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Številka:604-2/2023 
Datum: 5. 1. 2023 

VABILO 
 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 
 

PRAVILNA UREDITEV DELA OD DOMA 
 

Četrtek, 23. 2. 2023, od 10.00 do 12.00 
 
Institut dela od doma smo vsi dodobra spoznali in osvojili v času epidemije s COVID-19. Z uvedbo 
dela od doma se je na eni strani zagotovilo nemoteno opravljanje dela in na drugi strani 
preprečilo širjenje virusa. Z ohranitvijo prakse pa se je med drugim doseglo tudi zmanjšanje 
stroškov dela, boljši izkoristek delovnega časa in pa več prostega časa zaposlenih. Praksa je 
dobra, koristi so tako na strani delodajalca kot delojemalca, vendar pa je že pred samo uvedbo 
dela na domu treba izvesti določene postopke. 
 
Na seminarju vam bo predavateljica mag. Katarina Hočevar predstavila kaj vse je treba storiti 
pred uvedbo dela na domu, katere so prednosti in slabosti dela od doma tako z vidika 
delodajalca kot zaposlenega, na kratko predstavila zdravstveni in varnostni vidik dela od doma in 
se dotaknila tudi možnosti inšpekcijskega nadzora.  
 
Ciljna skupina so direktorji občinskih uprav, vodje posameznih služb in oddelkov ter vsi, ki jih 
tematika zanima. 
 
Program: 
 

1. Ureditev dela od doma 

• Kdaj gre za delo od doma? 

• Kdaj se lahko zaposlenemu enostransko odredi delo od doma? 

• Ali je za delo od doma potrebna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi ali zadostuje aneks k 
pogodbi? 

• Je sprejem pravilnika o delu na domu nujen? 

• Kaj lahko delodajalec stori, če zaposleni odklanja delo od doma? 

• Kako določiti razmerje med opravljanjem dela na sedežu organizacije in dela na domu? 

• Kako izračunamo višino nadomestila za uporabo sredstev? 

• Kakšne evidence je delodajalec dolžan voditi v času dela od doma? 

• Kako zaposleni poročajo o opravljenem delu? 
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2. Varnost in zdravje pri delu pri opravljanju dela od doma 

• Ali je za delo od doma nujna izdelava ocene tveganja ali zadošča izjava zaposlenega? 

• Kako je s pripravo navodil glede ureditve delovnega mesta pri delu z računalnikom. 

• Kaj storiti v primeru poškodbe pri delu? 
 

3. Nadzor nad opravljanjem dela na domu 

• Kako delodajalec preverja, ali je delovno okolje zaposlenega varno za delo?  

• Kako delodajalec lahko nadzoruje zaposlenega? 

• Kakšne so pristojnosti inšpektorjev pri delu od doma? 

• Kaj je treba sporočati inšpektoratu za delo? 
 
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi 
izobraževanja. 
 
Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do ponedeljka, 20. 2. 2023, na 
elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. 
 
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si. 
 

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ 

 
Vljudno vabljeni 
 
Združenje občin Slovenije 
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