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1 PGU 2020 so sprejeli Upravni
odbor Zbornice gradbeništva in

industrije materiala pri Gospodarski
Zbornici Slovenije (GZS), Upravni
odbor združenja za inženiring pri

GZS in 1Jpravni odbor sekcije
gradbincev pri Obrtno-podietniški

zbornici Slovenije, <https://w%%.ozs.
si/datotekeyozs/sekcije/Janko%20

Rozman/Sekcija%20gradbincev/

2 Citat iz zaključka predgovora
k besedilu novih PGU 2020.

3 PGU 2020. uzanca 126 kot
končna določba.

4 Pavčnik, M.: Teorija prava:
prispevek k razumevanju prava,

Cankarjeva založba. Ljubljana
1997, str. 241.

5 prav tam.

6 PGU 1977 je na podlagi zakona
sprejela Skupščina Gospodarske
zbornice Jugoslavije (Ur. l. SFRJ,

št. 18/77).

7 ur. l. SFRJ, št. 29/78 in nasl.

8 ur l. RS št. 83/01 in nasl.

9 Sodba VSL Il cp 1335/ 2012
z dne 28. novembra 2012: »PGU

se uporabljajo, četudi se stranki za

njihovo uporabo nista dogovorili, in
sicer glede vprašanj, ki so urejena

podrobneje kot po tipskih pravilih
oze

10 Na spletni strani Obrtno-podjet-
niške zbornice Slovenije je

objavljena naročilnica za naročilo
PGIJ 2020 v materialni obliki:
<https://www.ozs.si/datoteke/

ozs/sekcije/Janko%20Rozman/

200brazec_Posebne%20gradbene%

11 Ob PGU 2020 bi lahko obsta-
jale tudi PGU 1977 in stranke bi
v pogodbi navedle. katero izdajo
PGU so izbrale kot pravni vir za

reševanje spora. To je podobno kot
pri INCOTERMS. kjer stranke

nornno izberejo. katero izdajo bodo
upośtevale kot materialnopravni vir.

12 Glej tudi Zakon o Gospodar-
ski zbornici Slovenije (Ur. l. RS,

{t. 14/90 in nasl.) in Zakon o
gospodarskih zbornicah (ZGZ, Ur.
l. ns, {t. 60/06 in nasl.), ZGZ je
začel velłati 24. junija 2006 in je

v prvem odstavku 26. člena določil.
da nekdanja Gospodarska zbornica
Slovenije postane zbornica po ZGZ.

6

Obligacijsko pravo pravna praksa - 21. 1. 2021

Dokaj nepričakovano so se pred nami pojavile Posebne gradbene uzance 2020 (PGU 2020), 1 ki naj bi »pomembno

pripomogle k uveljavljanju sodobnejših, transparentnejśih in varnejših poslovnih praks v gradbeništvu«.2 S spre-

jetjem PGU 2020 naj bi prenehale veljati PGU, sprejete leta 1977 (PGU 1977) v nekdanji SFRJ.3 Bo res tako?

Ali so PGU 2020 derogirale

I)GU

Izraz »uzance« se uporablja za poslovne običaje, ki so
zapisani v posebni zbirki in se uporabljajo kot vir prava.4

Že to pove dovolj o pomenu uzanc na splošno in tudi tistih,
ki se kot posebne uzance uporabljajo le na določenem
področju gospodarstva. 5 Posebne gradbene uzance so zato
pomemben vir prava, kar še posebej velja za PGU 1977. 6

V odnosu do nekdanjega ZOR 7 in sedanjega Obligacijskega
zakonika (OZ)8 so PGU 1977 obširnejši in pragmatičen
pravni vir, saj XII. poglavje OZ o gradbeni pogodbi obsega
le 16 členov. Sodna praksa se je v primerih, ko ni imela
materialnopravne opore v gradbeni pogodbi ali v OZ, obi-
čajno zatekla k nadomestnemu primerjalnemu pravnemu
viru, to je k PGU 1977.9

Vendar pa so se v zadnjih letih pojavila stališča, da so
potrebne nove posebne gradbene uzance, ker PGU 1977
ne sledijo več izzivom časa. Takšna ocena je temeljila ne
samo na družbenih spremembah, ampak tudi na velikem
tehnološkem razvoju gradbeništva in na spremembah zno-

traj tega segmenta našega gospodarstva.

