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jem odnosov med svetom delavcev in mened�mentom poveèujeta
stopnji energije produktivnosti in energije udobja. Èe povzamemo,
med vrsto odnosa sveta delavcev z mened�mentom ter elementi
organizacijske energije obstajajo statistièno znaèilne korelacije, in
sicer slabši odnosi pomenijo slabšo energijo in boljši odnosi pome-
nijo boljšo energijo.

Zakljuèek
Na osnovi izsledkov raziskave lahko torej trdimo, da koope-

rativni odnosi sveta delavcev z mened�mentom prispevajo h

kakovosti organizacijske energije sveta delavcev. To spoznanje
lahko prispeva k proaktivnemu uresnièevanju delavskega soup-
ravljanja v slovenskih organizacijah. Pri tem pa imajo pomembno
vlogo tudi osebnostne lastnosti posameznika, ki vplivajo na pristop
k sodelovanju z mened�mentom pri upravljanju organizacije. Veè o
tem pa v naslednjem prispevku.

Odprta vprašanja
pravne ureditve dela
na domu ter izzivi
za svete delavcev

Delo na domu smo v èasu pred epidemijo COVID-19 razumeli predvsem kot institut delovnega
prava, s pomoèjo katerega naj bi delavci la�je usklajevali zasebno in poklicno �ivljenje. Èeprav je
delo na domu obenem instrument, ki delodajalcem omogoèa veèjo fleksibilnost pri organizaciji
dela, na ta vidik v preteklosti nismo bili tako osredotoèeni. V praksi je ta oblika dela, vsaj v Sloveniji,
predstavljala redkost. Po podatkih Statistiènega Urada RS (2019) je na dan 31. 12. 2019 zgolj 6,9
odstotka delovno aktivnega prebivalstva delo obièajno opravljalo od doma (SURS 2019). Izbruh
epidemije COVID-19 pa je povzroèil velike spremembe ne zgolj v obsegu (pojavnosti) te oblike de-
la, paè pa tudi v našem dojemanju tega instituta.

Èe smo si pred epidemijo delavci po-
gosto �eleli, da bi nam delodajalec omogo-
èil delo na domu, je danes marsikdo dru-
gaènega mnenja in delo raje opravlja na
sede�u delodajalca. Po drugi strani pa na-
merava veliko organizacij, predvsem v za-
sebnem sektorju, delo na domu ohraniti tu-
di po koncu epidemije (vsaj v nekem obse-
gu), zaradi èesar v praksi pristopajo k sis-
temski ureditvi tega vprašanja. Pri tem
morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja delo
na domu. Problem pa je v tem, da je pravna
ureditev dela na domu še nedoreèena. V
tem prispevku izpostavljamo nekatera od-
prta vprašanja pravne ureditve dela na do-
mu.

Pri sistemskem urejanju pravic in ob-
veznosti delodajalca in delavcev pri delu na

domu na ravni podjetij imajo pomembno
vlogo tudi sveti delavcev. Namreè, delo na
domu prinaša spremembe pri organizaciji
delovnega èasa, pri izvajanju ukrepov var-
nosti in zdravja pri delu, pri nadzoru deloda-
jalca nad opravljenim delom, nenazadnje pa
tudi pri uresnièevanju soupravljalskih pra-
vic.

Pravni izzivi ureditve
dela na domu
a) Delo na domu in epidemija COVID-19:

enostransko odrejanje ali prostovoljna

odloèitev delavca?

Poudarek: Za razliko do prvih mesecev

epidemije, ko so delodajalci na podlagi

169. èlena ZDR-1 lahko enostransko odre-

jali delo na domu, menim, da epidemija

COVID-19 ni veè nekaj zaèasnega in nepri-

èakovanega. Posledièno je delo na domu

treba dogovoriti s pogodbo o zaposlitvi,

torej sporazumno med strankama pogod-

be (in ne veè z enostransko odredbo delo-

dajalca).

