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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o delovnih razmerjih z osnutkom zakona 

(ESA-701) 

POVZETEK 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o 

delovnih razmerjih se ne spreminjajo temeljna načela, na 
katerih temelji veljavni zakon o delovnih razmerjih, vendar 
novela predvideva nekatere nove rešitve, ki so posledica 
ugotovitev javne razprave in na njeni osnovi izdelane celo- 
vite analize o uresničevanju določb zakona o delovnih 
razmerjih. 

V nadaljevanju so bistvene rešitve konkretno navedene 
in obrazložene: 

1. Da bi se zmanjšale težave prakse, naj zakon določ i, 
kako in kje naj se urejajo delovna razmerja delavcev, ki 
opravljajo administrativno strokovna dela za določene or- 
gane oziroma organizacije, zaradi majhnega števila pa ne 
morejo urejati delovnih razmerij v samoupravnih splošnih 
aktih. 

2. Zaradi izboljševanja izobrazbene strukture zaposle- 
nih delavcev naj se v zakonu predvidi obveznost organiza- 
cij združenega dela, da sklenejo delovno razmerje v vsa- 
kem koledarskem letu z določenim številom pripravnikov v 
skladu s samoupravnim sporazumom o uresničevanju let- 
nega načrta o zaposlovanju v obč ini. 

3. Razporejanje delavcev iz enega kraja v drug kraj, naj 
se olajša s tem, da novela jasneje določi pogoje, ko je 
mogoče delavca prerazporediti iz enega kraja v drugi kraj 
brez njegove privolitve in pogoje, ko je prerazporeditev 
delavca možna le z njegovo privolitvijo aH če se s tem 
bistveno ne poslabšajo njegovi življenjski pogoji in pogoji 
njegove družine. 

4. Zaradi zagotavljanja kontinuitete pravice dela z druž- 
benimi sredstvi in stalnosti zaposlitve, naj zakon določi 
možnost, da delavec, katerega delo v temeljni organizaciji 
združenega dela ni več  potrebno, preide na delo v drugo 
temeljno organizacijo združenega dela tudi izven sestave 
delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije 
združenega dela po sporazumu organov upravljanja obeh 
organizacij združenega dela. 

5. Določ i naj se tudi primere in pogoje, ko je delavec 
lahko začasno razporejen na delo za določen čas v drugo 
temeljno organizacijo združenega dela, če sta temeljni 
organizaciji združenega dela dohodkovno povezani, po 
poprejšnjem sporazumu med pristojnima samoupravnima 
organoma temeljnih organizacij združenega dela. 

6. S predlaganimi spremembami določb o delovnem 
času bi uveljavili oziroma usmerjali naslednje načine raz- 
porejanja delovnega časa: 

a) v temeljni organizaciji združenega dela brez določe- 
nih specifičnosti - enakomerno razporeditev delovnega 
časa, 

b) v temeljni organizaciji združenega dela z določenimi 
specifičnostmi - neenakomerno razporeditev delovnega 
časa, vendar s povprečno tedensko delovno obveznostjo v 
določenem obdobju, 

c) v temeljni organizaciji združenega dela sezonskega 
značaja 

- obvezno neenakomerno razporeditev delovnega 
časa, glede na potrebe v času sezone, 

d) kadar nastopijo izjemne okolišč ine ali višja sila, za- 
časno prerazporeditev delovnega časa, ki je določena v 
samoupravnim splošnim aktom. 

7. Opravljanje dela delavcev, ki so že polno zaposleni, 

še v drugi temeljni organizaciji, vendar največ do 1/3 
polnega delovnega časa naj se zaostri tako, da je v vseh v 
zakonu navedenih primerih potrebno soglasje obeh te- 
meljnih organizacij in da je potrebno vsa taka dela objav- 
ljati vsakih 12 mesecev. 

8. Novela naj s posebno določbo omeji opravljanje dela 
preko polnega delovnega časa tako, da se omeji na 30 ur 
na mesec in se lahko opravlja le, če dela tudi z drugimi 
ukrepi ni mogoče opraviti v rednem delovnem času. 

9. Določba zakona o povečanem letnem dopustu naj se 
spremeni tako, da pridejo v poštev razen delavcev z naj- 
manj 60% telesno okvaro tudi delovni invalidi in delavci, ki 
negujejo težje telesno ali duševno prizadete otroke. 

10. V samoupravnih splošnih aktih naj delavci organi- 
zacije združenega dela sami določ ijo vrste, oblike, načine 
ter pogoje za uresničevanje pravic in obveznosti delavcev 
do izobraževanja in pravice, obveznosti, ki jih imajo de- 
lavci, ki se izobražujejo ob delu in iz dela ter njihov obseg. 

Zaradi čim tesnejšega povezovanja izobraževanja in 
dela naj zakon predvidi obveznost delavcev organizacij 
združenega dela, da v samoupravnem sporazumu o zdru- 
ževanju dela delavcev v temeljni organizaciji uredijo 
osnove in izhodišča za povezovanje delavcev in udeležen- 
cev usmerjenega izobraževanja. Na podlagi teh osnov in 
izhodišč sprejmejo delavci poseben samoupravni splošni 
akt, v katerem določ ijo medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti, ki jih lahko s pismeno izjavo sprejmejo tudi 
udeleženci usmerjenega izobraževanja. 

