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Vloga svetov delavcev
pri uvajanju dela na domu

Delo na domu oziroma od doma (èe gre za t. i. delo na daljavo) je oblika dela, ki se je �e veè let
poslu�ujejo uspešna, sicer praviloma bolj tehnološko usmerjena podjetja. Koronavirus pa je po-
skrbel, da so tako obliko dela zaèela uvajati tudi številna slovenska podjetja, ki prej takšnih oblik
dela v veèjem obsegu niso prakticirala. Èe se je delo na domu do sedaj zdelo nekaj, kar je rezer-
virano za pešèico ustvarjalcev z alternativnimi oblikami karier, to danes postaja realnost za vedno
veè zaposlenih iz razliènih podroèij. A stvar ima seveda lahko tudi svoje negativne plati. Zato se
morajo sveti delavcev z vsemi primeri nameravane uvedbe dela od doma – bodisi individualne
bodisi kolektivne – ukvarjati nadvse intenzivno, temeljito in analitièno, kajti z vidika interesov de-
lavcev, ki jih zastopajo, gre lahko za izjemno pomembne odloèitve z daljnose�nimi posledicami.

Kot »delo na domu« se po doloèbi pr-
vega odstavka 68. èlena Zakona o delovnih
razmerjih (ZDR-1) šteje delo, ki ga delavec
opravlja na svojem domu ali v prostorih po
svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov
delodajalca. “Delo na daljavo” (tudi teledelo;
ang. telecommuting) oz. “delo od doma” pa
je naèin dela, pri katerem oseba delo v celoti
ali delno opravlja na lokaciji, ki je oddaljena
od njegove delovne organizacije, pri tem pa
uporablja telekomunikacijsko in informacij-
sko tehnologijo. In v prenekaterem podjetju
so bili ob izbruhu pandemije in uvedbi karan-
tene dobesedno prisiljeni po hitrem postopku
“preklopiti” na takšen naèin dela, èe so �eleli
ohraniti vsaj kolikor toliko delujoè delovni
proces.

Pri tem so kljub te�avam marsikje naleteli
tudi na pozitivne izkušnje in rezultate. Zato
napovedujejo, da se bo takšna ureditev dela
tudi potem, ko se izbruh virusa umiri, zelo
verjetno obdr�ala tudi na dolgi rok. Tudi šte-
vilni strokovnjaki zadnja leta vedno glasneje
namigujejo, da bo število zaposlenih, ki bodo
delali od doma – bodisi ves èas ali zgolj nekaj
delovnih dni – z leti vse bolj narašèalo. Vse
torej ka�e na to, da se bo marsikje potrebno

slej ko prej prilagoditi na nove naèine dela.
Vsekakor pa se je ob tem potrebno zavedati,
da je v delo od doma vpeto veliko psiho-

loških, socialnih, ekonomskih, zdravstve-

nih, tehnoloških in ekoloških znaèilnosti, ki
jih je potrebno prouèiti in upoštevati ob uved-
bi trajnejšega tovrstnega delovnega procesa.

Prednosti in slabosti
z vidika zaposlenih

Posameznik, ki dela od doma, ima v neka-

terih pogledih oèitne prednosti pred delavci,
ki so zaposleni na “klasiènih delovnih mestih”
in morajo biti tam fizièno prisotni. Tako imajo v
primerjavi z njimi veèjo avtonomijo glede
razporeditve delovnega èasa in posledièno
višje zadovoljstvo z delom, višjo motivacijo in
manjše tveganje za stres. Fleksibilen delovni