Zaradi razmaha dela na domu, ki ga je
povzroèila epidemija koronavirusne bolez-
ni, pogosto beremo, da je ta oblika dela
naša »nova normalnost« (Breèko 2021, 4).
Veliko podjetij namerava delo na domu
ohraniti tudi po koncu epidemije. Zavedati
pa se je treba, da je v èasu epidemije de-
lodajalec delo na domu lahko enostran-
sko odredil. To je izjema od pravila, da se o
tej obliki dela delavec in delodajalec spo-
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razumno dogovorita v pogodbi o zaposlitvi.
Zakon o delovnih razmerjih namreè v 169.
èlenu doloèa, da se v primeru izjemnih oko-
lišèin, kamor spada tudi epidemija, kraj
opravljanja dela, doloèen s pogodbo o za-
poslitvi, lahko zaèasno spremeni tudi brez
soglasja delavca. Doloèba se namreè gla-
si: »V primerih naravnih ali drugih nesreè,

èe se taka nesreèa prièakuje ali v drugih

izjemnih okolišèinah, ko je ogro�eno �ivlje-

nje in zdravje ljudi ali premo�enje deloda-

jalca, se lahko vrsta ali kraj opravljanja de-

la, doloèenega s pogodbo o zaposlitvi, za-

èasno spremenita tudi brez soglasja de-

lavca, vendar le, dokler trajajo take okoliš-

èine.« Vendar pa je enostransko odrejanje
dela na domu mo�no le, dokler trajajo take
izjemne okolišèine. Glede na to, da epide-
mija COVID-19 ni veè nekaj zaèasnega
oziroma neprièakovanega, je nesporno, da
enostransko odrejanje dela na domu ni veè
primerno in da ga mora zamenjati dogo-
vorna (sporazumna) sprememba pogod-
be o zaposlitvi, v kateri se delavec prosto-
voljno odloèi, da bo delo opravljal (tudi)
doma. S pravnega vidika gre za to, da �e
ZDR-1 doloèa, da je delo na domu treba
urediti s pogodbo o zaposlitvi, torej s spo-
razumom med strankama pogodbe.

Èe zanemarimo pravni vidik, pa je svo-
bodna odloèitev delavca (namesto eno-
stranske odredbe delodajalca) primerna
tudi z moralno-etiènega vidika, saj delo na
domu prinese takšne spremembe v �iv-
ljenje delavca, da slednji mora imeti izbiro
glede tega. Raziskave namreè ka�ejo, da so
delavci pri delu na domu izpostavljeni veè-
jim psihosocialnim tveganjem, kot so
stres, izgorelost, prezentizem. Do tega
prihaja zaradi neustrezno doloèenega ob-
sega dela, doloèanja ad-hoc nalog, kon-
stantne dosegljivosti delavca, preobilja in-
formacij in podobno. Veèja avtonomija de-
lavcev pri delu na daljavo sicer omogoèa
èasovno razporeditev posameznih opravil
èez cel dan, prilagajanje hitrosti dela in
podobno, vendar gre pogosto tudi za oprav-
ljanje dela po koncu uradnega delovnega
èasa, za porabo prostega èasa za opravlja-
nje dela, nezadostne poèitke in odmore
med delom. Po drugi strani pa delo na do-

mu ni pravica delavca. Nekatera delovna
mesta so bolj, druga manj primerna ali pa
sploh neprimerna za delo od doma. Tudi z
vidika organizacije dela, nadzora delodajal-
ca nad delavcem, naèina vodenja delavcev
in podobno se delodajalci med seboj po-
membno razlikujejo in so eni bolj, drugi
manj »pripravljeni« na takšno spremembo
v delovnem procesu. Doloèitev delovnih
mest, na katerih se delo lahko opravlja (tu-
di) od doma, je torej prvi korak pri urejanju

tega vprašanja v praksi. Kadar se to ureja v
aktu o sistemizaciji, vemo, da je to predmet
posvetovanja s svetom delavcev.

b) Nova pogodba o zaposlitvi ali aneks k

obstojeèi pogodbi?