Klavzula »ključ v roke« - glavni

razlog za spremembo?

Žal lahko ugotovimo, da nove PGU 2020 teh pričakovanj

niso izpolnile in v odnosu do PGU 1977 ne prinašajo opaz-

nih pravno inovativnih sprememb. To ni bilo pričakovano, če

izhajamo iz tega, da so uzance zapisani poslovni običaji. Ti

so se v 40 letih zagotovo spremenili, nekateri so zamrli in

drugi zaživeli. Brez temeljite analize, ki bi jasno pokazala,

v čem so se poslovni običaji v gradbeništvu spremenili

in kaj od tega se mora implementirati v novo besedilo

posebnih gradbenih uzanc, PGU 2020 ostajajo torzo, kar

jim kot pravnemu viru ne daje dovolj prepričljivosti.

Kot praktik imam vtis, da je bil glavni namen PGU

2020 eliminirati klavzulo »ključ v roke«, ki jo poznata
tako PGU 1977 kot tudi OZ. Ta klavzula že vrsto let

razburja izvajalce, ker naj bi bila izrazito pristranska
v korist naročnikov.

Na tej točki razprave o novih PGU 2020 se ne gre

podrobneje spuščati v njihovo vsebino, ki bo zagotovo
vzbudila številne komentarje, zato je namen tega prispevka

vezan le:
a) na kritiko postopka sprejemanja PGU 2020,
b) na vprašanje, ali nove uzance eliminirajo PGU iz leta

1977, ter

c) kaj prinaša novega za prakso spremenjena klavzula

»ključ v roke« iz 33. uzance PGU 2020.

Niso jih sprejeli najvišji organi
zbornic

Zato želim spregovoriti o nedoslednostih sprejema PGU
2020, ki naj bi v celoti derogirale PGU 1977 Namreč,
pravilnost postopka sprejema PGU 2020 in s tem njihova
veljavnost sta sporni, ker jih niso sprejeli najvišji organi
matičnih zbornic. To velja tako za GZS, v okviru katere
delujeta Zbornica za gradbeništvo in industrijo materiala
ter Združenje za inženiring, kot tudi za Obrtno-podjetni-
ško zbornico in njeno Sekcijo za gradbeništvo. PGU 2020
niso sprejeli upravni odbori omenjenih krovnih institucij,
ampak organi nižje pristojnosti, od katerih je zlasti sporna
pristojnost Sekcije za gradbeništvo pri Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije. Takšna postopkovna kršitev pri spreje-
manju PGU 2020 je nedopustna in postavlja pod vprašaj
legitimnost celotnega postopka sprejemanja novih posebnih
gradbenih uzanc.

Ker PGU 2020 niso akt oblasti, ni dvoma, da jih ni
bilo treba objaviti v Uradnem listu RS. Njihova objava na
spletnih straneh prej omenjenih organizacij je zato pričaku-
joča, vendar pri tem ni primerno, da so besedila tehnično
zaščitena tako, da dokumenta ni mogoče natisniti, oziroma
so v fizični obliki plačljiva. 10

S pravno-tehničnega vidika je pomanjkljivo, da PGU
2020 ne določajo vacatio legis, kar je obvezen standard
vsakega predpisa.

Kot je že bilo omenjeno, PGU 2020 v končni določbi
(uzanca 126) ukinjajo veljavnost PGU 1977, saj je navedeno,
da s sprejetjem PGU 2020 prenehajo veljati PGU 1977.
Takšna odločitev, ki ni bila pričakovana,ll ni v pristojnosti
tistih, ki so sprejeli PGU 2020. Na vprašanje, zakaj je tako, je
odgovor kratek in jasen. PGU 1977 je sprejela Gospodarska
zbornica Jugoslavije in nihče od tistih, ki je sprejel PGU
2020, tudi ne GZS, ni njen pravni naslednik. GZS je pravna
naslednica republiške Gospodarske zbornice Slovenije in
podobno velja za Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. 12

Zato derogacijska moč iz končne določbe PGU 2020 ne
obstaja in se mora takšna klavzula šteti kot neobstoječa
ali kot nezapisana. PGU 1977 se bodo lahko še vnaprej
uporabljale, če bodo stranke to določile v pogodbi ali če
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jih bo sodišče uporabilo v obsegu upravičenosti upora-
be materialnega prava iz 12. člena OZ. Zlasti v prłmerłh
gradbenih sporov med strankam iz nekdanje SFRJ bodo
lahko dobrodošel dogovorjeni pravni vir Ne gre pozabiti,
da bodo o uporabi konkretnih posebnih gradbenih uzanc
svołe povedali tudi sodišča in pravna teorija.

