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Delovni paket (DP) 7: Družbeni in komunikacijski vidiki 

 

Strokovno mnenje o družbenih in komunikacijskih vidikih o delu na domu 
 

 

Datum prejema vprašanja: 18. 7. 2022 

Zastavljavec vprašanja:  DP0 – koordinacija 

Vprašanje prejeto po:  e-pošta 

 

Rok za pripravo odgovora: 20. 7. 2022 

Datum odgovora:  19. 7. 2022 

Prejemniki odgovora:  DP0 – koordinacija 

 

 

Vprašanje 

 

Priprava strokovnega stališča o delu s poudarkom na družbenih vidikih in komuniciranju. 

 

 

Strokovno mnenje 

 

DP7 priporoča v zvezi s stališčem DP1 naslednje dopolnitve: 

 

1. Delo na domu naj bo s strani delodajalca dovoljeno in omogočeno vsem ranljivim posameznikom, 

ki jim narava dela to omogoča. 

2. NIJZ naj spodbudi zakonodajalce, da sprejmejo ustrezne zakonske in podzakonske predpise, da bo 

delo od doma tudi delovnopravno in sistemsko (ne samo krizno) urejeno. Menimo, da lahko 

pandemija covida-19 spodbuja tudi dolgoročne pozitivne spremembe na tem področju. 

3. Predlagamo vzpostavitev longitudinalne raziskave za spremljanje pozitivnih in negativnih učinkov 

dela od doma za različne družbene skupine ter panoge in vrste dela, in sicer zato, da bo mogoče 

ljudem pomagati in ustrezno prilagajati tako predpise kot tudi politiko. 

4. Ljudem je za delo od doma potrebno zagotoviti povrnitev stroškov, ki so povezani s to obliko dela. 

5. Posebej je treba zaščititi kategorije ljudi, ki jim delo od doma predstavlja nesorazmerno 

obremenitev, npr. ljudje, ki doma skrbijo tako za mladoletne otroke na eni strani in onemogle 

starše na drugi strani, ter posamezniki, ki jim samota dela od doma povzroča velike psihične 

probleme. Izkušnje iz 2020 in 2021 kažejo, da se delo na domu ter šolanje na daljavo izključujeta, 

zato naj šole in vrtci v bodoče ostanejo odprti. Za to pa so potrebni pravočasni in dolgoročni ukrepi 

za preprečevanje okužbe v izobraževalnih ustanovah in v družbi, npr. zračenje, higiena, testiranje, 

zdravljenje s skrbnikom na domu, poenostavitev bolniške odsotnosti. 
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Sprejem strokovnega mnenja 

 

Strokovno mnenje je bilo obravnavano na sestanku DP7: Družbeni in komunikacijski vidiki, dne 19. 7. 2022.  

Do predloga se je opredelilo 4 članov DP.  

Rezultati glasovanja: ZA: 4 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

 

 

Obravnava strokovnega mnenja na posvetovalni skupini (Izpolnjuje DP0: koordinacija) 

 

Strokovno mnenje je obravnavala posvetovalna skupina: DA NE 

Če da: 

 Strokovno mnenje je bilo na posvetovalni skupini obravnavano dne 21.07.2022 

Posvetovalna skupina se je z mnenjem seznanila. 

 

 

 