Poudarek: za delo na domu je treba

skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, èeprav

se iz praktiènih razlogov v praksi tolerira

tudi urejanje tega z aneksom k obstojeèi

pogodbi.

ZDR-1 ureja delo na domu v 68. do 72.
èlenu. Ker je bilo o zakonski ureditvi dela na
domu �e veliko napisanega, tukaj izpostav-
ljamo zgolj to, da zakon predvideva, da se
pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni
od narave dela na domu, uredijo s pogodbo
o zaposlitvi. V praksi se delo od doma sicer
ureja tudi z aneksi k obstojeèim pogod-
bam o zaposlitvi, èeprav to ni pravilno.
Namreè, v civilnem pravu se z aneksom
urejajo spremembe pogodbe. Pri delu na
domu pa ne gre zgolj za spremembo po-
godbe, paè pa za njeno novacijo, saj je kraj
opravljanja dela bistvena sestavina pogod-
be o zaposlitvi. V praksi pa se sprememba
kraja opravljanja dela z aneksom k pogodbi
o zaposlitvi tolerira, saj lahko nova pogodba
o zaposlitvi prinese, poleg spremenjenega
kraja opravljanja dela, tudi druge spre-
membe, ki niso vedno ugodne za delavca.
Naj na tem mestu omenimo še, da je pri
sklepanju nove pogodbe o zaposlitvi treba
biti pozoren tudi na to, kako ta sprememba
vpliva na �e obstojeèo pogodbo (kar naj se
uredi v prehodnih in konènih doloèbah nove
pogodbe).

c) Pogodba o zaposlitvi za doloèen èas

za delo na domu

Poudarek: s kolektivno pogodbo na

ravni dejavnosti se lahko delo na domu do-

loèi kot »dodatni razlog« za sklenitev po-

godbe o zaposlitvi za doloèen èas, poleg

tistih, ki jih predvideva �e sam ZDR-1.

Nova (spremenjena) pogodba o zapo-
slitvi zaradi spremembe kraja opravljanja
dela se lahko sklene tudi za doloèen èas, èe
je to doloèeno v kolektivni pogodbi na ravni
dejavnosti. V tem primeru mirujejo pravice
iz pogodbe o zaposlitvi za nedoloèen èas
(glej 4. odstavek 49. èlena ZDR-1; to je po-
dobno suspenzu po 53. èlenu ZDR-1). To-
rej: s kolektivno pogodbo na ravni dejav-
nosti se lahko delo na domu doloèi kot
»dodatni razlog« za sklenitev pogodbe o
zaposlitvi za doloèen èas, poleg tistih, ki
jih predvideva �e sam ZDR-1. Trenutno le
dve kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti
doloèata, da se pogodba o zaposlitvi za
doloèen èas lahko sklene tudi v primeru
dela na domu. To sta Kolektivna pogodba
èasopisno-informativne, zalo�niške in knji-
gotrške dejavnosti (glej 17. èlen) ter Kolek-
tivna pogodba grafiène dejavnosti (33.
èlen). Obe doloèata, da se pogodba o za-
poslitvi za doloèen èas za delo na domu la-
hko sklene za obdobje najveè enega leta in
zgolj v primeru, da ima delavec �e sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi. V èasu trajanja po-
godbe o zaposlitvi za doloèen èas zaradi
opravljanja dela na domu prvotna pogodba
o zaposlitvi delavca miruje. Obe kolektivni
pogodbi doloèata tudi, da pravice delavca
po pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za oprav-
ljanje dela na domu, ne smejo biti ni�je od
pravic, kot mu pripadajo na podlagi pogod-
be o zaposlitvi, ki mu zaradi opravljanja dela
na domu miruje. Po enem letu se pogodba
o zaposlitvi za doloèen èas zaradi opravlja-
nja dela na domu lahko podaljša.

d) Delovni èas pri delu na domu in nad-

zor delodajalca nad opravljenim delom

Poudarek: V podjetju naj se sprejmejo

natanèna pravila, ob katerih terminih mora

biti delavec obvezno na voljo delodajalcu in

sodelavcem (po telefonu, e-pošti ipd.). V

preostalem delu dneva pa naj bo delavcu

prepušèeno, kdaj bo opravil svoje delovne

naloge. Izven dogovorjenih terminov se

delavec delodajalcu ni dol�an oglašati,

oziroma mu biti na razpolago (po telefonu,

po e-pošti, na drug naèin).

