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V osnovi poznamo v pravnem smislu dve obliki dela na 

domu, in sicer:

Redna oblika dela na domu, pri kateri gre za dogovor med 

delavcem in delodajalcem. Pri tem gre za obojestransko 

strinjanje, podlaga pa je pogodba. 

Izredna oblika dela na domu je posledica izrednih razmer. 

Za uvedbo izredne oblike lahko delodajalec uveljavlja 

izredne okoliščine, saj gre za začasen, enostranski ukrep. 

V nadaljevanju predstavljamo razlike med obema 

oblikama in kdaj se lahko uporabi ena oziroma druga.

Oblike dela na domu
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Delo na domu ureja ZDR-1, in 
sicer od 68. do 72. člena.
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Redna oblika dela na domu



Redna oblika dela na domu mora biti urejena s pogodbo, kar 

pomeni, da se morata zaposleni in delodajalec o tem 

dogovoriti. 

Ker gre za spremembo lokacije dela - torej delavec z dela v 

pisarni prehaja na delo od doma - je treba skleniti novo 

pogodbo o zaposlitvi. Kraj dela je namreč ena bistvenih 

sestavin pogodbe. 

Redna oblika dela na domu
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Kraj dela je pomembna sestavina pogodbe o zaposlitvi. To je 

še bolj pomembno, ko se definira kraj dela, povezan z delom 

na domu. 

Lokacija ni nujno vezana zgolj na stalni naslov zaposlenega, 

temveč zaposleni lahko dela tudi z drugih lokacij, če ima tam 

primerne pogoje dela in se delodajalec s tem strinja. Kraj 

izvajanja pa mora biti zapisan v pogodbi o delu.  

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita tudi za 

kombinacijo dela od doma in dela v pisarni. Ta je lahko fiksna, 

na primer ponedeljek in torek pisarna, sreda, četrtek in petek 

od doma, ali bolj prilagodljiva, na primer dva dni v pisarni in 

dva dni od doma. 

Pri dogovarjanju o načinu dela in lokaciji je veliko možnosti, 

pomembno pa je, da so te možnosti jasno zapisane.  

Pravilnik o delu na domu 

Če podjetje delo na domu sprejme kot del načina dela v 

podjetju, je smiselno, da pripravi Pravilnik o delu na domu, v 

katerem zelo podrobno popiše pravila, ki veljajo za 

zaposlene, ki delajo doma. Na ta način se lahko izogne 

morebitnim nevarnostim, da bi zaposleni napačno razumeli 

svoje pravice in dolžnosti.

Kraj dela 
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Delodajalci morajo najprej razumeti, da ne bodo imeli 

neposrednega nadzora nad zaposlenimi, ki delajo doma. Zato 

ni smiselno, da delavcu določite pisarniški urnik, temveč se 

raje jasno dogovorite, katere naloge morajo biti opravljene v 

dogovorjenem roku. 

Pravilo 157. člena ZDR-1 omogoča, da delavec in delodajalec v 

pogodbi o zaposlitvi delovni čas lahko uredita drugače, kot to 

določajo splošna pravila ZDR-1.

Ne glede na to, da je delovni čas za zaposlenega, ki dela od 

doma, bolj fleksibilen, pa je treba izpolnjevati vse evidence o 

delu, ki jih zahteva ZEPDSV. Beležiti mora. kdaj je delal, kdaj je 

bil na dopustu … 

Vse to je lahko določeno tudi v internem Pravilniku o delu na 

domu, kjer je določen način dela, kako poročati o delovnem 

času in opravljenem delu.

Delovni čas

7



Katera dela lahko opravljamo na 
domu? 

Zavedati se je treba, da niso vsa delovna mesta primerna za 

opravljanje dela na domu. 

Delodajalec mora najprej opredeliti, kaj je tisto delo, ki ga 

lahko delavec opravlja kot delo na domu. 

Pomembno je, da delo, ki ga zaposleni opravlja na domu, sodi 

v dejavnost delodajalca. 
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Obvestilo inšpektorata IRSD

Pri redni obliki dela na domu je treba to obvestilo oddati pred

začetkom opravljanja dela, saj ima delovni inšpektor pravico, 

da delo tudi zavrne. To stori v primeru, če ugotovi, da tako 

delo ogroža zdravje delavca. 

Obvestilo se vlaga v elektronski obliki preko portala SPOT. 

Elektronsko obveščanje je trenutno vzpostavljeno do 31. 12. 

2021.



Varstvo pri delu 

Če se delodajalec odloči, da bo imel delo na domu kot redno 

obliko dela v podjetju, mora ustrezno prilagoditi tudi 

sistematizacijo delovnih mest ter Izjavo o varnosti pri delu.

