpopolnitev oziroma dopolnitev 
ocenjevanja.



TESTIRANJE na prisotnost virusa?

Delodajalci, ki jih neposredno ne zavezujejo interventni predpisi lahko v kolikor je
to primerno, strokovno utemeljeno in v vnaprej opredeljenih primerih, v oceni
tveganja predvidijo tudi testiranje delavcev na prisotnost virusa. Potrebo po
izvajanju in ustrezen način izvajanja testiranja delodajalec ugotovi in sprejme v
sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri
delu, tako da je testiranje izvedeno na strokovno sprejemljiv način in s strani
usposobljenega zdravstvenega osebja.

• Revizija ocene tveganja
• Upoštevanje predpisanih postopkov

• Posvetovanje z delavci



STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU =>  strokovne naloge 

Delodajalec določi enega ali več izmed svojih delavcev (pogoji v Pravilniku) ALI 
zunanje strokovne službe, kadar teh nalog ni mogoče zagotoviti s svojimi delavci

• Svetuje delodajalcu glede delovnega okolja, opreme, usklajuje ukrepe, 
opravlja preiskave škodljivosti, preizkuse delovne opreme, izdeluje navodila za 
varno zdravo delo, izvaja usposabljanja delavcev, spremlja stanje v zvezi z 
nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje, pripravlja poročila,…

IZVAJALEC MEDICINE DELA => izvaja zdravstvene ukrepe

Pravna ali fizična oseba, dovoljenje Ministrstva za zdravje

Dolžnost 
medsebojnega 
sodelovanja!

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10866


ZAPOSLENI
KPND, KPRD, Zakon delavcev o soupravljanju
• Obveščanje delavcev pred sprejemom odločitve o ukrepih ZVD
• Predhodno mnenje delavcev o ukrepih + na zahtevo sindikata v 8 dneh razgovor
• RD: podaja informacij reprezentativnim sindikatom (8 dni pred sprejemom

odločitve) in skupno posvetovanje (3 dni pred sprejemom odločitve)
• VIZ: predhodno mnenje reprezentativnih sindikatov o ukrepih (15 dni pred

sprejemom odločitve) + na zahtevo sindikata v 8 dneh razgovor

+ 46 ZVZD-1 (dolžnost posvetovanja)

(1) Delodajalec se mora z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati o oceni
tveganja, pa tudi o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o
izbiri strokovnega delavca, izvajalca medicine dela, delavcev za prvo pomoč, in
delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih predpisih za varstvo pred
požarom in evakuacijo, ter o obveščanju delavcev in organizaciji usposabljanja.

(2) Delodajalec mora predstavnikom delavcev in sindikatom, ki so organizirani pri
njem, posredovati na običajen način izjavo o varnosti z oceno tveganja in
dokumentacijo o nezgodah pri delu, ki jo delodajalec hrani v skladu s predpisi.



VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA DOMU

Dolžnost delodajalca

Sicer pooblaščeni strokovni delavci ugotavljajo ustreznost delovnih 
pogojev (pogled v domače delovno okolje, ga oceni) 

Epidemija in porast dela od doma; MDDSZ stališče:  Odločitev kako bo DD 
ugotavljal ustreznost delovnih pogojev dela na domu prepuščena DD 
samemu. DD se odloča na podlagi vrste delovnih nalog, ki jih delavec na 
domu izvaja (najpogosteje z vprašalnikom, ki ga izpolni delavec in 
fotografijami).

➢ Ugotavljanje ustreznosti delovnih pogojev izven doma (letališče, 
coworking prostori) zakonodaja ne predvideva.

https://www.gov.si/novice/2020-06-22-opravljanje-dela-na-domu-z-vidika-delovnega-prava-in-varnosti-in-zdravja-pri-delu/


Prepoved dela na domu 71, 72 ZDR-1

➢ Če je delo na domu škodljivo oz. obstaja nevarnost, da postane 
škodljivo za delavce, ki delajo na domu ali za življenjsko in 
delovno okolje, kjer se delo opravlja.

➢ V primerih, ko zakon ali drug predpis določi dela ki se kot dela 
na domu ne smejo opravljati.

! Inšpektorju prepovedano brez odločbe sodišča vstopiti v 
stanovanjske prostore in druge prostore, če delavec odkloni vstop 
(36/2 Ustava RS, 20 ZIN) -> mora pridobiti odločbo sodišča 

! Lahko DD oz. strokovna oseba pristojna za varnost in zdravje pri 
delu vstopi v prostor, kjer delavec opravlja delo na domu, če sta se 
to predhodno dogovorila s PZ -> potrebno urediti v PZ



14. Člen ZVZD-1: 

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

delavcu ne sme povzročiti finančnih 

obveznosti, prav tako pa zdravstvene 

posledice opravljanja dela ne smejo 

prizadeti delavčeve plače ter posegati v 

njegov z delom pridobljeni materialni in 

socialni položaj.