Delo na domu prinaša spremembe pri organizaciji
delovnega èasa, pri izvajanju ukrepov varnosti

in zdravja pri delu, pri nadzoru delodajalca
nad opravljenim delom, ne nazadnje pa tudi pri

uresnièevanju soupravljalskih pravic.
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Delo na domu podaljša delovnik in
zabriše meje med slu�benim in prostim
èasom. Kako pri delu na domu uskladiti
poklicno in osebno �ivljenje? Problem v
praksi je predvsem, kdaj, v katerih urah ter
na kakšen naèin naj bo delavec dosegljiv za
delodajalca. ZDR-1 v 157. èlenu doloèa, da
lahko delavec in delodajalec v pogodbi o
zaposlitvi drugaèe, ne glede na doloèbe
zakona, uredita delovni èas, noèno delo,
odmore ter dnevni in tedenski poèitek.
Gre za zelo odprto pravno normo, saj natan-
ènejših doloèb o tem v ZDR-1 ni. Vprašanje
za prakso je predvsem, ali se v primeru dela
na domu sme s pogodbo o zaposlitvi dero-
girati meje po ZDR-1? S tega vidika je za-
nimiva Kolektivna pogodba za grafiène de-
javnosti, ki doloèa, da se delavec in delo-
dajalec v (novi) pogodbi o zaposlitvi za delo
na domu dogovorita tudi o obsegu delov-
nega èasa, ki ga delavec opravi na domu,
»upoštevaje doloèbe zakona, ki ureja de-
lovna razmerja« (1. odstavek 17. èlena). To
doloèbo razumemo tako, da je treba tudi
pri delu na domu upoštevati zakonske
minimume glede odmorov in poèitkov.
Enako doloèbo vsebuje tudi Kolektivna
pogodba èasopisno-informativne, zalo�niš-
ke in knjigotrške dejavnosti. V zvezi s tem
opozarjamo še na priporoèilo Ministrstva za
delo, dru�ino, socialne zadeve in enake mo-
�nosti, po katerem naj delodajalci organi-
zirajo delo na domu tako, da zagotovi red-
ne krajše in daljše odmore med delom, ki
naj bodo sestavni del delovnih nalog na de-
lovnem mestu na domu.1

Naslednje vprašanje je vprašanje do-
segljivosti delavca, kadar dela od doma.
Tudi tukaj zakon nièesar natanènega ne do-
loèa. Vsekakor velja, da se izven dogovor-
jenih terminov delavec delodajalcu ni dol-
�an oglašati, oziroma mu biti na razpo-
lago (po telefonu, po e-pošti, na drug na-
èin). Po drugi strani pa je treba dogovoriti
termine, ko mora biti delavec dosegljiv za
delodajalca. V praksi se k reševanju tega
lahko pristopi na razliène naèine – to se
lahko uredi v kolektivnih pogodbah, v splo-
šnem aktu delodajalca, nenazadnje tudi v
pogodbi o zaposlitvi.

