Datum: 19. 11. 2021
Številka: 037-53/2021-3
POVPRAŠEVANJE
Opravljanje dela na domu
Vlada RS je na seji dne 6. 11. 2021 sprejela sklep o opravljanju dela na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, v
katerem med drugim predlaga lokalnim skupnostim, da upoštevaje epidemiološko situacijo v državi ravnajo na način, da do preklica odredijo
delo od doma.
Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z opravljanjem dela na domu obrnila občina članica in prosila za deljenje prakse ostalih občin.
Zanimalo nas je:
Ali imajo zaposleni v vaši občinski upravi možnost opravljanja dela na domu v skladu s sklepom Vlade RS, sprejetim 6. 11. 2021 na 101.
redni seji Vlade RS? DA/NE.
•

Če DA:
o

Ali ste zaposleni v vaši občinski upravi opravljali delo na domu že PRED sprejemom sklepa Vlade RS, sprejetim 6.11.2021 na
101. redni seji Vlade RS? DA/NE.
▪

o
•

Če DA: Od kdaj opravljate delo na domu?

Kako si organizirate delo, ko opravljate delo na domu?

Če NE: Zakaj NE?
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PREJETI ODGOVORI:
OBČINA
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8. 11. 2021

V pisarnah smo prisotni le, ko potrebujemo
/oddajamo fizično gradivo, ki ni v digitalni obliki.
V pisarnah smo prisotni le, ko imamo napovedane
stranke.

DA

DA

Od 2020.

V pisarnah smo prisotni 2x tedensko. V pisarnah
se tedensko izmenjujemo.

DA

DA

Delo na domu opravljajo Ves čas opravljamo delo na domu. V pisarnah se
tisti, ki so v karanteni oz. So tedensko izmenjujemo.
zboleli (pa lahko delajo) in
če jih je več v pisarni,
večinoma pa delamo v
pisarnah.

DA

DA

Delo od doma opravljajo Ves čas opravljamo delo na domu.
zaposleni, ki so bili v
rizičnem stiku s svojimi
domačimi

ali

jim

je

odrejena karantena. V času
razglašene epidemije je bilo

več zaposlenih, ki so delali
od doma.
DA

DA

Marec 2020

V odvisnosti od narave dela - večji del zaposlenih
še vedno ne dela od doma.

DA

DA

Po potrebe in glede na Različne situacije, kombiniramo opisane možnosti.
epidemiološko

situacijo,

doslej predvsem v času
razpisane

epidemije,

v

zadnjem času pa glede na
stanje

v

družinah

zaposlenih v OU (če so
okuženi).
DA

DA

Od začetka epidemije v Izmenjava glede na potrebe delovnega procesa.
2020.

DA

DA

Od marca 2020.

Delo od doma poteka skladno z epidemiološkim
stanjem v državi, zato se spreminja. Večinoma se
dela na domu določene dneve v tednu, po
predhodnem dogovoru z neposredno vodjo urada,
po sistemu izmenjave dela na domu in dela na
sedežu delodajalca z namenom omejevanja stikov,
ki niso nujni. V času razglašene epidemije smo
delali na domu vsi, ki nam narava dela to dopušča.

DA

DA

Delo

od

doma

smo V pisarnah smo prisotni 1x tedensko. V pisarnah

opravljali v času razglašene smo prisotni le, ko imamo napovedane stranke. V
epidemije.

pisarnah se tedensko izmenjujemo. Odvisno od
področja dela javnega uslužbenca.

DA

DA

Od 9. 11. 2021.

V pisarnah smo prisotni 1x tedensko. Ker se je med
zaposlenimi v Občinski upravi pojavil Covid-19,
smo se odločili nekaj časa delati od doma. Delamo
tako, da je vedno nekdo prisoten, vsak pa vsaj 1x
tedensko, ostali delajo od doma.

DA

DA

Med epidemijo marec, april V pisarnah se tedensko izmenjujemo.
2021.

DA

DA

Trenutno dela na domu ne Se izmenjujemo, na tri do štiri dni.
opravljamo,

ker

pripravljamo proračun in je
potrebno timsko delo.
DA

DA

Samo v času razglašene V pisarnah se tedensko izmenjujemo.
epidemije.

DA

DA

Od 9. 11. 2021 opravlja delo Ves čas opravljamo delo na domu. V pisarnah smo
na

domu

ena

javna prisotni 2x tedensko.

uslužbenka.
DA

DA

S 15. 11. 2021.

V pisarnah se tedensko izmenjujemo.

DA

DA

Od prvega vala epidemije, Delo na domu se opravlja glede na razmere
za dela kjer narava dela to (karantena, samoizolacija,...).
omogoča.

DA

DA

Maj 2020

V pisarnah smo prisotni 4x na teden.

DA

DA

Od 30. 3. 2020.

V pisarnah smo prisotni 2x tedensko.