èas namreè omogoèa, da delavci delajo ta-
krat, ko jim najbolj ustreza in ko so naj-
bolj produktivni, tako pa lahko tudi bolje iz-
koristijo èas za dru�ino in poèitek. Predpo-
stavlja se, da delo doma omogoèa mir in ti-
šino, kar posledièno pomeni veèjo koncen-

tracijo in višjo produktivnost. Delo od doma
omogoèa delavcu, da ohrani zaposlitev tudi
èe se preseli. Nadalje, ker posameznik ne

potrebuje prevoza na delo, mu to omo-
goèa prihranek èasa in denarja, po-
meni lahko tudi zmanjšanje nevarnosti

stresa zaradi zgodnjega vstajanja,
spremljanja ter oddaje otrok v vrtec ali
šolo in zmanjšanje dolgotrajnejšega na-
pora med vo�njo na stalno delovno me-
sto. Posamezniki lahko gojijo bolj

sprošèen �ivljenjski stil, èas, ki ga pri-
varèujejo pa lahko izkoristijo za druge
stvari, ki so jim v veselje. (Hone K., Ke-
rrinM.,CoxT.;1998).

Pa vendar ima delo od doma z vi-

dika zaposlenih tudi nekatere slabo-

sti. Delavci na daljavo obièajno delajo

veè, lahko pa tudi izkorišèajo ostale
dru�inske èlane za pomoè pri delu.
Vèasih pa pride ravno do obratnega
uèinka, saj so posamezniki, ki oprav-
ljajo delo na tak naèin, po veèini vse-
skozi doma in “na voljo”, zato jih lahko
dru�inski èlani izkorišèajo še za druge
dejavnosti, kot so gospodinjska dela ali
oskrba otrok. Delavci lahko prav tako
naletijo na te�avo pri zagotavljanju us-
trezne ergonomiène in zdravju prijazne
delovne opreme ter nabave teleko-
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munikacijskih sredstev, ki so primerni za
delo od doma. Vprašljiva je tudi varnost pri

delu, saj je slednja moèno povezana z za-
konodajo, ki pa še ne pokriva te oblike de-
la. Delo si lahko postopoma podreja �iv-
ljenje v prostem èasu vseh ljudi, še posebej
tistih s slabšo zmo�nostjo organiziranja èa-
sa, saj delodajalci pogosto zahtevajo le

konèen rezultat, pri tem pa jih ne zanima,
ali bo imel delavec dovolj èasa za potrebno
sprostitev in poèitek. Pomembna je tudi
dru�bena komponenta, saj lahko zaradi po-

stopnega zmanjšanja socialnih stikov, ki
jih goji posameznik do sodelavcev ali pri-
jateljev, prihaja do socialne izoliranosti in
zmanjšanja skupinske solidarnosti, kar la-
hko posledièno vpliva na upad produktiv-

nosti, zavira obèutek pripadnosti organi-

zaciji in posledièno povzroèa veèje ne-

zadovoljstvo. S tem se povezuje tudi orga-
nizacijska izolacija posameznika, saj lahko
pride do šibke komunikacije v kolektivu ali
pomanjkanja pozitivnih povratnih informa-
cij, ki jih zaposlenemu dajejo delodajalci ali
sodelavci in tako spodbujajo motivacijo za
delo. Posameznik se lahko prav tako sooèa
s te�avami pri usklajevanju poklicnega in
zasebnega �ivljenja, kar lahko vodi do na-
petih odnosov v dru�ini in posledièno po-

slabša njegovo zdravstveno stanje.
(Jereb, E.; 1999)

Prednosti in slabosti dela od
doma z vidika delodajalca

Èe se osredotoèimo še na znaèilnosti
dela od doma, ki so pomembne za delo-
dajalce, so lahko pozitivne stvari takšne ob-
like dela to, da se zmanjšajo stroški, ki jih
delodajalci porabijo za najem poslovnih
zmogljivosti in drugih prostorov, vzdr�e-
vanje re�ijskih stroškov in nadomestil za
prevoz delavcev na delo, plaèevanja pre-
hrane in vode. Èe delavci opravljajo delo
doma, se posledièno lahko zmanjša-

jo izostanki od dela zaradi bolezni in drugih
oblik odsotnosti. Prav tako se lahko pove-

èata produktivnost in kakovost opravlje-
nega dela zaradi hitrejšega elektronskega
posredovanja. Pri delodajalcih se odpre
mo�nost razširitve potencialnega kroga
zaposlenih, kar omogoèi veèjo mo�nost
oblikovanja širšega trga delovne sile.

