
                                                                                       
 
 
 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev 

zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in 

zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev 

usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

 

DELAVNICA »DELO NA DOMU« - DELO NA DOMU – PRAVNI IN ORGANIZACIJSKI 

VIDIKI – 25.4.2022 

Dne 25. aprila 2022, je KS 90 v okviru projekta »Socialni partner za socialni dialog III-Fleksibilen DI@LOG« 

organizirala izobraževalni seminar/delavnico na temo »Delo na domu« (modul 8) – »Delo na domu-

pravni in organizacijski vidiki«. Delavnica je potekala v živo in  potekala on-line.  

Usposabljanje je potekalo kot predavanje z diskusijo. Vabljeni so bili predvsem predsedniki in sindikalni 

zaupniki sindikatov članic KS 90. 

Delavnico bo vodila izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, doktorica pravnih znanosti. Zaposlena je na Univerzi 

na Primorskem, Fakulteti za management. Raziskovalno je aktivna na področju delovnega prava, 

gospodarskega statusnega prava in prava intelektualne lastnine. Poleg raziskovalnega dela na 

omenjenih področjih je kot predavateljica vabljena v podjetja in druge organizacije, predvsem za 

predavanja in delavnice iz vsebin delovnega pava. Na tem področju veliko sodeluje s sindikati ter sveti 

delavcev v slovenskih podjetjih, za katere pripravlja in izvaja izobraževanja »po meri«. Rezultati njenega 

dela so razvidni v številnih znanstvenih ter strokovnih člankih in štirih monografijah. 

 

Izobraževanje je bilo osredotočeno na pravne in organizacijske vidike dela na domu. 

- opredelitev dela na domu, 

- pravna ureditev dela na domu, 

- prednosti in pasti dela na domu z vidika posameznika in z vidika organizacije 

- delovni čas pri delu na domu 

- primerjava obveznosti delodajalca pri delu na domu in delu na sedežu delodajalca. 
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