11. V zakonu naj se določ i, v katerih primerih morajo 
delavci v samoupravnem splošnem aktu določ iti, da se 
disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja ob- 
vezno izreče zaradi določenih hujših kršitev delovne ob- 
veznosti (neopravičen izostanek z dela, zloraba odsotnosti 
z dela zaradi bolezni, kršitve določb o zavarovanju pred 
požarom, nezakonito razpolaganje z družbenimi sredstvi 
ipd.) in kdaj se ta ukrep izreče fakultativno. 

12. V zvezi z zagotavljanjem čimboljše delovne disci- 
pline naj novela določ i, da lahko v primerih hujših kršitev 
delovne obveznosti, ko je izrečen disciplinski ukrep pre- 
nehanja delovnega razmerja, odloži izvršitev ukrepa le 
delavski svet. 

13. V primerih, ko delavec neupravičeno izostane z dela 
in se ne vrne več na delo v temeljno organizacijo združe- 
nega dela naj se predvidi, da se šteje, da delavcu preneha 
delovno razmerje na podlagi izrečenega disciplinskega 
ukrepa prenehanja delovnega razmerja z dnem, ko je 
dejansko prenehal delati v temeljni organizaciji združe- 
nega dela. 

14. V zvezi s prenehanjem delovnega razmerja delavcu, 
ki je izpolnil pogoje za polno osebno pokojnino, naj no- 
vela predvidi, da lahko pristojni organ izda soglasje za 
nadaljevanje delovnega razmerja, le pod v zakonu določe- 
nimi pogoji. 

15. Zakon naj omeji delo po pogodbi o delu na 60 dni v 
posameznem koledarskem letu in s pogojem, da tako delo 
lahko opravlja delavec le po poprejšnjem soglasju s te- 
meljno organizacijo, v kateri je v delovnem razmerju. 

16. Zaradi širjenja zaposlitvenih možnosti naj se po- 
sebna pogodba o delu za upokojenca črta iz zakona, 
upokojenci pa lahko opravljajo začasna in občasna dela 
po splošnih določbah o pogodbenem delu pod enakimi 
pogoji kot druge osebe. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o sprememah in dopolnitvah zakona o delovnih 

razmerjih   

I. USTAVNA PODLAGA 
Po določbi 1. točke 321. člena Ustave SR Slovenije ureja 

Skupščina SR Slovenije z zakonom medsebojna razmerja v 
združenem delu. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
TREBA UREDITI S PREDLAGANIM ZAKONOM 

Skupščina SR Slovenije je decembra 1977 na zboru združe- 
nega dela sprejela zakon o delovnih razmerjih (Uradni list 
SRS, št. 24/77), ki je začel veljati 8. januarja 1978. Z zakonom 
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 30/78), ki je začei veljati 6.1. 1979, so bile 
novelirane nekatere določbe citiranega zakona v zvezi z uve- 
ljavitvijo načela, da nihče ne more biti istočasno delavec v 
delovnem razmerju in upokojenec, t. j., da ne more istočasno 
prejemati pokojnine in osebnega dohodka iz delovnega ra- 
zmerja. Hkrati je novela zakona uvedla za upokojence novo 
obliko pogodbe o delu, s katero se lahko upokojenec dogo- 
vori z delavci organizacije združenega dela, tudi za opravlja- 
nje dela, ki se sicer lahko opravlja tekoče, vendar v omejenem 
trajanju največ 20 ur na teden. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 27. 3. 1981 predložil 
Skupšč ini SR Slovenije predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih. O njem sta 
dne 29. 4. 1981 razpravljala družbenopolitični zbor in zbor 
združenega dela. Zbor združenega dela je na podlagi Družbe- 
nopolitičnega zbora sprejel sklep, da se sklepanje o predlogu 
za izdajo zakona odloži in da naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v skladu s sklepom Družbenopolitičnega zbora, 
predlogi, mnenji in stališč i delovnih teles skupščine in zbora 
ter razprave na seji zbora, predloži celovito analizo o uresni- 
čevanju zakona o delovnih razmerjih, iz katere bo razvidno ali 
je potrebno spreminjati zhakon o delovnih razmerjih in 
kakšne so te spremembe. Pri pripravljanju sprememb in do- 
polnitev zakona je potrebno zagotoviti, da bodo delavci v 
skladu s svojimi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi 
vse več vprašanj s področja delovnih razmerij urejali s samou- 
pravnimi splošnimi akti. Zato je pred sprejemom predloga za 
izdajo zakona potrebno zagotoviti široko razpravo v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih o ure- 
sničevanju zakona o delovnih razmerjih. 

V zvezi z omenjenim sklepom je Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije kot nosilec javne razprave, skupaj z Re- 
publiškim komitejem za delo, Republiško konferenco SZDL, 
ZSMS in Gospodarsko zbornico Slovenije organiziral raz- 
prave v izbranih 23 organizacijah združenega dela s področ ja 
industrije, gradbeništva, prometa, kmetijstva, zdravstva ter 
vzgoje in izobraževanja. Razprave o uresničevanju zakona o 
delovnih razmerjih v samoupravni praksi so organizirali tudi 
obč inski sveti zveze sindikatov Slovenije in medobčinske go- 
spodarske zbornice. 

