
PRIPOROČILA ZA VARNOST PRI DELU V PRIMERU OPRAVLJANJA DELA NA DOMU 

 

Zaposleni, ki se skupaj z delodajalcem odločajo za občasno opravljanje dela na domu, morajo tudi pri 
delu doma upoštevati vsa tista priporočila za varno delo z računalnikom, ki zanje veljajo pri opravljanju 
dela v prostorih, ki so pod nadzorom delodajalca. Vsak zaposleni, ki bo delo opravljal od doma, mora 
biti seznanjen s tem, kako opravljati delo z računalnikom, da bo le-to potekalo varno ter prevzeti svoj 
del odgovornosti za primerno organizacijo dela in delovnega prostora doma.  

Na kaj vse je potrebno biti pozoren, da bo delo z računalnikom varno, je določeno že v Pravilniku o 
varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS št. 30/00 in št. 73/05) v prilogi . Pravilnik 
se nanaša na “delovno mesto z računalnikom” in delavce, ki uporabljajo računalnik vsaj polovico 
polnega delovnega časa. 

Pravilnik določa minimalne pogoje iz vidika varnosti pri delu, ki se nanašajo na: 

 računalnik (monitor-slikovni zaslon (način prikazovanja slike ni pomemben (katodna cev, LCD 
…), tipkovnica, miška, tiskalnik, modem, zaslonski filter,  zunanji disketni in drugi pogoni, 
programska oprema …), 

 držalo za predloge, 
 delovni stol, 
 delovna miza ali delovna površina, 
 neposredno okolje, ki vpliva na delovno mesto (osvetljenost, hrup, toplotne razmere …), 
 delovne naloge delavca, 
 vzdrževanje domačega delovnega prostora in higienske razmere. 

Zaradi doslednega izvajanja ukrepov za varno delo, preverjanja ter zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu je pomembno, da se delovni prostor že pred izvajanjem dela na domu prilagodi 
vsem zahtevam varnega in zdravega delovnega okolja. 

Priporočila za varnost pri opravljanju dela na domu se nanašajo na: 

 organizacijo dela doma in ureditev delovnega prostora 
 primerno prehrano - zaposleni mora tudi doma poskrbeti za redne in zdrave obroke 
 psihične obremenitve - zaposleni je tudi na domu lahko podvržen psihičnim obremenitvam, zato 

mora upoštevati priporočila za zmanjševanje stresa. K zmanjševanju stresa pa tudi že 
pripomorejo redni odmori in zdrava prehrana, pa tudi za ustrezne gibalne vaje in redna fizična 
aktivnost. 

Dobra ergonomska praksa – zmanjšanje nevarnosti in tveganja 

Pravilna ureditev delovnega mesta omogoča delavcem, da ohranijo nevtralen položaj telesa, to je 
udobno delovno držo, pri kateri so sklepi v naravnem položaju. Takšen položaj telesa poleg tega 
zmanjšuje stres in obremenjenost mišic, kit in okostja, s čimer se zmanjšuje tveganje za razvoj kostno-
mišičnih obolenj. Ustrezno urejeno delovno mesto skupaj z nadzorovanjem okoljskih razmer preprečuje 
utrujenost, napenjanje oči, glavobol in stres. Značilnosti nevtralnega položaja telesa so: 

 glava je zravnana ali rahlo nagnjena naprej, pogled je uprt naravnost v zaslon in običajno v črti 
s telesom, 

 rameni sta sproščeni, zgornji del rok normalno visi ob strani telesa, 
 kadar sedimo pokončno ali smo rahlo nagnjeni nazaj, je predel hrbta v celoti podprt z ustrezno 

ledveno podporo, 
 komolci so ob telesu in so upognjeni v kotu, ki meri od 90 do 120 stopinj, 
 roke, zapestja in podlakti so usmerjene naravnost naprej, v črti s tlemi in približno vzporedno z 

njimi, 
 stegna in boki so podprti z dobro oblazinjenim sediščem in običajno vzporedno s tlemi, 
 kolena so približno v isti višini kakor boki, stopala so pomaknjena nekoliko naprej, 
 stopala so v celoti na tleh ali na podstavku za stopala, 



 delavec mora svoje delo opravljati z vso pazljivostjo, saj s tem prispeva k varovanju svojega 
življenja in zdravja, kot tudi življenja in zdravja drugih oseb. 

 delavec mora skrbeti, da je prostor, kjer opravlja delo, prost in urejen, okolica, transportne poti 
in prehodi pa čisti in prehodni. 
 

 
 

1. Delovni prostor 

Potreben je zadosten delovni prostor za prilagoditev vseh stvari, ki so potrebne pri delu z računalnikom. 
Poleg slikovnega zaslona – monitorja so na delovni površini postavljeni tipkovnica, miška, različni 
dokumenti, telefon, scaner in drugo. Omejeno gibanje in neustrezna drža telesa se prav tako pojavita, 
če ni dovolj prostora za noge. Razni predali pod mizo, predalniki na kolescih in podobno lahko omejijo 
premikanje nog. 

