
 

 

 

Delo od doma postaja običajen način dela 

 

V sodobnem času smo priča prilagajanju  delovnega časa, delovnim potrebam, pa tudi potrebam 

samih zaposlenih. Zaposleni z možnostjo fleksibilnega delovnega časa poročajo o manjšem 

stresu na delovnem mestu in dosegajo boljše ocene pri uspešnosti in produktivnosti. Če ima 

zaposleni torej možnost samonadzora nad delovnim časom, je to pomemben dejavnik za uspešno 

delovno okolje. 

Uvedba prožnega dela tam, kjer je to mogoče, torej pomeni priložnost za  spremembo v kulturi 

organizacije. Ko postane prožno delo zakoreninjeno v kulturo podjetja, se ga ne obravnava več kot 

posebnost, temveč postane del vsakdanje prakse. 

Vse bolj se na delovnih mestih uveljavlja torej delo od doma, kjer je to glede na naravo dela  

mogoče. Gre za do sedaj nestandardno obliko opravljanja dela, katere bistven element je kraj 

opravljanja dela, saj zaposleni delo opravlja na svojem domu (lahko tudi na drugi lokaciji), hkrati si 

delno izbira tudi čas opravljanja delovnih zadolžitev. Omenjen način dela se je v slovenskem 

prostoru zelo uveljavil v času epidemije COVID-19, ko so mnogi zaposleni bili primorani zamenjati 

svoje delovno okolje in delati od doma, čez čas se je tak način dela zdel vedno bolj sprejemljiv in 

mogoč.  

Zaposleni ima pri tem večjo stopnjo izbire organiziranja dela, delovnega časa in odmorov. Delo od 

doma ali tudi 'delo na daljavo', je rezultat nove, fleksibilnejše, ekonomske in delovne organizacije v 

povezavi z razvojem digitalnih in telekomunikacijskih tehnologij. Pri tem se je treba znotraj podjetja 

dobro organizirati, saj je učinkovito sodelovanje z drugimi sodelavci, kot kontroliranje doseženih 

rezultatov zelo pomembno. 

Kakšne so prednosti in slabosti takšnega načina dela? 

PREDNOSTI DELA OD DOMA  
ZA DELODAJALCA ZA ZAPOSLENE 

Znižanje stroškov  najema pisarn 
Možnost usklajevanja osebnih dejavnosti in 

obveznosti z delom, več fleksibilnosti 

Znižanje potnih stroškov  zaposlenih Manjši stroški za pripravo malic in kosil 

Poveča se produktivnost zaposlenih, ker delajo 

z večjim veseljem 
Višje zadovoljstvo z delom 

Manj absentizma zaradi večje motiviranosti 

zaposlenih 
Nižja raven stresa 

Vodje so prisiljeni pogosteje dajati navodila, kar 

vpliva na višjo raven produktivnosti 

Večji mir, kot če bi bili v pisarni z večjim številom 

sodelavcev (npr. lažje izvajanje telefonskih 

klicev) 

Vodje so prisiljeni več kontaktirati s sodelavci, 

da lažje kontrolirajo izvedeno delo 

Manj porabljenega časa za prevoz na delo in iz 

dela 
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SLABOSTI DELA OD DOMA  

 Manjši nadzor delodajalca nad zaposlenim, 

zato je težje meriti njegovo učinkovitost 

 Več motečih faktorjev, ko delamo od doma, 

v pisarni smo na delo bolj skoncentrirani, 

zato pride lahko do manjše produktivnosti 

 Sodelavci nam niso na voljo za izmenjavo 

raznih mnenj, oteženo je timsko delo 

 Pomanjkanje druženja z sodelavci 

 Delo se lahko razvleče čez cel dan 

 Težje merjenje rezultatov opravljenega dela  

 Zaposleni, ki potrebujejo spodbujanje s 

strani vodij ali sodelavcev, so lahko manj 

uspešni 

 Če domače okolje ni mirno, svoje zadolžitve 

opravljamo težje 

 Zaposleni so manj vključeni v deljenje svojih 

predlogov in idej  

 Odmori se lahko zaradi motečih faktorjev  

razvlečejo čez 30 minut 

 

V zadnjem času  ima zato uvedba prožnega dela vse več pozitivnih posledic, ki se odražajo na 

konkretnih poslovnih rezultatih, na primer na večji učinkovitosti in produktivnosti ter zmanjšanem 

obsegu odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe in ostalih nepredvidenih odsotnosti. 

Največja ovira pri vzpostavljanju prožnih oblik zaposlitve, je pomanjkanje zaupanja med 

delodajalcem in zaposlenim. Da bi odstranili to prepreko, je potrebno v javnosti in podjetjih 

povečevati ozaveščenost o prednostih prožnega dela za delodajalca in za zaposlene.  

Ovira je tudi neprilagojena  delovnopravna zakonodaja, ki še vedno temelji na tradicionalnih, do 

sedaj uveljavljenih načinih dela. Preudaren ureditveni okvir, ki bi omogočal enostavno uvedbo 

različnih oblik prožnega dela, bi neposredno pomagal zaposlenim in njihovim delodajalcem, da kar 

najbolje izkoristijo prednosti tovrstnega sodelovanja. 