DA

DA

Občasno že pred letom V pisarnah se tedensko izmenjujemo. Občasno
2020.

pridemo popoldan po dokumentacijo ter direktno
na

teren

epidemije).

(kadar

delamo

od

doma

zaradi

DA

DA

Marec 2021

V pisarnah smo prisotni 2x tedensko.

DA

DA

Po dogovoru

Ena zaposlena oseba je vedno prisotna na občini,
ostali delajo od doma po dogovoru.

DA
OBČINA

Delo na

Ali ste zaposleni v vaši

domu v

občinski upravi opravljali

skladu s

delo na domu že PRED

sklepom

sprejemom sklepa Vlade

Vlade RS -

RS, sprejetim 6. 11. 2021 na

DA/NE?

101. redni seji Vlade RS?

DA

NE

Kako si organizirate delo, ko opravljate delo na domu?

V pisarnah smo prisotni le, ko potrebujemo/oddajamo fizično gradivo, ki ni v
digitalni obliki. V pisarnah smo prisotni le, ko imamo napovedane stranke.

DA

NE

Izmenično sode in lihe dni.

DA

NE

V pisarnah se tedensko izmenjujemo. V pisarnah smo prisotni le, ko
potrebujemo/oddajamo fizično gradivo, ki ni v digitalni obliki. V pisarnah smo
prisotni le, ko imamo napovedane stranke.

DA

NE

Možnost dela od doma obstaja, vendar noben delavec je ne želi izvajati, ker so
raje prisotni na delovnem mestu.

DA

NE

V pisarnah smo prisotni le, ko potrebujemo/oddajamo fizično gradivo, ki ni v
digitalni obliki. V pisarnah smo prisotni 1x tedensko. V pisarnah smo prisotni
le, ko imamo napovedane stranke.

DA

NE

V pisarnah se tedensko izmenjujemo.

DA

NE

Del zaposlenih dela na sedežu občine in del zaposlenih od doma.

DA

NE

V pisarnah smo prisotni 2x tedensko. V pisarnah se tedensko izmenjujemo. Delo
od doma usklajujemo za vsakega uslužbenca posamično glede na specifiko dela.

DA

NE

Ker ima vsak zaposleni svojo pisarno, delo večinoma opravljamo v pisarnah.

DA

NE

Prilagojeno glede na sestanke in morebitno delo na terenu.

DA

NE

V pisarnah smo prisotni 1x tedensko.

DA

NE

V pisarnah smo prisotni 2x tedensko.

DA

NE

Delo na domu opravljamo občasno.

DA

NE

V pisarnah se tedensko izmenjujemo.

DA

NE

Delo na domu opravljamo le izjemoma, sicer delamo v pisarni.

DA

NE

V pisarnah smo prisotni 1x tedensko. V pisarnah smo prisotni 2x tedensko. V
pisarnah se tedensko izmenjujemo.

DA
OBČINA

NE

V pisarnah smo prisotni 2x tedensko.

Delo na Zakaj NE?
domu
v
skladu s
sklepom
Vlade RS DA/NE?
Vsi zaposleni v občini dosledno spoštujejo pogoj PCT. Delovni proces v občini je naravnan tako, da delo od
NE
doma praktično ni možno. Večina od zaposlenih doma med drugim ne premore ustrezne računalniške opreme.
Praktično delo od doma ni možno.
NE

Ker ni natančnih navodil kako naj bi to potekalo. Vezani smo tudi na stranke. Delo od doma odredimo le
izjemoma za posameznega delavca za krajši čas, v primeru bolezni otrok ali kaj podobnega.

NE

Ker je koordinacija dela od doma zahtevna. Poleg tega se življenje na občini ni ustavilo in je potrebno servisirati
ljudi, kar pa ni mogoče zgolj preko računalnika. Poleg nas je večina cepljenih ali prebolelih.

NE

Trenutna situacija nam še vedno omogoča nemoteno izvajanje dela v poslovnih prostorih. Že dalj časa imamo
prilagojen način dela s strankami (več sestankov na daljavo in na terenu, komunikacija preko telefona in el.

sporočil), prav tako pa se tudi sproti odzivamo na epidemiološko situacijo v našem okolju in prilagajamo
ukrepe za obvladovanje širjenja virusa med zaposlenimi.
NE

Imamo drugače urejeno.

NE
NE

Ker je to nesmiselno.

NE

Ker imajo večina vsak svojo pisarno.

NE

Trenutno se za to nismo odločili.

NE

Ker ima vsak zaposleni svojo pisarno, s preverjanjem pogojev PCT pa omogočamo varno delo, tako zaposlenim,
kot tudi strankam.

Zbral: Sekretariat SOS

NE

Vsak zaposlen ima svojo pisarno, vsi zaposleni in stranke izpolnjujejo pogoj PCT.

NE

Zaradi lažje organizacije dela na sedežu, velik delež precepljenosti in prebolelih.

NE

Ker župan tega ni omogočil.

NE

Župan ne dovoli.

NE

Ker se župan za to ni odločil.