Tudi delodajalci pa se seveda ne sre-
èujejo le spozitivnimiuèinki, ki jihprinaša to-
vrstnaureditev, saj imajo lahkovprimerjavi z
delodajalci, ki zaposlujejo s klasièno obliko
dela, veèjo mo�nost, da neprevidno izbi-

rajo potencialne kandidate za delovno me-
sto. Lahko se tudi zgodi, da postopoma

èedalje bolj izgubljajo mehanizme kon-

trole nad svojimi zaposlenimi. Ljudje, ki so
pri njih zaposleni, lahko v veèji meri zlo-
rabljajo delovna sredstva, ki so lastništvo
delodajalca, za zasebne namene, deloda-
jalci pa tudi te�je loèujejo,mo�nem kolikšni
so stroški, ki jih zaposleni porabijo za po-
trebe dela, saj se slednji pogosto mešajo s
stroški v domaèem okolju. Delodajalci se na
primer zaradi hekerskih vdorov lahko tudi
sreèujejo z vprašljivo varnostjo podatkov

pri delu, prav tako so v veèji meri obre-
menjeni z vprašljivo lojalnostjo delavcev,
ki so pri njih zaposleni. Lahko pa imajo tudi
veèje dodatne stroške zaradi razliènih pro-
jektnih skupin, ki jih organizirajo. (Golob, S.;
2009)

Vloga svetov delavcev
pri uvajanju dela od doma

1.

Glede na zgoraj opisane mo�ne pozi-
tivne in negativne uèinke dela od doma je
jasno, da lahko takšne nenadne spremem-
be v naèinu dela pomembno vplivajo na po-
èutje in zdravje zaposlenih. Zato bi morala
biti:

a) splošna odloèitev delodajalca o
mo�nem uvajanju dela od doma in o po-
gojih za njegovo uvedbo (v obliki pravilnika
kot splošnega akta) predmet predhodnega

obvešèanja sveta delavcev z mo�nostjo
podajanja mnenj in predlogov (po sedmi
alineji 89. èlena v zvezi z 90. èlenom
ZSDU), kajti to vsekakor pomeni uvajanje
»sprememb v organizaciji proizvodnje«;

b) vsaka posamezna konkretna od-

loèitev delodajalca o uvedbi tega dela bo-
disi za posamezna bodisi za veèje ali manj-
še skupine delovnih mest oziroma vrste del
predmet predhodnega skupnega posve-

tovanja s svetom delavcev po doloèilih
91. – 94. èlena ZSDU, in sicer najmanj zato,
ker z vidika posameznika uvedba tega dela
pomeni potencialno varnostno tveganje,
poleg tega pa lahko predpostavlja tudi spre-
membo sistemizacije delovnih mest v delu,
kjer se opredeljujejo pogoji dela in drugi ele-
menti njegove zahtevnosti, pomembni za
njegovo vrednotenje in ne nazadnje tudi za
kadrovanje; v nekaterih primerih uvajanja
“rednega” dela na domu, èe je to zamišlje-
no v veèjem obsegu, gre lahko tudi za odlo-
èitev o “kadrovskem vprašanju” iz èetrte
alineje 94. èlena ZSDU, tj. razporejanje veè-
jega števila delavcev iz kraja v kraj, kar je po
tem zakonu prav tako predmet obveznega
skupnega posvetovanja med delodajalcem
in svetom delavcev).