V zvezi z uresničevanjem zakona o delovnih razmerjih so 
podali svoja mnenja, stališča in sugestije tudi: Sodišče zdru- 
ženega dela SR Slovenije, Družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja SR Slovenije, Zveza društev pravnikov v gospo- 
darstvu Slovenije, Odvetniška pisarna, Službe pravne pomoč i 
pri Republiškem svetu ZSS, Republiški komite za zdravstveno 
in sociatno varstvo, Republiški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani pa je opravil raziskavo »Primernost zakonske uredi- 
tve delovnih razmerij glede na potrebe uresničevanja pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela « 

Vse doslej navedeno pa je bila osnova za izdelavo celovite 
analize o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih. Ugoto- 
vitve analize kažejo, da je potrebna nadaljnja dogradnja in 
precizacija nekaterih zakonskih določb, predvsem v zvezi z: 

urejanjem delovnega časa, prerazporejanjem delavcev, izo- 
braževanjem in pripravništvom, disciplinsko in odškodninsko 
odgovornostjo, varstvom materinstva, prenehanjem delov- 
nega razmerja in pogodbami o delu. 

III. RAZLOGI. KI NAREKUJEJO IZDAJO 
ZAKONA 

Iz ugotovitev analize izhajajo določeni razlogi, ki narekujejo 
spremembe in dopolnitve zakona o delovnih razmerjih: Pri- 
pombe v zvezi z urejanjem delovnih razmerij delavcev v delov- 
nih skupnostih, ki zaradi majhnega števila ne morejo urejati 
delovnih razmerij s samoupravnimi splošnimi akti in jih 
uspešno uresničevati, so se pojavile že pred izdajo zakona o 
delovnih razmerjih, kakor tudi po njej. 

Določbe o pripravnikih so neuč inkovite in ne vzpodbujajo 
zaposlovanja mladih strokovnih kadrov, ki vse bolj ostajajo 
brez zaposlitve. 

Organizacije združenega dela opozarjajo, da je sedanja 
ureditev prerazporejanja delavcev pretoga in da ne dopušča 
fleksibilnejšega razporejanja, ki naj bi omogočal mobilnejše 
zaposlovanje delavcev na različnih delih oziroma nalogah 
glede na zahteve nemotenega poteka delovnega procesa in 
čim produktivnejšega zaposlovanja delavcev v okviru delov- 
nih in sestavljenih organizacij združenega dela, kakor tudi 
izven teh oblik samoupravnega povezovanja delavcev. 

Pri razporejanju na delo iz enega kraja v drugi kraj opozar- 
jajo organizacije združenega dela na težave, ki nastajajo, ker 
so pogoji za razporejanje v zakonu določeni komulativno. V 
predhodnih razpravah so organizacije zatrjevale, da sedanja 
ureditev delovnega časa po zakonu o združenem delu in 
zakonu o delovnih razmerjih ne daje ustrezne zakonske mož- 
nosti za določanje in razporejanje delovnega časa, ki bi omo- 
goč il produktivnejšo izrabo delovnih sredstev, delovnega 
časa in efektivnejše delo. Ugotovljeno je bilo, da določba o 
42-urnem delovnem tednu ovira uveljavljanje prožnejših in 
produktivnejših oblik delovnega časa. 

V zakonu je podana samo možnost, ne pa tudi pravica 
matere, da iahko v primerih, ko to terjajo koristi otroka, sklene 
delovno razmerje s krajšim delovnim časom od polnega. Do 
takih potreb otroka pa lahko pride tudi med trajanjem delov- 
nega razmerja matere. Sedanja ureditev v zvezi s tem torej ne 
zagotavlja popolnega varstva otroka. 

Delo delavcev, ki že delajo poln delovni čas in delajo še v 
eni temeljni organizaciji največ tretjino polnega delovnega 
časa, je potrebno omejiti, s tem zasledovati družbeno usmeri- 
tev Dogovora o uskladitvi temeljnih kriterijev za omejevanje 
dopolnilnega dela (Uradni list SFRJ, št. 9/78) in širiti zaposli- 
tvene možnosti v cilju zmanjševanja števila nezaposlenih 
iskalcev zaposlitve. 

Kljub dokaj strogim določbam zveznega in republiškega 
zakona se delo prek polnega delovnega časa (nadurno delo) 
še vedno opravlja prepogosto in brez utemeljenih razlogov, 
kar nakazuje potrebo po zaostrovanju pogojev za uvedbo dela 
prek polnega delovnega časa in trajanju le-tega. 

V zvezi s povečanim letnim dopustom do pet delovnih dni 
so pogoste pripombe, da invalidnim osebam ni mogoče ve- 
dno ugotoviti odstotka telesne okvare, zato le-ti ne morejo 
uresničevati zakonske pravice do dodatnih dni letnega dopu- 
sta. Tako pravico naj bi zakon uvedel tudi za delavce, ki 
negujejo težje telesno ali duševno prizadete otroke. 

Poglavje o izboraževanju delavcev je treba uskladiti z načeli 
zakona o usmerjenem izobraževanju, predvsem v zvezi z 
izobraževanjem iz dela in tesnejšim povezovanjem udeležen- 
cev usmerjenega izobraževanja z delavci v združenem delu že 
med izobraževanjem. 

Glede na mednarodni konvenciji št. 119 o zavarovanju stro- 
jev in št. 45 o zaposlovanju žena pri podzemskih delih v 
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rudnikih, bi bilo potrebno v določila zakona o delovnih ra- 
zmerjih vnesti izrecno prepoved uporabe stroja, ki nima pre- 
dvidenih varnostnih naprav in zaposlitve žena na podzemskih 
delih v rudnikih in primere, za katere ta prepoved ne velja. 