Pomembno je, da delodajalec ve, v kakšnih pogojih dela 

zaposleni doma. To lahko preveri na naslednje načine:

• Si prostore zaposlenega ogleda sam ali to opravi odgovorna 

oseba za varstvo pri delu. 

• Prosi zaposlenega, da mu posreduje fotografije prostora.

• Delodajalec pripravi zelo natančna navodila, kako mora biti 

delovno mesto opremljeno in prepusti zaposlenemu, da si to 

uredi po svojih močeh. 

• Zaposlenemu na dom pošlje varnostnega inženirja, ki 

predlaga morebitne popravke in realno oceni delovno mesto. 

V sledenjem primeru bo ob obisku inšpekcije delodajalec 

zagotovo imel najmanj težav.
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Priporočila delavcu 

Delovni čas

Ker gre za bolj prilagodljiv urnik, je treba paziti, da zdravje 

delavcev ni ogroženo in ne prihaja do preobremenitev. Zaposleni 

morajo, kljub delu doma, spoštovati pravila glede omejitve 

delovnega časa, obveznih odmorov in počitkov.

Delodajalec mora spremljati ure, ki jih delavec opravi in jih beleži 

(vključno z odmori za malico). V primeru, da inšpekcijski nadzor 

ugotovi kršitve, torej da je delavec opravil preveč ur, odgovornost 

nosi delodajalec.

Malice in odmori 

Delodajalec ne more skrbeti in uravnavati počitkov za delavca, ki 

dela od doma. Lahko pa pripravi priporočila, kako naj delavec 

doma ravna, kot na primer: 

• Vsako uro vstani od računalnika in se sprehodi. 

• Vzemi si čas za malico in kosilo.

• Ne delaj več kot 8 ur dnevno.
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Izredna oblika dela na domu



Izredna oblika dela na domu 

ZDR-1 v 169. členu daje možnost, da lahko v primeru izrednih 

razmer delodajalec odredi spremembo delovnega mesta 

oziroma kraja dela. 

Delodajalec lahko novi kraj dela odredi enostransko, in sicer z 

vročitvijo odredbe, v kateri uredi specifike, ki so vezane na delo 

na domu. Pri tem pa mora smiselno upoštevati tudi redna 

pravila za delo na domu. 

Taka odredba mora biti tudi časovno opredeljena, saj gre za 

začasno rešitev.

Vročitev pisne odredbe je lahko:

• osebna,

• preko službene elektronske pošte,

• če delavec nima službene elektronske pošte, lahko preko 

njegova osebne e-pošte, vendar le, če imate privolitev. Pri 

tem pa naj delavec potrdi, da je odredbo prejel. V tem 

primeru je priporočljiva še osebna vročitev po pošti.
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Kaj naj vsebuje odredba?

• opredelitev razloga za uvedbo dela na domu po 169. 
členu,

• kje se delo opravlja,

• ugotovitev, da delavec opravlja delo na domu, ki je 
takšno, da se lahko opravlja tudi od doma,

• opredelitev obveznosti delavca v času opravljanja dela na 
domu oziroma navodila za delo na domu, 

• pravila glede delovnega časa, razporeditve le-tega, 
odmori, počitki itd., 

• opredelitev, kdaj mora biti delavec obvezno razpoložljiv,

• način vodenja evidence o delovnem času,

• katera delovna sredstva delavec potrebuje za delo, ali jih 
zagotovi delavec ali delodajalec, kako je z materialom, ki 
je potreben za delo, 

• opredeljeno naj bo nadomestilo za uporabo lastnih 
sredstev.

Odredba

sprejeto
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Varnost pri delu 

Ker gre praviloma za kratkotrajno delo, ni potrebe po 

prilagoditvi izjave za varstvo pri delu.

Če delo na domu ne poteka bistveno drugače, veljajo enaka 

priporočila za varovanje zdravja doma, kot veljajo za pisarno. 

Pomembno pa je, da se sledi pravilom ZVDZ-1 glede varnosti 

in zdravja pri delu, kolikor je to mogoče. 

Obvestilo inšpektorata IRSD

Pri izredni obliki dela na domu je treba to obvestilo oddati 

takoj, kot je to mogoče. 

Obvestilo se vlaga v elektronski obliki preko portala SPOT. 

Elektronsko obveščanje je trenutno predpisano do 31. 12. 

2021.
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Kaj velja pri obeh oblikah?



Pravica do nadomestila za uporabo 
lastnih sredstev 

16
16

Ne glede na to, ali gre za redno ali izredno obliko dela od 

doma, ima zaposleni po pravilih ZDR-1 pravico do 

nadomestila za uporabo lastnih sredstev.  