Kot »potrebne (predhodne) informa-

cije« za skupno posvetovanje v smislu
drugega odstavka 91. èlena ZSDU pa mora
svet delavcev zahtevati, da delodajalec
predlo�i celovito analizo (predvsem more-
bitnih negativnih) vplivov te oblike dela na
delavce v danem primeru, na podlagi èesar
(šele) se lahko potem SD zares kvalificirano
opredeljuje do predlagane odloèitve. Svet
delavcev mora pred oblikovanjem svojih
stališè za skupno posvetovanje pridobiti

tudi stališèa konkretnih delavcev, ki naj bi
jih to zadevalo. Prav tako mora svet delav-
cev preveriti, ali je delodajalec o namera-
vani uvedbi dela na domu skladno s èetrtim
odstavkom 68. èlena ZDR-1 obvestil inš-

pektorat za delo.

Na individualni ravni pa bi se moral vsak
delavec s tem izrecno strinjati, se pravi,
morala bi mu biti – ker gre za spremembo
kraja opravljanja dela – ponujena sklenitev

»nove“ pogodbe o zaposlitvi skladno z
doloèbo 49. èlena Zakona o delovnih raz-
merjih in tudi z doloèbo, katere podpis lah-
ko tudi odkloni. Ni torej mo�na enostavna
enostranska »odredba« o delu na domu

delavcu s strani delodajalca brez ponudbe
nove pogodbe o zaposlitvi.

2.

Pri oblikovanju stališè in zahtev za sku-
pno posvetovanje z delodajalcem morajo
biti sveti delavcev posebej pozorni tudi na
doloèila Zakona o varnosti iz zdravju pri delu
(ZVZD-1), katerih dosledno spoštovanje
morajo v zvezi z uvajanjem te oblike dela še
posebej natanèno preverjati. Pri tem morajo
nujno vztrajati zlasti pri obvezni dopol-

nitvi izjave o varnosti z oceno tveganja

preden je ta odloèitev sprejeta, in sicer na
podlagi doloèil 17. èlena ZVZD-1. Tako fizi-
èni kot psihosocialni pogoji dela se namreè
ob prehodu na delo doma bistveno spre-

menijo, kar seveda zahteva tako pripravo
nove ocene tveganja kot tudi ustreznih var-
nostnih ukrepov za zmanjševanje ugotov-
ljenih tveganj. �e iz samega zakona, kon-
kretno iz doloèb drugega odstavka 70. èle-
na ter 71. èlena ZDR-1, namreè izhaja, da je
lahko odloèitev o odreditvi dela od doma
lahko sporna tudi z vidika ogro�enosti

varnosti in zdravja pri delu (VZD).

Pri tem velja še enkrat opozoriti, da ne
gre zgolj za vprašanje zagotavljanja “fiziè-

nih” pogojev za varno delo doma, temveè
pri tej obliki dela obstaja, kot je bilo zgoraj
�e omenjeno, tudi poveèana mo�nost »psi-

hosocialnih tveganj«, ki lahko ogro�ajo
zdravje delavcev. Še posebej velja v zvezi s
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tem izpostaviti faktor »organizacijske izo-

lacije«, ki je sicer ena od kljuènih zna-
èilnosti te oblike dela. Ljudje kot dru�bena
bitja namreè pri delu in v zvezi z delom ne
zadovoljujemo zgolj svojih materialnih po-
treb, ampak predvsem tudi številne oseb-

nostne ter societalne potrebe. Od slednjih
velja posebej izpostaviti zlasti potrebo po
dru�enju, komunikaciji in pripadnosti skupi-
ni ter spoštovanju, ki je eden najmoènejših
motivacijskih vzvodov za ustvarjanje delov-
nega zadovoljstva in posledièno tudi višje
stopnje “zavzetosti zaposlenih”, ki naj bi
bila po zagotovilih t. i. motivacijskih teorij
ena od temeljnih konkurenènih prednosti
podjetij v sodobnih pogojih gospodarjenja
(SD mora torej vsekakor opozoriti deloda-
jalca tudi na vidik). Z vidika VZD pa je treba
vedeti, da omenjena socialna izolacija ne