Predlogi za izboljšanje: 

 skrbno uredite stvari, ki so postavljene na delovno površino, da boste imeli dovolj prostora. 
Stvari, ki jih ne potrebujete ali jih le redko uporabljate, pospravite z delovne površine (npr. v 
omaro), 

 uporabljajte mizo-delovno površino, ki je dovolj velika. Površina mize ali delovne površine naj 
bo vsaj 800 mm  × 1200 mm, po možnosti raje večja, 

 če delovna površina ni dovolj velika za ustrezno uporabo tipkovnice ali miške, uporabite stol z 
nastavljivimi naslonjali za roke, 

 pospravite nered pod vašo mizo, da boste imeli dovolj prostora za vaše noge, 
 redno čistite in urejajte vaše delovno mesto. Dokumente in druge stvari, ki jih ne potrebujete, 

pospravite v omaro, 
 roke, zapestja ali komolci ne smejo biti blizu ostrih robov. Pod pisalno mizo mora biti primerno 

velik prazen prostor za noge. Površina ne sme odsevati. 
 

2. Ustrezna klimatizacija 

Simptomi napetosti v očeh in občutek suhih oči nastanejo zaradi izpostavljenosti oči suhemu zraku ali 
pri visoki hitrosti pretoka zraka v prostoru. Solze hitro izhlapijo pri takih razmerah. Poleg tega, če je 
delovni prostor umazan, lahko delci prahu padejo v oči, kar povzroči še več težav. Izpostavljenost 
prepihu hladnega zraka slabša cirkulacijo krvi in lahko povzroči napetosti v mišicah na izpostavljenih 
področjih. Akutno neudobje se običajno občuti v vratu, ramenih in hrbtu. 

Predlogi za izboljšanje: 

 uravnajte temperaturo prostora na 24ºC do 27ºC v poletnih mesecih in od 20ºC do 23ºC v 
zimskih mesecih. Relativna vlažnost zraka naj bo med 40 in 70%, 



 optimalna hitrost pretoka zraka naj bo 0.1 m/s ali manj. Če vas moti tok zrak iz klimatske 
naprave, lahko uporabite razne premične pregrade za preusmeritev toka zraka, 

 vlažilec zraka lahko pomaga pri povečanju relativne vlažnosti v prostoru, 
 poskrbite za dobro prezračevanje prostora in redno izvajajte čiščenje.  

 
3. Monitor – slikovni zaslon 

Pri urejanju delovnega mesta je treba upoštevati naslednje: 

Zgornji rob zaslona naj bo v ravni ali tik pod ravnijo uporabnikovih oči. Če nosite bifokalna očala, boste 
morda morali zaslon postaviti nižje. Zaslon namestite na razdaljo dolžine rok in ga poravnajte s trupom. 
Zaslon namestite pravokotno na okna in/ali pod svetlobne vire. Zaslon naj bo nagnjen nazaj. Predpisi 
veljajo tudi za prenosne računalnike, če se ti redno uporabljajo za izvajanje delovnih nalog. 

Monitor ne sme bit postavljen prenizko, ker lahko to povzroči večje ukrivljenje vratu in zgornjega dela 
hrbta in posledično neudobje v vratu in ramenih. 

Predlogi za izboljšanje: 

 prilagodite višino monitorja – slikovnega zaslona. Poskrbite zato, da vaša drža telesa ni slaba 
oziroma nepravilna, ko opazujete slikovni zaslon. Uporabniki prenosnih računalnikov prilagodite 
kot zaslona monitorja tako, da najdete optimalni položaj za gledanje, 

 postavite monitor vsaj 50 cm stran od oči. Namig: optimalna razdalja od oči do zaslona monitorja 
je približno dolžina roke, 

 prilagodite višino in nagnjenost zaslona monitorja tako, da se izognete ali zmanjšate na 
minimum bleščanje in odseve, 

 uravnajte svetlost in kontrast slike na zaslonu za lažje gledanje. Če je to potrebno, povečajte 
velikost črk na zaslonu za izboljšanje bralnosti, 

 uporabljajte žaluzije ali zavese za boljši nadzor nad jakostjo svetlobe, ki pada na delovno mesto. 
Uporabljajte tudi ustrezne luči, ki ne povzročajo odsevov na zaslonu, 

 izogibajte se pretiranemu kontrastu med zaslonom in neposrednim vidnim poljem okoli njega. 
Če potrebujete več svetlobe za vaše delo, uporabite pomožne luči. 
 

4. Dolgotrajno delo za računalnikom 

Nepretrgano delo za računalnikom je pomemben faktor tveganja za z delom povezana kostno-mišična 
obolenja in obremenjenost oči. Delo z računalnikom vključuje veliko stalno ponavljajočega se dela in 
statično ali neustrezno držo telesa. Konstantna obremenitev mišic v vratu, ramenih in hrbtu bo sčasoma 
pripeljala do bolečin. Medtem se oči prekomerno sušijo zaradi izpostavljenosti suhemu zraku. Prav tako 
k dodatni obremenitvi oči prispeva zmanjšanje pogostosti mežikanja, kar je pogost primer pri 
uporabnikih računalnikov. 