Ob pomanjkljivi pravni ureditvi o tem, kdo lahko v Repu-
bliki Sloveniji sprejema uzance, menim, da bi bilo treba
takšno pristojnost priznati GZS-ju, ne pa tudi njenim zbor-
nicam in združenjem. Podobno velja za Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije. Zlasti GZS-ju bi bilo priznati, da spremlja,
zbira in kodificira poslovne običaje, čeprav takšna poobla-
stila niso nikjer zapisana, torej tudi ne v zakonih, statutih
in podobno. So pa smiselna glede na dejavnosti zbornic.
Ker tega v danem primeru ni bilo, sta že s tem vprašljivi
veljavnost PGU 2020 in njihova prevlada nad PGU 1977. 13

Privolitev strank v uporabo uzanc

V prvem odstavku uzance 2 PGU 2020 je določeno, da
se slednje uporabljajo le, če pogodbeniki privolijo v njiho-
vo uporabo. Določeno nejasnost pri tem vnaša njen tretji
odstavek, ki pravi, da se kot privolitev v njihovo uporabo
šteje, če ni s pogodbo o izvajanju gradbenih del njiho-
va uporaba v celoti ali deloma izključena ali posamezno
vprašanje drugače urejeno. Pristanek na uporabo uzanc
po tretjem odstavku citirane uzance, ki temelji na domne-

vi v odnosu do njenega prvega odstavka, lahko povzroči
interpretacijsko zmedo, pri kateri bo zelo težko ugotoviti

pravo pogodbeno voljo strank. Temu bi se stranke izognile

le tako, da izrecno privolijo v uporabo PGU 2020.

Še nekaj terja pozornost strank, preden se odločijo za

uporabo uzanc namesto OZ. Ta o uporabi uzanc govo-

ri v drugačnem kontekstu, kot je to urejal nekdanji ZOR

v 1107. členu. Z uporabo OZ se ni več uporabljala domneva,

da sta stranki privolili v uporabo uzanc, kolikor jih nista

s pogodbo izključili. OZ v 12. členu omogoča sodiščem,

da pri urejanju razmerij med gospodarskimi subjekti za

presojo njihovih ravnanj in učinkov upoštevajo poslovne

običaje, uzance in prakso takšnih subjektov. 14 To praktično

pomeni, da lahko sodišča v določenih primerih uporabijo

uzance tudi mimo volje strank.

Interesi gradbincev in naročnikov

Napovedujem, da bodo PGU 1977 zagotovo sobivale ob

PGU 2020, pri čemer so slednje na več mestih tudi po

vsebini zagotovo diskutabilne in terjajo komentar naše

pravne teorije. Ta se bo zagotovo odzvala, kar na tem

mestu povezujem predvsem s spremembo vsebine klavzule

»ključ v roke« v odnosu do PGU 1977 in do 659. člena

OZ. Kritike gradbincev 659. člena OZ so poudarjale, da

se izvajalcu nalaga prevelik riziko glede obsega izvedbe

del, ker mora izvesti - poenostavljeno povedano - vsa

potrebna dela, tudi tista, ki jih kot strokovnjak ni mogel

predvideti. 15 Izvajalci opozarjajo, da gredo v praksi težnje

naročnikov dlje, ker skušajo izvajalcem naložiti tudi dela,

ki jih klavzula iz 659. člena OZ ne pokriva.

Tudi uzanca 34 iz PGU 1977 ima o klavzuli »ključ v roke«

identično vsebino kot 659. člen OZ. Dodaja le, da obrav-

navana klavzula ne izključuje spremembe pogodbene cene

zaradi spremenjenih okoliščin in plačila poznejših (dodatno

naročenih) del. 16 Skratka, klavzula »ključ v roke« zagotovo

ni bila vedno korektno uporabljena, je pa dajala izvajalcu

Obligacijsko pravo

možnost, da se s potrebno pozornostjo v stłpulacijski fazi
pogodbe izogne prevelikim cenovnim apetitom naročni-
kov. 17 Izvajalčeva ponudba, da pristane na določitev cene
po klavzuli »ključ v roke«, kot JO tolmačita 659. člen OZ in
uzanca 34 PGU 1977. zagotovo predstavlja konkurenčno
prednost v odnosu do tiste ponudbe, ki tega ne vsebuje.

