
  
  

               
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje z naslovom: 
 
 

AKTUALNI IZZIVI SVETA DELAVCEV PRI 
UVAJANJU DELA NA DOMU 
 

ki bo v PONEDELJEK, 27. septembra 2021, od 08.30 do 15.15 ure, 
konferenčna dvorana, Hotel AZUL, Šuceva ulica 26, Kranj 
/poleg Mercator centra Kranj; izvoz iz AC: Kranj - vzhod/ 

 
 

Namen in cilj izobraževanja 
 
Delo na domu smo v času pred epidemijo COVID-19 razumeli predvsem kot institut delovnega 
prava, s pomočjo katerega naj bi zaposleni lažje usklajevali zasebno in poklicno življenje. Čeprav je 
delo na domu obenem tudi instrument, ki delodajalcem omogoča večjo fleksibilnost pri 
organizaciji dela, na ta vidik v preteklosti nismo bili tako osredotočeni. V praksi je namreč ta oblika 
dela, vsaj v Sloveniji, predstavljala redkost. Izbruh epidemije pa je povzročil velike spremembe ne 
zgolj v obsegu (pojavnosti) te oblike dela, pač pa tudi v splošnem dojemanju tega instituta. 
 
Če smo si pred epidemijo zaposleni pogosto želeli, da bi nam delodajalec omogočil delo na domu, je 
danes marsikdo drugačnega mnenja in delo raje opravlja na sedežu delodajalca. Po drugi strani pa 
namerava veliko organizacij, predvsem v zasebnem sektorju, delo na domu ohraniti tudi po koncu 
epidemije (vsaj v nekem obsegu), zaradi česar v praksi pristopajo k sistemski ureditvi tega 
vprašanja. Problem pa je v tem, da je pravna ureditev dela na domu v veliki meri še nedorečena.  
 
Pri sistemskem urejanju pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenih pri delu na domu na ravni 
podjetij imajo zelo pomembno vlogo tudi sveti delavcev. Namreč, delo na domu prinaša 
spremembe pri organizaciji delovnega časa, pri izvajanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu, pri 
nadzoru delodajalca nad opravljenim delom, nenazadnje pa tudi pri uresničevanju soupravljalskih 
pravic! Hkrati pa je tudi razrahljalo povezanost članov svetov delavcev. Zato se postavlja vprašanje, 
kako zagotoviti zadostno informiranost svetov delavcev v pogojih, ko je komunikacija z vodstvom 
omejena le na najnujnejše? Nenazadnje se težave v praksi lahko pojavijo tudi pri izvedbi volitev v 
svete delavcev, ki jih je treba izvesti po pošti ali na daljavo.  
 
In prav iz teh razlogov je glavni namen tokratnega izobraževanja spoznavanje s koncepti ter 
prakso dela na domu (od psiholoških vplivov na zaposlene … do nujnih sistemskih in pravnih  
ureditev), ki bodo svetom delavcev lahko služili pri uresničevanju aktivnejše vloge v procesih 
soupravljanja oz. »prelivanja interesov zaposlenih v poslovno odločanje«. 
 
 
 



 

 
       Izobraževanje priporočamo 

 
• PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 
• PREDSTAVNIKOM ZAPOSLENIH V ORGANIH VODENJA IN NADZORA 

 (članom NS, UO in delavskim direktorjem) 
• SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 
• POOBLAŠČENCEM ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
• KADROVSKIM, PRAVNIM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 

 
Iz vsebine 
 

• Prednosti in pomanjkljivosti dela na domu  
• Učinkovitost in pasti  
• (Samo)organizacija dela  
• Potrebne kompetence  
• Psihosocialna tveganja  
• Izzivi vodenja pri delu na domu; med zaupanjem in nadzorom, komunikacija; motiviranje; 

upravljanje delovne uspešnosti in psihološkega kapitala,…  
• Zakonska določila o delu na domu  
• Delo na domu : pravica delodajalca ali prostovoljna odločitev delavca?  
• Pravna ureditev dela na domu v pogodbi o zaposlitvi  
• Določbe kolektivnih pogodb o delu na domu  
• Delovni čas pri delu na domu in nadzor delodajalca nad opravljenim delom  
• Varstvo zasebnosti in osebnih podatkov pri delu na domu  
• Delo na domu in varnost in zdravje pri delu  
• Uresničevanje soupravljalskih pravic pri delu na domu  

 
TERMINSKI PROGRAM 
08.30  –  09.00 = sprejem in registracija udeležencev, jutranja kava 
09.00  –  10.30 = predavanje 
15'   = odmor 
10.45  –  12.15 = predavanje 
45'   = odmor za kosilo 
13.00  –  14.30 = predavanje 
14.30  –  15.15 = razprava, vprašanja udeležencev in zaključek 
 
Izvajalki 
 
doc. dr. Danijela Brečko, je od leta 2015 izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za upravljanje 
znanja in razvoj talentov. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno 
pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je 
pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je 7 tedenski program General Management 
Program, ki ga je zaključila na IECD Bled. Vodstvene in veščine moderiranja je gradila v vlogi 
direktorice Planeta GV, ki ga je vodila 20 let … 



 

dr. Elizabeta Zirnstein, je doktorica pravnih znanosti. Zaposlena je na Univerzi na Primorskem kot 
izredna profesorica za področje prava. Raziskovalno in strokovno je aktivna na področju delovnega 
prava, pa tudi gospodarskega statusnega prava in prava intelektualne lastnine. Poleg 
kontinuiranega raziskovalnega dela na omenjenih področjih, katerega rezultati so razvidni v 
številnih znanstvenih ter strokovnih člankih ter monografijah, je kot predavateljica pogosto vabljena 
v podjetja in druge organizacije. Kot stalna zunanja sodelavka pogosto predava tudi v okviru 
Združenja svetov delavcev Slovenije. Iz vsebin sodelovanja delavcev pri upravljanju opravlja tudi 
svetovalno delo … 
 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PETKA, 24. septembra 2021, po e-pošti: 
scid.izobrazevanja@gmail.com ali prek spleta na: www.delavska-participacija.com.    
 
Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite tudi na GSM (041) 749 090. 
 
Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in prigrizkom za člane ZSDS znaša 220,00 EUR, za ostale 
udeležence pa 250,00 EUR. ŠCID IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, zato so cene brez DDV! 
 
Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.   
 
Račun boste prejeli po zaključku izobraževanja. Kotizacijo nakažete na transakcijski račun podjetja 
ŠCID IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., št.: SI56 0312 6100 0159 327 odprt pri SKB banki (SWIFT 
SKBASI2X). ŠCID IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, mat. št.: 93776446. 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
Datum: 13.9.2021               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 
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