Analiza veljavnih kolektivnih pogodb v
RS (opravljena na dan 27. 7. 2021) je
pokazala, da le tri kolektivne pogodbe pri
urejanju dela na domu omenjajo tudi de-
lovni èas. To so �e omenjeni Kolektivna po-
godba èasopisno-informativne, zalo�niške
in knjigotrške dejavnosti (glej 17. èlen), Ko-

lektivna pogodba grafiène dejavnosti (glej
33. èlen) ter Kolektivna pogodba za dejav-
nost poslovanja z nepremièninami. Najbolj
zanimiva je prav slednja, saj v 5. odstavku
30. èlena doloèa, da delavcu, ki opravlja
delo doma oziroma na daljavo in zato sam
organizira svoj delovni èas, ne pripadajo
dodatki iz naslova neugodnega delovne-
ga èasa, razen v primeru, ko narava dela
zahteva ali delodajalec odredi, da se mo-
ra delo opraviti v noènem èasu ali na dela
prosti dan ali dan dr�avnega praznika. Prvi
dve kolektivni pogodbi zgolj napotujeta, da
je treba v pogodbi o zaposlitvi za delo na
domu urediti tudi obseg delovnega èasa.

Ker se v praksi delodajalci sistemskega
urejanja delovnega èasa pri delu od doma
obièajno lotijo v pravilniku, ki ureja delov-
ni èas, poudarjamo, da bi ta pravilnik moral
vsebovati vsaj:

• naèin sprotnega dogovora o opravljanju
dela na domu, èe obseg izvajanja ni na-
tanèno doloèen v pogodbi o zaposlitvi;

• poroèanje delavca o izrabi delovnega
èasa;

• naèin spremljanja dodeljenih delovnih
nalog ter rezultatov delavca oziroma po-
roèanje delavca o tem;

• dosegljivost delavca, ki dela na domu –
kdaj, v katerih urah ter na kakšen naèin
mora biti delavec dosegljiv za deloda-
jalca ter delodajalec dosegljiv za delav-
ca;

• naèin sporoèanja podatkov, ki so po-
membni za izvajanje pogodbe o zapo-
slitvi (npr. bolezen);

• obveznosti glede varnega in zdravega
dela od doma;

• katera delovna sredstva zagotovi delo-
dajalec (to je pomembno tudi z davène-
ga vidika – glej 44. èlen Zakona o
dohodnini);

• druge posebnosti dela na domu, ki so
vezane na posamezno konkretno orga-
nizacijo ali delovni proces.

Glede evidentiranja delovnega èasa
pri delu na domu se tudi veliko piše in
razpravlja. Toda – ali se evidentiranje delov-
nega èasa pri delu na domu RES razlikuje

od evidentiranja delovnega èasa pri „obi-
èajnem“ delu? Pravno gledano, ne. Treba
ga je evidentirati – takšnega, kakršen paè
je. Doloèene spremembe na tem podroèju
bo prinesla novela Zakona o evidencah na
podroèju dela in socialne varnosti
(ZEPDSV), ki bo predpisovala bolj natanèno
vodenje delovnega èasa (sprotno vpisova-
nje ure prihoda, odhoda, malice; sprotno
vpisovanje dela v manj ugodnem delovnem
èasu; vpisovanje ur, ki so oddelane kot nad-
ure ali zaèasno prerazporejene ure). Morda
bo novela prinesla tudi nekatere rešitve
glede evidentiranja delovnega èasa pri
delu na domu (predvideva se elektronsko
bele�enje delovnega èasa), èeprav ni ambi-
cija te novele posegati v organizacijo delov-
nega èasa.

Glede nadzora delodajalca nad oprav-
ljenim delom naj poudarimo, da gre na tem
podroèju za konflikt med pravico deloda-
jalca, da nadzira delavca, in pravico delavca
do zasebnosti. Iskanje primernega ravno-
vesja je tukaj posebnega pomena, sploh v
primerih, ko se delodajalec odloèi za upo-
rabo raznih raèunalniških aplikacij za
spremljanje dela na domu. Seveda tukaj
trèimo tudi v vprašanja varstva osebnih
podatkov, ki so del pravice delavca do

zasebnosti. Delodajalec mora pri doloèitvi
vrste in obsega osebnih podatkov zapo-
slenih, ki jih v namen spremljanja dela na
domu obdeluje, paziti, da prekomerno ne
pose�e v zasebnost zaposlenih. Enako
veja tudi za izbiro sredstev, s katerimi to
izvaja. V zvezi s tem je informacijska po-
oblašèenka v mnenju št. 07121-
-1/2020/519 �e povedala, kaj smatra kot
nesorazmeren poseg v informacijsko za-
sebnost zaposlenih.