Kaj po uzanci 33 pomeni »ključ
v roke«?

Bistveno drugačen pristop kot OZ in PGU ima uzanca 33
v PGU 2020. Pogodbo s klavzulo »ključ v roke« obravna-
vajo kot pogodbo o vrsti del, podobno kot se to obravna-
va v tujini (Turnkey Contract). Pogodba s klavzulo »ključ
v roke« po uzanci 33 PGU 2020 pomeni mešano pogodbo,
ki vključuje pogodbo o projektiranju, gradbeno, podjemno,
prodajno in vse druge pogodbe za dela in dobave, ki so
potrebne, da izvajalec izvede vsa dela, ki so potrebna za
zgraditev celotnega objekta ali dela objekta. V bistvu gre
za obstoj več tipov pogodb v eni pogodbi.

Vendar v danem primeru pogodbe iz uzance 33 PGU
2020 teoretično in praktično ne moremo obravnavati kot
mešane pogodbe. Naše pravo pozna mešano pogodbo,
ki pa jo striktno veže na pogodbeno razmerje, kjer v eni
pogodbi poleg gradbene ali podjemne pogodbe obstaja

še mandatna pogodba. 18 Na primer, da bo izvajalec poleg

glavnega posla opravil kot naročnikov pooblaščenec še
druge naloge. Pri pogodbi iz uzance 33 PGU 2020 ni
takšnega mandata, ne glede na to, kateri tipi pogodb jo

sestavljajo. Poleg tega ne gre spregledati, da mandat, tj.
pogodba o naročilu, 19 predstavlja obligacijo prizadevanja,

in ne obligacije uspeha, kot je to pri podjemni ali gradbeni

pogodbi. Kadar je v pogodbi zajeto več tipov pogodb,

govorimo o zloženem pravnem poslu in o sestavljeni pogod-

bi. 20 Najbolj znana pogodba te vrste doma in v tujini je

pogodba o inženiringu. 21

To kratko obravnavo o pomenu in vlogi klavzule »ključ

v roke« v investicijskih poslih sem predstavil kot glavni vse-

binski problem PGU 2020, ker njihova uzanca 2 praktično

izključuje 659. člen OZ kot našega krovnega obligacijskega

predpisa. PGU 2020 vzpostavljajo pravno situacijo, ko dva

pravna vira povsem različno urejata isto situacijo in isto

pogodbeno klavzulo.
To bi lahko bila v marsikaterem sporu slaba rešitev, pri

čemer ni rečeno, da bi bil žrtev samo izvajalec. Vendar je

kljub temu očitno, da so PGU sledile zahtevam izvajalcev

glede eliminiranja uporabe klavzule »ključ v roke«, kot se

ta interpretira po 659. členu OZ ali po uzanci 34 PGU

1977. Zanimivo je, da se do sedaj nihče od izvajalcev ni

obregnil ob klavzulo »izračun z izrecnim jamstvom« po

643. členu OZ, kjer izvajalec praktično nosi vse stroškov-

ne in cenovne rizike, čeprav je v celoti in pravočasno

in pošteno izpolnil pogodbo. Možnost, da se sklicuje na

spremenjene okoliščine, sicer obstaja, a je največkrat zamu-

jena, ker izvajalci običajno pridejo z zahtevki na dan šele,

ko je posel dokončan.

Sklep

Sklepno poudarjam, da sprejetje PGU 2020 kaže na postop-

kovne pomanjkljivosti in na željo, da se jih čim prej izda,

potem pa bo, kar bo. Pri pripravi PGU 2020 niso sode-

lovali predstavniki pravne teorije, ni bilo širših strokovnih

13 V regtstru predpascv pravnega

reda RS le on PGIJ 1977 označba.
da te uzance ne veljajo več.