Dosedanje izkušnje narekujejo spremembo določbe za- 
kona, po kateri ima nekatere pravice v zvezi z varstvom 
materinstva tudi oče otroka ali delavec, ki otroka neguje in to 
predvsem zato, da bi se tudi formalno uredila stališča, ki jih je 
praksa že sprejela. V konkretnih primerih se je namreč že 
akceptiralo stališče, da pripada očetu oziroma delavcu, ki 
otroka neguje v primeru, če mati umre, zapusti otroka, ali če 
je na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravstvene organiza- 
cije trajno oziroma začasno nesposobna za samostojno življe- 
nje in delo, tudi pravica do nepretrganega porodniškega 
dopusta. 

Zaradi nejasnosti zakonske določbe o zaposlovanju invali- 
dnih oseb, le-ti svoje prednostne pravice pri sklepanju delov- 
nega razmerja ne morejo uresničevati. Z rehabilitacijo se sicer 
usposabljajo za opravljanje del in nalog, ne pridobijo pa 
delovnih izkušenj, ki so praviloma zahtevane kot poseben 
pogoj za sklenitev delovnega razmerja, zaradi česar ne mo- 
rejo izpolniti razpisanih pogojev. 

Upoštevajoč mnenje Ustavnega sodišča SR Slovenije in 
sklep Predsedstva Skupščine SR Slovenije, naj se v noveli 
zakona uskladi 153. člen zakona o delovnih razmerjih s 3. 
odstavkom 197. člena zakona o združenem delu, ki določa 
tudi, da se v samoupravnem splošnem aktu v skladu z zako- 
nom določ i primere hujših kršitev delovnih obveznosti, zaradi 
katerih se mora izreč i disciplinski ukrep prenehanja delov- 
nega razmerja. Zaradi potrebe po zaostrovanju določb o dis- 
ciplinski odgovornosti naj se v zakonu predvidi, v katerih 
primerih se mora izreč i disciplinski ukrep prenehanje delov- 
nega razmerja, in kdaj se lahko izreče fakultativno. 

Določba o odložitvi izvršitve disciplinskega ukrepa prene- 
hanja delovnega razmerja se pogosto zlorablja, tako da na- 
men izrekanja takega ukrepa večkrat ni dosežen. 

Zaradi uskladitve z zakonom o združenem delu o ugotavlja- 
nju odškodninske odgovornosti in da bi zagotovili, da bi 
delavci razreševali odškodninske spore najprej v temeljni 
organizaciji združenega dela in s tem tudi razbremenili delo 
sodišč združenega dela, obstajajo utemeljeni predlogi, da se 
izvede odškodninski postopek najprej znotraj temeljne orga- 
nizacije združenega dela. h 

Ker je ugotavljanje odškodninske odgovornosti že urejeno v 
zakonu o obligacijskih razmerjih, je postala sedanja določba 
zakona o delovnih razmerjih, ki to ureja, nepotrebna. 

Delavca, ki mu je odrejen suspenz v zvezi s 162. členom 
zakona o delovnih razmerjih, pogosto ni mogoče razporediti 
na dela in naloge, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi in z 
delom pridobljeni delovni zmožnosti, saj takih del oziroma 
nalog v temeljni organizaciji pogosto ni. Zato prihaja do 
zlorabe tega instituta. 

Glede na prizadevanja za strožje obravnavanje delavcev, ki 
kršijo delovno disciplino, ni primerno, da nima delavec, ki je 
odstranjen z dela iz temeljne organizacije združenega dela, 
pravice do izplač ila razlike do polnega zneska osebnega 
dohodka le v primeru, če mu je izrečen disciplinski ukrep 
prenehanja delovnega razmerja. Pravice do razlike naj ne bi 
imel tudi v primeru, ko mu je izrečen disciplinski ukrep za 
hujšo kršitev delovne obveznosti, zaradi katere mu je bil 
odrejen suspenz. 

Zaradi obvezne izvedbe disciplinskega postopka zoper de- 
lavca, ki neopravičeno izostane z dela in se do konca disci- 
plinskega postopka ne vrne na delo, preneha delovno ra- 
zmerje z dokončnostjo disciplinskega ukrepa prenehanja de- 
lovnega razmerja. To pomeni, da je delavec od dneva, ko je 
prenehal delati pa do dokončnosti ukrepa, formalno še vedno 
v delovnem razmerju, kar pa povzroča velike težave. 

Zaradi zaostrene situacije na področju zaposlovanja so 
utemeljeni razlogi, da je potrebno ustvariti pogoje za zagoto- 
vitev zaposlitve mladim nezaposlenim strokovnim kadrom. 
Zato bi bilo potrebno omejiti tudi možnosti za nadaljevanje 
delovnega razmerja delavcev, ki so izpolnili pogoje za prido- 
bitev polne osebne pokojnine in opravljanje dela po pogodbi 
o delu. 

Potrebno pa bi bilo novelirati tudi poglavje o kazenskih 
določbah, oceniti primernost sedaj določenih zneskov denar- 

nih kazni in oceniti ali so zajeta vsa dejanska stanja, ki jih je 
utemeljeno šteti za prekške. 

IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLOG 
ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNIH 
RAZMERJIH IN POGLAVITNE REŠITVE Z 
ALTERNATIVAMI 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o 
delovnih razmerjih se ne spreminjajo temeljna načela, na 
katerih temelji veljavni zakon o delovnih razmerjih, vendar 
predlog uvaja nekatere nove rešitve, ki so posledica ugotovi- 
tev javne razprave in na njeni osnovi izdelane celovite analize , 
o uresničevanju določb zakona o delovnih razmerjih. 

V nadaljevanju so posamezne bistvene rešitve konkretno 
navedene: 

1. Da bi se zmanjšale težave prakse, naj zakon določ i, da se 
delovna razmerja delavcev, ki zaradi majhnega števila (največ  
do 7 delavcev) ne morejo urejati teh razmerij s samoupravnimi 
splošnimi akti in ki opravljajo dela za samoupravne interesne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti in 
njihova združenja, družbenopolitične organizacije in druge 
družbene organizacije ter društva, urejajo s samoupravnim 
sporazumom oziroma s pogodbo, ki jo sklenejo delavci, poo- 
blaščeni organ uporabnika njihovih storitev in sindikat. 

2. Za delovno zmožnost se štejejo tista strokovna znanja, 
spososbnosti in spretnosti, ki jih je delavec pridobil oziroma 
razvil z uspešno končanim usposabljanjem z delom kot tudi z 
uspešnim opravljanjem del oziroma nalog neposredno v pro- , 
izvodnem ali drugem procesu. Uspešno opravljanje del oz. 
nalog pa naj se ugotavlja na način in po postopku, ki ga 
določa samoupravni splošni akt temeljne organizacije. 

S tako ureditvijo bi bila jasneje in ustrezneje definirana z 
delom pridobljena delovna zmožnost in postopek za njeno 
ugotavljanje. 

3. Zaradi zagotavljanja možnosti za hitrejšo izvedbo razpi- 
snega postopka naj se zakonski rok za prijavo na oglas 
oziroma javni razpis skrajša iz najmanj 15 na najmanj 8 dni. 

4. V zakonu naj se predvidi obveznost organizacij združe- 
nega dela da sklenejo delovno razmerje v vsakem koledar- 
skem letu z določenim številom pripravnikov. Pri določanju 
tega števila pa morajo delavci upoštevati samoupravni spora- 
zum o uresničevanju letnega načrta o zaposlovanju v obč ini. 

S tem bi se razširile zaposlitvene možnosti mladih, zmanj- i 
šalo število iskalcev zaposlitve in dvignila izobrazbena struk- i 
tura delavcev temeljnih organizacij. 

5. Zaradi uč ikovitejšega razporejanja delavcev naj se v za- 
konu določ ijo pogoji za prerazporrditev delavca iz enega 
kraja v drugi kraj brez njegove privolitve oziroma pogoje, ko je 
prerazporeditev delavca možna le z njegovo privolitvijo ali če * 
se s tem bistveno ne poslabšajo njegovi življenjski pogoji 
oziroma pogoji njegove družine. 

6. Zaradi zagotavljanja kontinuitete pravice dela z družbeni 
mi sredstvi in stalnosti zaposlitve naj zakon določ i pravico 
delavca, v primeru, ko njegovo delo v temeljni organizaciji ni 
več potrebno zaradi ekonomskih težav, v katere je zašla 
temeljna organizacija, da preide na delo v temeljno organiza- * 
cij tudi izven sestava delovne organizacije oziroma sestav- 
ljene organizacije združenega dela po sporazumu organov y 
upravljanja obeh organizacij združenega dela. 

7. Delavec je v primerih in ob pogojih, določenih v samou- 
pravnih splošnih aktih temeljne organizacije, na podlagi spo- 
razuma organov upravljanja obeh temeljnih organizacij, lahko 
začasno razporejen na delo za določen čas (največ za čas 6 \ 
mesecev) v drugo temeljno organizacijo, če je med organiza- \ 
cijama združenega dela sklenjen samoupravni sporazum, v 
katerem se določbe o medsebojnih razmerjih pri skupaj 
ustvarjenem dohodku in o načinu zagotavljanja pravice do 
samoupravljanja in drugih pravic v zvezi z upravljanjem in 
gospodarjenjem z družbenimi sredstvi v temeljni organizaciji, 
v katero je bil razporejen. Taka začasna razporeditev bi se 
izvedla samo v primerih, kadar delavec ni kriv za to, da l 
njegovo delo v temeljni organizaciji združenega dela začasno 
ni potrebno oziroma kadar grozi temeljni organizaciji večja 
materialna škoda. Seveda pa delavec še vedno ostane v de- 
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lovnem razmerju v temeljni organizaciji, iz katere je začasno 
prerazporejen. 

8. Zakon naj določ i, da je lahko delovni čas med letom 
neenakomerno razporejen, če to zahteva narava dejavnosti, ki 
jo opravlja temeljna organizacija ali če to zahteva narava 
določenih del oziroma nalog v temeljni organizaciji, zaradi 
organizacije dela, boljše izkoriščenosti delovnih sredstev, ra- 
cionalnejše izrabe delovnega časa, odvisnosti opravljanja do- 
ločenih del oziroma nalog od predpisanih rokov in zaradi 
podobnih drugih primerov, določenih v samoupravnem 
splošnem aktu. 

V teh primerih se upošteva 42-urni delovni teden kot pov- 
prečna delovna obveznost posameznega delavca za obdobje, 
ki ga določ i samoupravni splošni akt, ki pa ne sme biti daljše 
od enega leta. Delovni teden pa tudi v tem primeru ne sme 
trajati manj kot pet delovnih dni. 