Spoštovanje delavèeve pravice do za-
sebnosti je povezano tudi z zagotavljanjem
varnih delovnih razmer. Tudi tukaj obstaja
nevarnost prevelikega posega v zasebnost
delavca. Nedvomno morata delavec in
delodajalec pri zagotavljanju varnosti in
zdravja na delovnem mestu pri delu na
domu sodelovati, kar je v praksi lahko izziv
za oba.

e) Varnost in zdravje pri delu na domu

ZDR-1 doloèa, da mora delodajalec za-
gotavljati varne pogoje dela na domu, po-

1https://www.gov.si/novice/2020-06-22-opravljanje-dela-na-domu-z-vidika-delovnega-prava-in-varn
osti-in-zdravja-pri-delu/

Raziskave ka�ejo, da so delavci pri delu na domu
izpostavljeni veèjim psihosocialnim tveganjem, kot so

stres, izgorelost, prezentizem.
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drobnejše obveznosti delodajalca v zvezi s
tem pa ureja Zakon o varnosti in zdravju pri
delu (ZVZD-1). V èasu epidemije praviloma
ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na pod-
lagi ocene tveganj delovnih mest, ne zado-
stujejo, zato mora sprejeti in izvajati dodat-
ne ukrepe, s katerimi v najveèji mo�ni
meri zagotavlja varno in zdravo delo.
Obstojeèo oceno tveganja je treba prilago-
diti – identificirati obstojeèa tveganja za

prenos virusa COVID -19 ter dodati ukrepe,
ki ta prenos (oku�bo) prepreèujejo. Kako pa
je z zagotavljanjem varnega in zdravega
delovnega okolja pri delu na domu?

Delodajalec mora tudi pri delu na domu
izpolnjevati vse zakonske obveznosti v zve-
zi z varnostjo in zdravjem pri delu, enako,
kot èe se delo opravlja v poslovnih prostorih
delodajalca. ZVZD-1 namreè ne predvideva
nobenih izjem za delo na domu, ne glede
na njegove specifike. V praksi se postavlja
predvsem vprašanje pregleda prostorov,
kjer se opravlja delo na domu: ali izpolnju-
jejo pogoje v smislu varnosti in zdravja pri
delu? Vstop v delavèev dom ali drug pro-
stor je seveda mo�en le z delavèevim do-
voljenjem. Kako ravnati, èe delavec takega
vstopa ne dovoli? V zvezi s tem je Minis-
trstvo za delo, dru�ino, socialne zadeve in
enake mo�nosti zavzelo stališèe, da je odlo-
èitev o tem, kako bo delodajalec preverjal
ustreznost delovnih pogojev pri delu od
doma, prepušèena delodajalcu (MDDSZ
2020).2 V stališèu so navedene razliène
mo�nosti, od anketnega vprašalnika o de-
lovnih pogojih na domu, ki ga izpolni de-
lavec, do fotografiranja delovnega mesta.
Te rešitve se zdijo primerne za leto 2020 in
v razmerah epidemije, na katere nihèe ni bil
pripravljen. V bodoèe pa bo treba bolj
sistemsko pristopiti k temu. Tega so se ne-
kateri socialni parterji �e lotili. Najbolj na-
tanène doloèbe o naèinu nadzora deloda-
jalca nad varnimi in zdravimi delovnimi
razmerami pri delu na domu vsebujeta
Kolektivna pogodba èasopisno-informativ-
ne, zalo�niške in knjigotrške dejavnosti (glej
17. èlen) in Kolektivna pogodba grafiène
dejavnosti (glej 33. èlen). Obe doloèata, da