Sodba VS RS lil Ips 172/2009
z dne 17. decembra 2012 • 12.
OZ se uporabi v prłrnertn. ko je
med strankama nekaj pomanĂlJłvo
ali nejasno dogovorłeno.•

IS Glej Plavšak. N. .KlłuC v roke.
kot klavzula o doloC:M cene
v gradben pogodbi, v: Juhart,
in Plavšak, N. (redL): Obligacjiskl
zakonik s komentarjem (posebni
del). 3. knjiga. GV Založba. Uublja-
na 2003, str 1024-1026.

16 prav tam.

17 0 tem več: Kranjc, V.: Klavzu-
le o določitvi cene v gradbenih
pogodbah in mednarodni praksi.
Podjetje in delo St. 3-4/2008.
str 582. Sodja, V.: Gradbena
pogodba - kdaj uporabiti klavzulo

v roke?- PP. St. 49-50/2008.
str. 12-13.

Cigoj, S.: Kontrakti in reparacije.
posebni del obligacijskega prava:
posamezna pravna razmerja. Pravna
fakulteta Univerze v Ljublłani, LIO
hana 1973. str.

19 den 766 OZ določa. da se
prevzemnik naročila naročniku zave-
zuje, da bo zanj opravil določene

20 Kranjc, V.. nav. delo.

21 Kot primer navajam pogodbo,
s katero se je izvałalec zavezal prv
praviti projekte. zgraditi bolnišnico,
jo opremiti In izobraziti kadre. Na
vsak spor bi se aplicirajo pravo. kj
velja za sporni tip pogodbe.
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22 Krivec, V.• Kaj de%ntrało Poso
ne gradbene uzance in kako onre-
delłujeło gradnjo na ključ. Finance.
22. december. str. 13-14, <https://
gradbenłstvo.fłnance.s/8969730/>.

23 vsebuje končna
določba v uzanci 126 PGU 2020

elemente derogaciłe, ker se ukinja
velłavnost PGU 1977 ex tunc, in tudi

elemente abrogaciie. ker se PGu
1977 ukinjajo v celoti. Podrobneje 0

definicijah derogaciie in abrogaciłe
glej Pavčnik, M.. nav delo, Str. 170.

Etelka Korpič-Horvat,
dr. pravnih znanosti,

nekdanja sodnica
Ustavnega sodišča RS

1 ur. l. RS, st. 21/13 in nasl.

2 Glej Kresal, B in Senčur
Peček, 0., v: Bečan, 1., in drugi:

Zakon o delovnih razmerjih

s komentarjem, 2.. posodobljena
in dopolnjena izdaja, Lexpera, GV

Založba, Ljubljana 2019, str. 34-39.

3 Ministrstvo za delo, družino, soci-

alne zadeve in enake možnosti je

za čas covida-19 izdalo Navodilo za

varno in zdravo delo, <v.ww.osha.
mddsz.gov.si/resources/files/pdf/

kampanje/>.

4 ur. l. RS. št. 43/11,

5 Glej tudi Pravilnik o načinu
izdelave izjave o varnosti z oceno

tveganja, Ur. l. RS, št. 30/00.

6 Menim, da je glede na veljavne
zakonske in podzakonske predpise,

ki se nanašajo na varno in zdravo

delo, potreben ogled prostorov
doma, kjer bo delavec opravljal

dela. pa čeprav (le) pisarniška dela
z računalnikom, saj je treba preveri•
ti svetlobo. delovno mizo, postavitev

računalnika. električne priklope in
drugo. Menim tudi. da mora biti
skrb delavca za varno in zdravo
delo na domu zaradi kraja dela
večja, ker gre za njegovo delov-
no okolje in je zaradi kraja dela

zmanjšan stalni neposredni nadzor
delodajalca. Sicer pa to presojo

prepuščam strokovnjakom s podro-
tja varnosti in zdravja pri delu.
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posvetov, vprašljivo je, koliko so imeli možnost sodelovanja

predstavniki potencialnih naročnikov, da o sodelovanju pred-

stavnikov sodne oblasti sploh ne govorimo. Čas in sodna
praksa bosta kmalu pokazala, ali bodo PGU 2020 sploh

zaživele, kot so pričakovali njihovi snovalci. Nove PGU 2020

so bile zelo pozitivno sprejete med izvajalci gradbenih del,
nasprotno je bil odziv naročnikov mlačen in zadržan. 22

Že danes je povsem jasno, da PGU 2020 niso ukini-

le 23 PGU 1977 in zato slednje ostajajo v veljavi. Sodna

praksa bo pokazala, ali bodo PGU 2020 prevladale, če

bodo stranke v pogodbi zapisale, da se bo morebitni spor

reševal z uporabo PGU 1977. Pred tem bodo morala sodi-

Šča ugotoviti, ali so bile PGU 2020 pravilno sprejete in ali

predstavljajo veljaven materialnopravni vir.