9. Zaradi uč inkovitega opravljanja sezonskih dejavnosti, naj 
zakon določ i obveznost, da se v temeljni organizaciji s sezon- 
skim značajem dela (npr. kmetijstvo, gozdarstvo, gradbeniš- 
tvo, gostinstvo, turizem) delovni čas razporedi tako, da traja v 
času sezone več kot 42 ur na teden, izven sezone pa manj, 
vendar v letnem povprečju delovni čas ne sme presegati 42 ur 
na teden. 
10. Delavcem temeljne organizacije naj se omogoč i, da ob 
pogojih in na način, ki ga določi samoupravni splošni akt, 
začasno prerazporedijo delovni čas, določen v samouprav- 
nem splošnem aktu in to v primerih, kadar nastopi višja sila ali 
nastopijo izjemne okolišč ine (prekinitev dobave energetskih 
virov, okvare na strojnih napravah, ovire v dobavi materiala, 
ovire v prometu ipd.), zaradi katerih pride do zmanjšanega 
oziroma povečanega obsega deSa ali je potrebno delo preki- 
niti. Prerazporeditev delovnega časa lahko traja le toliko časa, 
kolikor je potrebno, da se preprečijo oziroma odpravijo posle- 

t dice izjemnih okolišč in ali višje sile. 
[ 11. Določbo zakona, po kateri lahko delavka, kadar to terjajo 
f koristi otroka, sklene delovno razmerje s krajšim delovnim 

časom, bi bilo potrebno spremeniti tako, da ima delavka tudi 
pravico opravljati delo s krajšim delovnim časom in pravico, 

, da po prenehanju razloga za delo s krajšim delovnim časom 
I opravlja svoje delo s polnim delovnim časom. 
I 12. Določbi, ki določata, da lahko delavec, ki že dela poln 
■ delovni čas še v eni temeljni organizaciji največ 1/3 pojnega 
" delovnega časa, je potrebno zaradi upoštevanja družbene 
' usmeritve Dogovora o uskladitvi temeljnih kriterijev za ureja- 

nje dopolnilnega dela in širjenja zaposlitvenih možnosti spre- 
meniti tako, da se za sklenitev delovnega razmerja zahteva 
poprejšnje soglasje obeh temeljnih organizacij združenega 
dela in da se taka dela oziroma naloge objavljajo vsakih 12 

i mesecev. Dela in naloge, ki jih lahko opravlja delavec, ki že 
? dela poln delo.vni čas v drugi temeljni organizaciji združenega 
• dela, naj zakon taksativno našteje. 

13. Da bi se opravljanje dela prek polnega delovnega časa 
omejilo le na tiste nepredvidene, objektivne, izjemne in nujne 
primere, ko je tako delo po zakonu upravičeno, je potrebno v 
zakonu omejiti trajanje takega dela na največ 30 ur na mesec 

< in določ iti, da delavci dela prek polnega delovnega časa ne 
smejo uvesti, če je delo mogoče opraviti z ustrezno racio- 
nalno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega 

/ časa, z uvajanjem novih izmen ali zaposlitvijo novih delavcev 
in da obveščajo o uvedbi takeg dela pristojno skupnost za 
zaposlovanje vsakih 6 mesecev. 

Variantni predlog pa je, da se poleg navedenih omejitev za 
* opravljanje dela prek polnega delovnega časa dopolni do- 

i ločba zakona, ki določa primere, ko je mogoče uvesti delo 
prek polnega delovnega časa, tudi s primerom, če splošni 
družbeni interes in narava dejavnosti terjajo da se brez preki- 
nitev opravijo določena dela oziroma naloge v skladu s po- 
goji, ki jih določajo zakoni. 

V primeru variantne rešitve bi se določba zakona, ki določa 
delo v podaljšanem delovne času črtala iz zakona, vsebina pa 
prenesla v določbe o delu preko polnega delovnega časa. 

' 14. Določba zakona o povečanem,, letnem dopustu naj se 
spremeni tako, da imajo pravico do povečanega letnega do- 
pusta do 5 delovnih dni tudi delovni invalidi (II. in III. katego- 
rije invalidnosti) in to ne glede na stopnjo telesne okvare ter 

j delavci, ki negujejo težje telesno ali duševno prizadete otroke. 
15. Zaradi uč ikovitega usmerjanja in izvajanja izobraževanja 
na se določbe zakona o izobraževanju dopolnijo in spreme- 

nijo tako, da se določ i, da ima delavec pravico in obveznost, 
da s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem izpopolnjuje 
svojo strokovno izobrazbo in razvija svoje delovne zmožnosti. 
Zato se delavci v skladu s planom temeljne organizacije 
vključujejo ob delu ali iz dela v izobraževanje za pridobitev ali 
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ali v usposabljanje z 
delom. 

Delavci temeljne organizacije določijo v samoupravnem 
splošne aktu vrste, oblike in načine izobraževanja delavcev 
ter pogoje za uresničevanje pravic in obveznosti delavcev do 
usmerjenega izobraževanja, upoštevajoč zlasti: plane te- 
meljne organizacije, potrebe delovnega procesa, načrte za 
prekvalifikacijo in dokvalifikacijo, izobraževanje za opravlja- 
nje del oziroma nalog v deficitarnih poklicih, usmerjeno izo- 
braževanje in izpopolnjevanje v svoji stroki, nagnjenost in 
zmožnost delavca za delo, ki ga bo opravljal po končanem 
izobraževanju, delavčeve uspehe pri delu. 

