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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 –
odl.US ) je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 55. seji 19. 1.
2021 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija
MOD št. 177) (MKDD)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o delu na domu,
1996 (Konvencija MOD št. 177) (MKDD) (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je na
podlagi 169. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) Vlada Republike Slovenija posredovala
Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona podpira.
Komisija je bila seznanjena, da je bila Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija
MOD št. 177) (v nadaljevanju: Konvencija) sklenjena v Ženevi 20. junija 1996, veljati
pa je začela 22. 4. 2000. Slovenija je pričela z aktivnostmi za pristop h Konvenciji na
pobudo socialnih partnerjev v času, ko se je pričela epidemija COVID-19.
Člani komisije podpirajo cilje Konvencije, ki bodo pripomogli k večji ozaveščenosti in
boljši informiranosti delavcev in delodajalcev glede možnosti opravljanja dela na
domu. Opazna pa je ugotovitev, da je Konvencijo do sedaj ratificiralo le skromno
število držav članic EU (5), vseh držav pa 10.
Člani Komisije ugotavljajo, da Konvencija opredeljuje delo na domu in zavezuje
države pogodbenice k enaki obravnavi delavcev na domu z ostalimi delavci ter k
sprejemu predpisov, ki urejajo posebnosti dela na domu. Ker notranji predpisi
Republike Slovenije v celoti izpolnjujejo zahteve konvencije, njena ratifikacija ne
narekuje spremembe obstoječih ali izdajo novih predpisov, njeno izvajanje prav tako
ne bo imelo finančnih posledic za državni proračun.
Ker se je s pojavom Koronavirusa COVID-19 pojavila okrepljena potreba po delu od
doma in odrejanju dela od doma v primeru izjemnih okoliščin, člani Komisije
izpostavljajo, da gre za pomemben institut za naslavljanje vsakodnevnih izzivov, ki
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ima številne pozitivne učinke. Kot problem je bilo izpostavljeno vodenje statistike o
izvajanju dela na domu. Predstavnica Ministrstva za delo,družino, socialne zadeve in
enake možnosti je pojasnila, da je z vzpostavitvijo elektronskega obrazca Vlada
odgovorila na pozive delodajalcev po poenostavitvi postopkov obveščanja o
nameravanem organiziranju dela na domu.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
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