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Delodajalcem omogočeno elektronsko pošiljanje obvestil 

o delu na domu - nova storitev na portalu SPOT 
 
Šesti protikoronski zakon – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) – je med 
drugim prinesel tudi poenostavitev postopka obveščanja Inšpektorata 
za delo o nameravanem organiziranju dela na domu, in sicer z 
elektronskim obrazcem na portalu SPOT. Obrazec je na portalu SPOT na 
voljo od srede, 2. decembra 2020. ZIUOPDVE določa, da je pošiljanje obvestila o 
organiziranju dela na domu prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka) 
obvezno za delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. 
 
Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom 
dela delavca, obvestiti inšpektorat za delo. ZIUOPDVE je določil tudi podatke, o 
katerih mora delodajalec obvestiti Inšpektorat za delo. V obvestilu mora tako 
navesti podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matično številko in dejavnost, ki jo 
opravlja), podatke o delavcih, ki bodo opravljali delo na domu (osebno ime, naziv 
delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo opravljal 
delavec, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, 
predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela 
na domu), opredeliti mora tudi morebitna tveganja za varnost in zdravje delavca 
pri opravljanju dela na domu. Ti podatki, prejeti prek sistema SPOT, bodo 
omogočili tudi ustreznejšo statistiko o delu na domu v Sloveniji. 
 
Delodajalci – njihove odgovorne oziroma pooblaščene osebe – si 
morajo za oddajo obrazca predhodno urediti pooblastilo za oddajo. 
Obrazec pooblastila lahko delodajalec podpiše in ga v skenirani obliki 
oziroma v obliki čitljive fotografije pošlje na elektronski naslov točke 
SPOT. Delodajalec si mora registrirati tudi SIPASS račun. Vlogo lahko potem odda 
za matično podjetje (poslovni subjekt) ali ločeno za vsako poslovno enoto, vendar 
mora to dosledno označiti na obrazcu za urejanje pooblastila. Če želi delodajalec 
hkrati prijaviti obsežnejši seznam delavcev, je na portalu SPOT ob vlogi na voljo 
excelova predloga, ki jo izpolni in ob oddaji pripne k vlogi. Podrobnejše 
informacije o postopku so na voljo na portalu SPOT na strani Napotitev 
delavca na delo na domu. 
 
Delodajalcem, ki so letos že obvestili Inšpektorat za delo o 
organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katerega se je obvestilo 
nanašalo, še ni izteklo, v tem trenutku ni treba ponovno poslati 
obvestila o delu na domu, novo obvestilo o nameravanem 
organiziranju dela na domu bodo morali poslati najkasneje z novim  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
letom. Delodajalcem svetujemo, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno 
obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden.  
 
Kot delo na domu šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih 
po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu šteje 
tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. 
 
Če delodajalec ne obvesti inšpektorata za delo o nameravanem 
organiziranju dela na domu, je za to predpisana globa, prav tako je z 
vidika opravljanja dela na domu predvidena sankcija v primerih 
kršitev zagotavljanja varnih delovnih pogojev. Če je delo na domu 
škodljivo ali obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce ali za 
življenjsko in delovno okolje, lahko inšpektor za delo prepove delo na 
domu. 
 
 
Viri: 
- https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/novice/ 

-https://www.gov.si/novice/2020-12-04-delodajalcem-omogoceno-elektronsko-

posiljanje-obvestil-o-delu-na-domu-nova-storitev-na-portalu-spot/ 
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