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Maribor, 8.12.2020 

Delo na domu – 

 pravni, organizacijski, tehnični in motivacijski vidik 
 

v sredo, 16. decembra 2020, s pričetkom ob 11. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom 

 

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar namenjen vsem zaposlenim in delodajalcem 

javnega sektorja, ki se predvsem v času epidemije soočate s pravnimi, organizacijskimi, 

tehničnimi in motivacijskimi izzivi dela na domu oziroma na drugem kraju. V času negotovih 

razmer se vse več delodajalcev odloča za ta način dela in zdi se, da bo opravljanje dela na 

domu ostala ena izmed uveljavljenih oblik tudi v prihodnosti. Zaradi tega vam želimo 

predstaviti značilnosti dela na domu ter specifike, ki jih slednje prinaša.  

 

Seminar bo sestavljen iz treh sklopov:   

1. Pravni in organizacijski vidiki dela na domu  

 

 
Splošni okvir pravne ureditve dela na domu 

in dela na daljavo ter odrejanje drugega dela 

ali na drugi lokaciji zaradi izjemnih 

okoliščin: 
• pravna podlaga za delo na domu brez 

soglasja delavca in s soglasjem,  

• kdaj je potrebno skleniti novo pogodbo o 

zaposlitvi za opravljanje dela na domu,  

• ali lahko delavec opravljanje dela na domu 

odkloni,  

• smiselnost sprejema internega akta, ki 

ureja organizacijo dela na domu ter 

natančneje določa pravice in obveznosti 

delavcev in delodajalca – kaj vanj vključiti 

in na kakšen način opredeliti 

obojestranske pravice in obveznosti  

in delno še glede tega,  

Peter Pogačar, generalni direktor 

Direktorata za javni sektor, MJU   

 

Damjan Mašera, vodja Sektorja za 

delovna razmerja in druge oblike 

dela, MDDSZ   
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• lastna sredstva – pripadajoče nadomestilo 

in kaj storiti, če zaposleni nima vseh 

pogojev za opravljanje dela na domu (npr. 

računalniška oprema) 

Razprava (Q & A) 

2. Motivacija zaposlenih pri delu na domu in 

ukrepi delodajalcev  

• Izzivi dela od doma iz psihološkega, 

motivacijskega vidika  

• Vloga vodje za motivacijo zaposlenih pri 

delu od doma 

• Predlogi ukrepov za vodje in zaposlene, 

da bo delo in komunikacija tekla bolje 

mag. Martin Lisec, terapevt, 

predavatelj, mediator in coach  

Razprava (Q & A) 

3. Prestavitev spletnih orodij, ki nam pomagajo 

pri delu od doma /na daljavo 

Jure Trilar, 4PDIH 

Razprava (Q & A) 

*Predvideni program bo še dopolnjen. 

 

Prijave na seminar so obvezne1. Prijave zbiramo na tej povezavi PRIJAVNICA do torka, 15. 

12. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). 

 

Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo 

predavatelji odgovorili na seminarju. 

 

 

 

Vljudno vabljeni!  

Sekretariat SOS 

 

 

 

 

 
1 Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli 

povezavo do spletnega dogodka. 

https://skupnostobcin.si/dogodek/delo-od-doma-pravni-organizacijski-tehnicni-in-motivacijski-vidik/