POLOŽAJ IN VARSTVO SINDIKALNEGA ZAUPNIKA

1. Posebno pravno varstvo = SINDIKALNA IMUNITETA (PAZI! V primeru večjega števila 

sindikalnih zaupnikov se določi število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo posebno pravno 
varstvo v skladu s 112. členom ZDR-1. Ko je v zavodu le en sindikalni zaupnik, le ta uživa 
posebno pravno varstvo avtomatično na podlagi zakona.) 

• posebno varstvo pred odpovedjo po 112 ZDR-1.
• varstvo pred manj ugodno obravnavo 

SZ zaradi sindikalne dejavnosti:
- ni mogoče znižati plače,

- proti njemu začeti disc. ali odšk. postopka, 
- ga kako drugače postaviti v manj ugoden ali podrejen položaj.

2. Varstvo SZ v primeru prenosa -> v primeru spremembe delodajalca SZ ohrani svoj 
status:

- če obstajajo pogoji za imenovanje SZ pri prevzemniku,  
- če to ni možno, zagotovljeno posebno varstvo še dve leti po prenehanju funkcije (206 

ZDR-1 in 20 KPND).



POLOŽAJ IN VARSTVO SINDIKALNEGA ZAUPNIKA

POSEBNO PRAVNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO
112. člen ZDR-1 (predstavniki delavcev)

= prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi SZ brez soglasja sindikata, če
ravna v skladu z zakonom, KP in PZ, razen:

• odpoved iz poslovnega razloga, a SZ odkloni ponujeno ustrezno
zaposlitev

• odpoved v postopku prenehanja delodajalca

Ves čas opravljanja funkcije in še 1
leto po prenehanju – pazi 20. čl.
KPND = 2 leti

Koliko časa?



KP za negospodarske dejavnosti v RS (KPND)

RAZMERJE DELAVEC – DELODAJALEC (12, 13 KPND):
• Obveščanje delavcev

• Predhodno mnenje s strani delavcev

POGOJI ZA DELOVANJE SINDIKATA (15 – 20 KPND):
• Pravica do pridobivanja podatkov

• Pravica do sodelovanja v postopkih
• Nemoteno delo sindikata



• Obveščanje delavcev (12 KPND) -> Zadeve, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj in pravice ter obveznosti delavcev
iz dela in delovnega razmerja, zlasti o: spremembah dejavnosti/programov, organiziranosti, organizacije dela in delovnih
postopkov, letnih programov dela in poslovanja, spremembah predpisov, predvidenih kadrovskih spremembah, letni
razporeditvi/občasni prerazporeditvi DČ,...Delavce se obvesti pred sprejemom odločitve!

• Predhodno mnenje s strani delavcev (13 KNPD) -> Kadar org. upravljanja oz. direktor odloča o pravicah in obveznostih
delavcev iz dela (politika zaposlovanja in odpuščanja delavcev, začetek/konec DČ, odmori, tedenska razporeditev DČ,
način izplačila osebnih dohodkov,…) = DOLŽNOST pridobiti predhodno mnenje delavcev! Obrazložitev v primeru
neupoštevanja mnenja. Na zahtevo SINDIKATA razgovor glede upoštevanja nasprotnih razlogov delavcev - v roku 8 dni.

• Pravica do pridobivanja podatkov (16 KPND) -> O katerih odločajo organi upravljanja in so v zvezi s socialno-
ekonomskim in delovnim položajem, ter pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz dela in delovnega
razmerja v javnem zavodu. PODATKE ZAGOTOVI: direktor, pooblaščeni delavci, strokovne službe.

• Pravica do sodelovanja v postopkih (17 KPND) -> v postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih
delavcev iz delovnega razmerja – na predlog člana, pooblastilo ni potrebno + posredovanje vseh gradiv na sejah organov
zavoda in omogočiti sodelovanje na sejah organov zavoda (še posebej če se odloča o reševanju individualnih sporov), t.j.
pasivno sodelovanje (pravica prisotnosti) in aktivno sodelovanje kadar:

✓ organ zavoda daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji DM,

organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski KP ter nadzira njihova izvajanje in

✓ ko odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega

razmerja.