V tem samoupravnem splošnem aktu določijo delava tudi, 
katere pravice in obveznosti imajo delavci, ki se izobražujejo 
ob delu in iz dela ter obseg teh pravic in obveznosti, upošte- 
vaje navedene pogoje. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v 
temeljni organizaciji in delavca - udeleženca usmerjenega 
izobraževanja se podrobneje določ ijo v pogodbi o napotitvi v 
izobraževanje. 

Temeljne organizacije so dolžne ustvarjati čim ugodnejše 
pogoje za vključevanje udeležencev usmerjenega izobraževa- 
nja v proizvodni proces. 

Delavci v temeljni organizaciji, v kateri se opravlja proiz- 
vodno delo oziroma delovna praksa, določijo v samouprav- 
nem sporazumu o združevanju dela delavcev v temeljni orga- 
nizaciji osnove in izhodišča za povezovanje delavcev in udele- 
žencev usmerjenega izobraževanja. Na podlagi teh osnov in 
izhodišč sprejmejo delavci poseben samoupravni splošni akt, 
v katerem določ ijo medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti, zlasti pa: 

- pravico in obveznost udeleženca usmerjenega izobraže- 
vanja, da v temeljni organizaciji opravlja proizvodno delo 
oziroma delovno prakso. 

- pravice in obveznosti delavcev in udeležencev usmerje- 
nega izobraževanja v zvezi z opravljanjem proizvodnega dela 
oziroma delovne prakse, 

- prednostno pravico udeleženca usmerjenega izobraže- 
vanja, da po končanem usmerjenem izobraževanju sklene 
delovno razmerje z delavci temeljne organizacije v skladu s 
potrebami temeljne organizacije, izpoln)uje zahtevane pogoje 
za opravljanje takih del oziroma nalog. 

Udeleženec usmerjenega izobraževanja lahko pismeno iz- 
javi, da sprejema pravice in obveznosti iz prejšnjega odstavka, 
s čemer vzpostavi z delavci temeljne organizacije posebno 
razmerje. 

16. V določbah o varstvu materinstva je potrebno določ iti, 
da delavka ne sme opravljati posebno težkih fizičnih del, niti 
drugih del, ki lahko škodljivo in s povečano nevarnostjo 
vplivajo na zdravje in življenje delavke glede na njene psihofi- 
zične sposobnosti. Delavka pa ne sme opravljati podzemskih 
del v rudnikih, ta prepoved pa ne velja za delavke: 

- ki opravljajo dela s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi. 

- ki so zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah, 
- ki morajo zaradi strokovnega izobraževanja opraviti do- 

ločen čas pripravništva na podzemskih delih v rudnikih, 
- ki morajo v določenih primerih odhajati na podzemska 

dela v rudnik zaradi opravljanja del, ki niso fizična. 
17. Zakon bi bilo potrebno novelirati v tem smislu, da ima 

pravice iz 70., drugega odstavka 130., 131., 133., in 134. člena 
tega zakona tudi delavec - oče otroka, če se tako sporazu- 
meta z materjo - delavko, pravice iz navedenih členov in iz 
126. člena pa ima tudi delavec - oče otroka oziroma delavec, 
ki otroka neguje, če mati umre, zapusti otroka oziroma, če je 
na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravstvene organiza- 
cije trajno oziroma začasno nesposobna za samostojno življe- 
nje in delo. 

Delavec - oče otroka oziroma delavec, ki otroka neguje, če 
mati umre, zapusti otroka oziroma če je na podlagi izvida in 
mnenja pristojne zdravstvene organizacije trajno oziroma za- 
časno nesposobna za samostojno življenje in delo, ima pra- 
vico tudi do nepretrganega porodniškega dopusta v obsegu 
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zmanjšanem za toliko, kolikor je mati to pravico že izrabila, 
najmanj pa za 28 dni. 

18. Zato, da se lahko tudi v praksi realizira prednostna 
pravica invalidne osebe pri sklepanju delovnega razmerja naj 
zakon določ i, da se šteje, da invalidna oseba izpolnjuje po- 
goje za opravljanje del oziroma nalog, če je bila z rehabilita- 
cijo usposobljena za taka dela oziroma naloge. 

19. Urejanje disciplinskega postopka je bilo potrebno za- 
radi specifičnosti primera urediti tako, da delavci, ki zaradi 
majhnega števila ne morejo urejati delovnih razmerij s sa- 
moupravnimi splošnimi akti, lahko ustanovijo z delavci enakih 
ali sorodnih dejavnosti skupno disciplinsko komisijo. V koli- 
kor je potrebno, naj novela zakona določ i, da o ugovorih 
zoper odločbo skupne disciplinske komisije odloča s statu- 
tom določen samoupravni organ. 

20. Uskladitev z določbami zakona o združenem dfelu in 
potrebe po zaostrovanju delovne discipline narekujejo spre- 
membo zakona tako, da delavci morajo določ iti obveznost 
izrekanja disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega ra- 
zmerja v primerih neopravičenega izostajanja z dela. Delavci 
morajo določ iti v samoupravnih splošnih aktih tudi druge 
primere, v katerih se mora izreč i disciplinski ukrep preneha- 
nja delovnega razmerja v zvezi s taksativno naštetimi vrstami 
hujših kršitev delovne obveznosti v noveli, lahko pa določ ijo 
primere, za katere se disciplinski ukrep prenehanja delovnega 
razmerja izreče fakultativno. 