V času zdravstvene krize zaradi covida-19 delodajalci zaposlujejo večje število delavcev s pogodbo o zaposlitvi

z delom na domu ali pa odrejajo delo na domu za čas trajanja izrednih razmer na podlagi 169. člena Zakona o

delovnih razmerjih (ZDR-I). I

Delo na domu in prostorska

zasebnost

Navedeni 169. člen ZDR-I določa:

»V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka

nesreča pričakuje, ali v drugih izjemnih okoliščinah,

ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali prenło-

ženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj opravljanja

dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno

spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le,

dokler trajajo take okoliščine.«

Praviloma delodajalci navedeno določbo ZDR-I upoštevajo

kot zadostno in pravilno pravno podlago za spreminjanje

kraja opravljanja dela iz pogodbe o zaposlitvi v stanovanj-

ske prostore delavca z organiziranjem dela na domu.

Menim, da je določba 169. člena ZDR-I uporabljiva

za primere, ko delavec dela v prostorih delodajalca in

mu delodajalec - za čas, dokler so zaradi naravnih in

drugih nesreč ogrožena življenja in premoženje - odredi

delo v drugih njegovih prostorih (na primer odredi, da bo

delavec opravljal dela na sedežu delodajalca, in ne v pro-

storih organizacijske enote kot doslej) ali v tujih prostorih, ki

jih zagotovi delodajalec, Uporabljiva je tudi za primere, ko

ima delavec že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delom na

domu in mu delodajalec začasno odredi delo v prostorih

delodajalca ali v tujih prostorih, ki jih zagotovi delodajalec.

Če delavec ne soglaša, da bi delal

na domu

Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, ali lahko delodajalec na

podlagi navedene določbe 169. člena ZDR-I z enostransko

odredbo začasno, dokler trajajo izjemne okoliščine, odredi

delo na domu brez soglasja delavca. Ali je z enostransko

odreditvijo delo na domu sploh mogoče organizirati, če
delavec ne soglaša, da bi delal od doma?

Temeljni elementi delovnega razmerja, ki so določeni
v prvem odstavku 4. člena ZDR-I, so, da delodajalec orga-
nizira delovni proces, v katerega se delavec prostovoljno
vključi z osebnim delom, pri čemer je vezan na navodila in
podvržen nadzoru delodajalca. To so tudi temeljni elementi,
ki označujejo podrejeni položaj delavca v dvostranskem
delovnem razmerju. 2

Nadalje ZDR-I določa temeljne obveznosti delodajalca
v 43., 45., 46. in 47. členu, med katere sodijo tudi zagotav-
ljanje dela, sredstva in material za delo, zagotavljanje zdravih
in varnih delovnih razmer ter varovanje in spoštovanje delav-
čeve osebnosti in zasebnosti ter delavčevega dostojanstva.
Delodajalec je dolžan pred začetkom dela na domu obvestiti
inšpekcijo za delo (četrti odstavek 68. člena ZDR-I), da ta
oceni, ali je delovno okolje, v katerem delavec dela, varno
in zdravju neškodljivo.

Kot navedeno, je pomembna obveznost delodajalca,
da delavcu, ki dela na domu, zagotovi varno in zdravo
delo (45. člen ZDR-1). 3 K temu ga zavezuje tudi temeljni
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). 4 Da je
delo, ki ga delavec opravlja na domu, varno, delodajalec
zagotovi z izjavo o varnosti z oceno tveganja5 (17. člen
ZVZD-I). Delodajalec je dolžan tudi usposobiti delavca
za varno delo.

Zagotavljanje varnih pogojev dela
v delavčevem stanovanju

Ker gre praviloma za pisarniška dela z računalnikom,
predpostavim, 6 da delodajalec lahko preveri, ali ima
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