ima delodajalec pravico in dol�nost obèas-
no nadzorovati varnost in zdravje pri delu. O
naèinu nadzora se delavec in delodajalec
predhodno dogovorita, delavec pa nad-
zora ne more odkloniti. Pri tem lahko dela-
vec dokazuje pogoje za varno in zdravo delo
s slikovnim materialom, kadar okolišèine to
dopušèajo. Èe nadzora varnosti in zdravja
pri delu ni mogoèe zagotoviti drugaèe in èe
za to obstaja zakonska podlaga, pa se lahko

nazor izvede tudi na kraju opravljanja dela
ob predhodni najavi najmanj tri dni pred
izvedbo nadzora. Kadar se delo na domu
opravlja v doloèenem krajšem obdobju,
omenjeni kolektivni pogodbi predvidevata,
da se lahko dol�nost zagotavljanja varnih in
zdravih delovnih razmer zagotovi s tem, da
delodajalec delavcu poda ustrezna navo-
dila za varno in zdravo delo, delavec pa
pisno izjavi, da te pogoje izpolnjuje in jih bo
zagotavljal. Strošek zagotavljanja varnih in
zdravih delovnih razmer bremeni deloda-
jalca. O dol�nosti delavca, da delodajalcu
omogoèi obèasni nadzor varnosti in zdravja
pri delu na domu pa govorijo tudi Kolektivna
pogodba za dejavnost poslovanja z nepre-
mièninami (30. èlen), Kolektivna pogodba
komunalnih dejavnosti (30. èlen) ter Kolek-
tivna pogodba za dejavnost �elezniškega
prometa (57. èlen).

Delo na domu
in uresnièevanje
soupravljalskih pravic

Poudarek: Nekatere od izzivov, ki jih je

za soupravljanje prinesla epidemija CO-

VID-19, lahko sveti delavcev naslovijo v

participacijskih sporazumih tako, da jih

prenovijo.

Tudi delavsko soupravljanje se zaradi
razmaha dela na domu sreèuje z novimi iz-
zivi. Postavlja se vprašanje, kako organizi-
rati delo svetov delavcev pri delu na domu,
ko »klasièno« sestankovanje v podjetju veè
ne obstaja. »On-line« sreèanja namreè
zahtevajo primerno tehnološko opremo,
pa tudi nekaj znanja uporabe informa-
cijsko-komunikacijskih tehnologij. Delo
od doma je tudi razrahljalo povezanost èla-

nov svetov delavcev. Nadalje se postavlja
vprašanje, kako zagotoviti zadostno infor-
miranost svetov delavcev v pogojih, ko je
komunikacija z vodstvom omejena le na
najnujnejše? Nenazadnje se te�ave v praksi
lahko pojavijo tudi pri izvedbi volitev v svete
delavcev, ki jih je treba izvesti po pošti ali na
daljavo. Vse te probleme sta v svojem pri-
spevku v tretji številki te revije izpostavila
tudi Franca in Jezernik (2021, 18-20). Mor-
da so prav izzivi uresnièevanja delavskega
soupravljanja in nujna ureditev odprtih
vprašanj, kot smo jih izpostavili zgoraj,
prilo�nost za to, da sveti delavcev pozovejo
delodajalce k prevetritvi obstojeèih partici-
pacijskih sporazumov?

Zakljuèek
Vsekakor bo v bodoèe treba najti od-

govore na pravne izzive dela na domu v
vsakodnevni praksi. Treba bo tudi razmis-
liti, kako ohranjati uèinkovito delovanje
svetov delavcev tudi v novih pogojih dela.
Uresnièevanje kolektivnih pravic namreè
temelji na zdru�evanju. Kako ga uresnièe-
vati ob hkratnem »ohranjanju varne razdal-
je« je izziv, ki ga bodo sveti delavcev morali
skupaj nasloviti. Najbr� je jesenski posvet v
okviru Zdru�enja svetov delavcev prava
prilo�nost za to.
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Vsekakor bo v bodoèe treba najti odgovore na pravne
izzive dela na domu v vsakodnevni praksi. Treba bo
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svetov delavcev tudi v novih pogojih dela.