Nadomestilo je odvisno od dejavnosti, ki jo bo delavec 

opravljal doma. Višino pa lahko ocenite glede na uporabo 

lastnih sredstev: 

• Ali ima svoj ali službeni računalnik? 

• Ali uporablja svoj ali službeni telefon? 

• Kako je z delovnim materialom? Ali tiska doma sam?

• Stroški interneta, elektrike, ogrevanja …

V primeru redne oblike dela na domu morajo biti ti elementi 

jasno opredeljeni in so lahko del pravilnika ali pogodbe o 

zaposlitvi. 

Pri izračunu višine nadomestila mora delodajalec izhajati iz 

dejanskih (običajnih) stroškov, ki delavcem nastajajo pri delu 

na domu. Iz te dejansko izračunane podlage pa se lahko nato 

določi npr. dnevni pavšalni znesek. 

Pri izrednih razmerah je to smiselno oceniti čim bolj 

natančno glede na okoliščine izrednih razmer. 



Delovna sredstva in dohodnina

Dohodnina omogoča, da se to nadomestilo izplača 

neobdavčeno, zato je toliko več pozornosti treba nameniti 

točnemu obračunu delovnih sredstev. 

V dohodnini najdemo naslednje pogoje:  

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev se lahko izplača 

brez akontacije dohodnine in prispevkov, če: 

• delavec dela na domu v skladu s predpisi, ki urejajo 

delovna razmerja, 

• je določeno s posebnimi predpisi ali kolektivno pogodbo 

oziroma notranjim aktom delodajalca, da gre za sredstva, 

ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje 

določenega dela, 

• je delodajalec določil navedeno nadomestilo na podlagi 

izračuna realnih stroškov in zato le-to predstavlja 

utemeljen in razumen znesek:

• gre za maksimalni znesek do višine 5 % mesečne 

plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 5 % 

povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 

• dejanske stroške je mogoče uveljavljati na podlagi 

dokazil. 

Pozor, teh 5 % je dejansko samo „kapica“. Znesek 

nadomestila mora biti podprt s kalkulacijo.  
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Plača in prevoz na delo

Razlik pri povračilu stroškov za delo na domu v običajnih ali 

izrednih razmerah ni. Delavcu pripada: 

Plačilo za delo

Delavcu pripada 100 % plačilo za delo in ga krije delodajalec. 

Prevoz na delo in z dela

Ker ta strošek ne nastane, tega povračila ni treba izplačati. Če 

delodajalec potne stroške izplača, čeprav delavec dela od 

doma, je ta znesek v primeru obiska inšpekcije obremenjen z 

akontacijo dohodnine in prispevki. 

Če ima delavec dogovorjeno, da dela 2x tedensko v pisarni, 

ostalo od doma, mu pa za tiste dni pripada tudi prevoz na 

delo. 

Prehrana med delom

Pripada na enak način, kot če bi delavec bil ves čas v pisarni. 

Službena pot 

Lahko se spremeni kraj začetka poti, ki je lahko dom delavca 

oziroma tam, kjer je njegovo delovno mesto, lahko pa tudi 

lokacija podjetja. Vse to je natančneje določeno v internih 

pravilih. 

18



Začasnost 

Pri opredeljevanju začasnosti morajo delodajalci biti pozorni, 

če začasna oblika dela, pri kateri veljajo prilagojena pravila, 

preide v redno. 

Uporaba 169. člena ZDR-1 je vezana na točno določene 

situacije in je zakonsko zastavljena kot “začasna” rešitev 

izjemne oziroma izredne situacije. Če te ni več ali neka 

izjemna situacija postane običajna, mora delodajalec delo na 

dom začeti urejati po rednih pravilih.  

Če po enem letu in pol zaposleni še vedno delajo na domu, je 

smiselno preveriti, ali ta oblika dela ne bo ostala tudi v 

prihodnje. V tem primeru je nujno, da delo na domu čim prej 

uredite kot redno obliko dela na domu. To pa je treba urediti z  

novo pogodbo o delu. 

Prav na element začasnosti bodo inšpektorji v prihodnosti vse 

bolj pozorni. 
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Vsebino smo pripravili v sodelovanju z 

Ireno Kamenščak,

davčno in pravno svetovalko v podjetju BDO Revizija
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Za več brezplačnih priročnikov
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kliknite

Vodilni spletni računovodski program

https://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_delo_na_domu&utm_campaign=baza_znanja
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Izjava o omejitvi odgovornosti

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri 

razumevanju vsebine in ne kot glavni vir informacij, 

namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali 

tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in 

podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 

svetujemo dodaten posvet s strokovnjaki.