• Nemoteno delo sindikata (18 – 20 KPND) -> plačilo SZ , prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov v zavod
(obvestilo), svoboda sind. obveščanja in razpečevanja sind. tiska, strokovna pomoč in drugi pogoji (prostori ipd.) za delo
sindikatov, tehnična izvedba obračuna in plačevanja članarine, pravica do organiziranja in vodenja stavke, varstvo SZ,
dogovor med sindikatom in DD/Pogodba o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo.

NA RAVNI POSAMEZNEGA ZAVODA SE 
LAHKO DOGOVORITE TUDI ZA SINDIKAT UGODNEJŠE POGOJE DELOVANJA



POLOŽAJ IN VARSTVO SINDIKALNEGA ZAUPNIKA

ZADRŽANJE UČINKOVANJA ODPOVEDI  
113. člen ZDR-1

Če sindikat poda negativno mnenje v zvezi z redno odpovedjo iz razloga
nesposobnosti ali iz krivdnega razloga ali z izredno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi in predstavnik delavcev pri delodajalcu zahteva zadržanje
učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi,
prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje 30 dni od vročitve
odpovedi oz. do poteka roka za mediacijo ali arbitražo oz. sodno varstvo.

➢ podana zahteva SZ

➢ pisno negativno mnenje sindikata

➢ odpoved iz razloga nesposobnosti, krivdnega razloga ali izredna
odpoved



Ure ali plačilo za sindikalno delo

Za delo na ravni zavoda:

• Plačilo ali znižanje delovne obveznosti za določeno število ur letno. 
Osnovno pravilo po KPND (18. člen). Posebne ureditve v KPVIZ in 
KPRD.

V ure za sindikalno delo se ne vštevajo ure v organih sindikata (zbori OO, 
sindikalne konference ipd.) in ne ure udeležbe na izobraževanjih, ki jih 
organizira reprezentativni sindikat dejavnosti (KPRD, KPVIZ + 2a. Člen 
Dogovora o plačilu za sindikalno delo). 



DOGOVOR O ZAGOTAVLJANJU PLAČILA UR ZA SINDIKALNO DELO VIZ 
Dogovor med MIZŠ in sindikati - obvezujoč za zavode (uradni list RS št.: št. 
87/08 in 17/11, NPB).

! 1 ura za vsakega zaposlenega, ne manj kot 65 ur letno

Zagotovitev plačila ur za SZ:

• do 49 zaposlenih 65 ur po sledečih vrednostih:
-7,46 EUR (SZ z visoko stopnjo izobrazbe)
-6,71 EUR (SZ z višjo stopnjo izobrazbe)
-5,96 EUR (za vse ostale SZ)

• več kot 49 zaposlenih: za 50. in vsakega nadaljnjega zaposlenega se
za eno uro poveča prejšnje število ur

Plačilo se zagotovi dvakrat letno: 
-do konca meseca aprila tekočega leta
-do konca meseca oktobra tekočega leta

DD zagotavlja SZ udeležbo na

izobraževanjih, ki jih organizira 

repr. sind. ali org., katere član 

je repr. sind. v obsegu najmanj 

dveh delovnih dni na leto. Ta 

čas izobr. se všteva v DČ SZ.

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG3077


KP ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
Pogoji za delovanje sindikata (1. člen KPRD)

! 1 in pol plačana ura letno za vsakega delavca, ne manj kot 75!

• Režim izrabe plačanih ur:
- se dogovori med sindikatom in direktorjem (najmanj polovica delovnih 
ur mora biti v rednem delovnem času) 
- v obliki zmanjšane delovne obveznosti ali kot povečan obseg dela
- 5 plačanih delovnih dni letno za usposabljanje SZ

SZ RD se ne more določiti delovna uspešnost, ki je nižja od povprečne 
ocene DU v raziskovalni organizaciji (velja za profesionalne in 
neprofesionalne SZ), brez soglasja sindikata = se šteje za manj ugodno 
obravnavanje



KP ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
PROFESIONALNI SZ (72. člen KPRD)

PROFESIONALNI SZ:

• Plača = kot pred začetkom opravljanja profesionalne fje – najmanj v 
vrednosti 19 PR (892,130 evra bruto) + obvezno se prišteva dodatek na 
delovno dobo

• Upravičen do napredovanja v višje PR tudi v času mandata

• Po prenehanju profesionalnega opravljanja fje, je SZ razporejen na 
DM, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanju in 
zmožnostim + upravičen do takega števila napredovanja v višji PR, kot 
da bi neprekinjeno delal v svojem poklicu



USPEŠNO 
SINDIKALNO DELO!