vpliva na vse ljudi enako, in da nanjo raz-

lièni ljudje reagirajo zelo razlièno. Nekate-
rim povsem ustreza, na druge pa, denimo,
lahko deluje tudi izrazito »depresivno«. Kar
pomeni, da bi moral svet delavcev– vsaj v
doloèenih spornih primerih – po potrebi
zahtevati predhodno pridobitev tudi ustrez-
nega medicinskega mnenja o prièakovanih
tovrstnih vplivih dela na domu na konkret-
nega posameznika.

Skratka, odreditev dela na domu bi mo-

rala biti naèeloma izrazito »individualizi-

rana, torej prilagojena posameznikom.
Svet delavcev pa mora v okviru svojih pri-
stojnosti poskušati doseèi, da bo pri tovrst-
nem poslovnem odloèanju kolikor mogoèe
ta pristop tudi dejansko uporabljen. Bati se
je namreè, da utegne postati delo od doma
tudi po koncu epidemije koronavirusa kar
nekakšna »mno�ièna praksa«, ki pa ni nuj-
no v interesu veèine delavcev in (v mnogih

primerih) tudi ne v interesu doseganja veèje
konkurenènosti podjetij in slovenskega go-
spodarstva na splošno, èeprav je na prvi
pogled – vsaj gledano ozko zgolj z vidika
“stroškovne uèinkovitosti” poslovanja –
vsekakor videti precej privlaèno.
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SD in organizacija
delovnega èasa

Vprašanje:

Delodajalec je pripravil bistveno

spremenjen nov pravilnik o organizaciji

delovnega èasa, ki bo svetu delavcev

(SD) predstavljen šele tik pred objavo. Na

kakšen naèin lahko kot SD predlagamo

doloèene spremembe?

Odgovor:

Èeprav gre vsekakor za zelo pomemb-
no vprašanje v interesu delavcev, »organi-

zacije delovnega èasa« ZSDU ob eksem-
plifikativnem naštevanju najrazliènejših
konkretnih pristojnosti SD �al nikjer izrecno
ne omenja. Zato je treba odgovor poiskati z

uporabo ustreznih pravno-interpretacijskih
metod.

Problematiko spreminjanja ureditve de-
lovnega èasa vsekakor lahko uvrstimo med
»spremembe v organizaciji proizvodnje« iz
sedme alineje prvega odstavka 89. èlena
ZSDU, o kateri mora delodajalec obvešèati
SD. In sicer (skladno z 89. èlenom) »pred-
hodno«, torej preden je odloèitev sprejeta,
pri èemer pa ne doloèa nobenega roka, tj.
koliko prej mora biti SD obvešèen. Vse-
kakor pa toliko, da ima mo�nost pravoèas-
no podati svoja mnenja ter morebitne kon-
kretne pobude in predloge, ki jih lahko delo-
dajalec potem tudi upošteva (ali pa tudi ne,
ker zanj naèeloma niso zavezujoèi). For-
malno torej v danem primeru delodajalec ne

bo kršil zakona, èe bo pravilnik obravnavan
na seji SD preden, bo stopil v veljavo in je –
vsaj uradno – v njem še mo�no kaj spre-
meniti ali dopolniti.

Drugaèe pa lahko SD delodajalcu poda
svoje pobude in predloge za spremembe
tega akta tudi kadarkoli prej, in sicer na po-
dlagi druge alineje 87. èlena ZSDU, ki pravi,
da je SD pristojen »predlagati ukrepe, ki so

v korist delavcev«, tako da vam s tem ni
treba èakati na samo sejo. To bi bilo ver-
jetno v vsakem primeru smiselno, èe �elite,
da jih bo delodajalec eventualno pravo-
èasno vnesel v predlog pravilnika.

Odgovor pripravil:

dr. Mato Gostiša
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