Predlogi za izboljšanje: 

 priporočen je kratek odmor po vsaki uri nepretrganega intenzivnega dela z računalnikom, 
Pogosto menjavanje položaja telesa je dober ukrep proti bolečinam. Kdaj pa kdaj zapustite 
delovno mesto in naredite nekaj raztegovalnih vaj, 

 naredite kakšno nalogo, ki vas bo oddaljila od računalnika (npr. napolnite tiskalnik s papirjem, 
vzemite natisnjen papir iz tiskalnika, pojdite po kozarec vode itd.). Oči si spočijte tako, da gledate 
v daljavo. 
 

5. Naprave za vnos podatkov 

Uporaba naprav za vnos podatkov (input devices) je prav tako lahko dejavnik tveganja za kostno-
mišična obolenja. Če sta tipkovnica ali miška postavljeni preblizu ali predaleč od telesa, bo za delo 
potrebna neustrezna drža vašega telesa. Če boste uporabljali miško, ki je premajhna ali prevelika za 
vas, lahko to neugodno obremeni vaša ramena, roke in zapestja. Neergonomsko oblikovana tipkovnica 
prav tako povzroča neugoden položaj zapestja, kar lahko povzroči sindrom karpalnega kanala (v 
kombinaciji z značilnim načinom premikanja prstov).  



Predlogi za izboljšanje: 

 postavite tipkovnico in miško na udobno razdaljo. Miška naj bo postavljena zraven tipkovnice. 
Obe napravi za vnos podatkov morata imeti enako višino, 

 tipkovnico poravnamo vzporedno z uporabnikom tako, da je tipka B na tipkovnici pred 
uporabnikom popkom. Zagotovite dovolj prostora tako, ki ga lahko uporabljate kot naslon za 
roke ali naslon za zapestja. Naslonjala za roke na stolih morajo biti nastavljena na ustrezno 
višino, da ni dodatnih obremenitev na telo (ramena, vrat, hrbet), 

 izberite velikost tipkovnice in miške tako, da odgovarja značilnostim vašega telesa. Na primer 
zamenjajte preveliko miško z manjšo. Miško ali drug pripomoček za vnašanje podatkov 
namestimo v višini ali malo pod višino komolcev. Miška naj leži blizu tipkovnice. Kadar miške 
ne uporabljamo, roko umaknemo z nje, 

 uporabljajte eksterno miško pri uporabi prenosnega računalnika. Uporaba interne miške sili k 
majhnim gibom, ki lahko povzročijo težave.  
 

6. Stol in miza 

Če delovni stol in miza nista ustrezna glede na velikost in značilnosti vašega telesa, bo drža telesa 
neustrezna, kar bo lahko vodilo do kostno-mišičnih obolenj. Če z nogami ne dosežete tal, vam to lahko 
ovira krvni pretok v nogah in prispeva k neugodju v hrbtu. Prevelika višina stola prav tako povzroča 
neugodje zaradi prevelikega pritiska na vaše noge in zadnjico. Po drugi strani pa prenizko nastavljen 
stol vodi do neugodnega zviševanja rok in ramen. 

Predlogi za izboljšanje: 

 uporabljajte stol z nastavljivo višino in naklonom sedalne površine. Izberite stol, ki ima ustrezno 
naslonjalo, ki je nastavljivo po višini in naklonu in vas podpira predvsem v ledvenem delu hrbta. 
Podvozje naj bo premično in dovolj stabilno (5-krako), 

 če stol ni mogoče nastaviti dovolj nizko in vaše noge ne dosežejo tal (s celim podplatom), 
uporabite ustrezno oporo za noge, ki naj bo nastavljiva. 

DRUGE NEVARNOSTI  
 spotik, zdrs, padec (neurejeni električni vodniki, neurejeno okolje v delovnem prostoru, itd.) 
 nevarnosti električnega udara zaradi poškodovane delovne opreme, kratkega stika na el. 

instalaciji, 
 nevarnost požara, 
 prepih, nepravilno nameščena klimatska naprava, itd. 

   

UKREPI OB POŽARU  
 začetni požar poskušajte pogasiti, 
 uporabite za gašenje začetnih požarov primerna gasilna sredstva, 
 požar javite na številko 112, 
 po potrebi zapustite prostor.   

    

 

OBNAŠANJE OB NEZGODAH, PRVA POMOČ 
 izključite napravo in zavarujte kraj nezgode, 
 poskrbite za prvo pomoč, po potrebi pokličite 112 
 takoj prijavite vsako nezgodo neposrednemu vodji, prav tako prijavite vsak nevaren dogodek, 

zaradi katerega bi lahko prišlo do nezgode. 