21. V zvezi z zagotavljanjem čim boljše delovne discipline 
delavcev naj se določ i, da v primerih kadar je izrečen disci- 
plinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, lahko odloži 
izvršitev ukrepa le delavski svet. 

22. Določbe o odškodninski odgovornosti je potrebno us- 
kladiti z določbami zakona o združenem delu, kar naj bi 
pripomoglo tudi k uč inkovitejšemu delu sodišč združenega 
dela. Zato naj novela zakona določa, da obstoj škode in 
okolišč ine, v katerih je nastala, koliko znaša in kdo jo je 
povzroč il, ugotovi organ temeljne organizacije, določen v 
samoupravnem splošnem aktu. Šele če delavec ne povrne 
škode, ugotovljene na ta način, lahko uveljavljajo delavci 
temeljne organizacije odškodnino pri sodišču združenega 
dela. V primeru pa, če delavci temeljne organizacije ne povr- 
nejo škode delavcu v roku treh mesecev po podani zahtevi, 
ima delavec pravico zahtevati odškodnino pri sodišču združe- 
nega dela. Delavec in delavci v temeljni organizaciji se lahko 
sporazumejo o višini odškodnine s sporazumom, ki mora biti 
pismen in ima moč izvršilnega naslova. 

23. Za uč inkovitejše izvajanje suspenza naj se določ i, da je 
suspendirani delavec lahko v času suspenza prerazporejen na 
katerakoli dela oziroma naloge v temeljni organizaciji združe- 
nega dela. 

24. Sedanja zakonska ureditev omogoča, da gre delavcu, ki 
je odstranjen z deia iz temeljne organizacije združenega dela 
in prejema v tem času nadomestilo osebnega dohodka, ki je 
enako polovici zneska povprečne mesečne akontacije oseb- 
nega dohodka v preteklih treh mesecih, pravica do izplač ila 
razlike do polnega zneska osebnega dohodka tudi, če mu je 
izrečen z dokončno odločbo disciplinski ukrep (razen disci- 
plinski ukrep prenehanja delovnega razmerja), kar pa je v 
nasprotju z načeli kaznovalne politike in nagrajevanja po 
delu. 

Zato naj te pravice nima delavec, ki mu je izrečen z do- 
končno odločbo disciplinski ukrep za hujšo kršitev delovnih 
obveznosti, zaradi katere je bil odstranjen z dela iz temeljne 
organizacije. 

25. Tudi delavcu, ki je neopravičeno izostal z dela brez 
namena, da se še vrne na delo v temeljno organizacijo združe- 

nega dela, po sedanjih predpisih preneha delovno razmerje z 
dokončnostjo disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega 
razmerja, kar povzroča temeljnim organizacijam velike te- 
žave. Zakon naj torej določ i, da se šteje, da delavcu, ki 
neopravičeno izostane z dela, delovno razmerje preneha z 
dnem, ko je nehal delati v temeljni organizaciji, če se do 
konca disciplinskega postopka ne vrne na delo. 

26. V cilju povečevanja možnosti za zaposlovanje mladih 
kadrov in za zviševanje izobrazbene strukture delavcev je 
predvideno, da pristojni organ temeljne organizacije lahko da 
soglasje, da delavec, ki je izpolnil pogoje za polno osebno 
pokojnino, nadaljuje delovno razmerje pod pogojem, da ugo- 
tovi, da se na oglas oziroma javni razpis del in nalog, ki jih 
opravlja delavec, in ki so bile objavljene 3 mesece pred tem, 
ko le ta izpolni pogoje, ni prijavil kandidat, ki izpolnjuje 
razpisne pogoje. Oglas oziroma javni razpis morajo delavci 
ponavljati vsako leto, dokler se ne prijavi kandidat, ki izpol- 
njuje razpisne pogoje. 

Da bi na ta način ne prišlo do diskriminacije žensk v primer- 
javi z moškirpi, je zanje potrebno predvideti v zakonu ali 
družbenem dogovoru izjemo tako, da jim preneha delovno 
razmerje v opisanem primeru, če same želijo šele, ko napol- 
nijo pokojninsko dobo pod istimi pogoji kot moški. 

Novela zakona naj predvidi, da delavcu, ki se mu zavaro- 
valna doba šteje s povečanjem, preneha delovno razmerje 
pod enakimi pogoji kot ostalim delavcem. V nasprotnem 
primeru bi institut benefikacije zavarovalne dobe izgubil svoj 
prvotni namen (omogočiti delavcu, ki dela v težkih pogojih 
dela, da prej izpolni pogoje za polno osebno pokojnino). 

27. Zaradi potrebe po zmanjševanju vseh oblik pogodbe- 
nega dela in upoštevajoč  Dogovor o uskladitvi temeljnih krite- 
rijev za urejanje dopolnilnega dela je potrebno v zakonu 
predvideti, da se pogodba o delu lahko sklene z delavcem le 
ob pogoju, da je podano predhodno soglasje temeljne organi- 
zacije združenega dela, v kateri je le-ta zaposlen. Predvideva 
se tudi možnost, da se pogodba o delu lahko opravlja le 60 dni 
v posameznem koledarskem letu. 

28. Največ pogodb o delu z upokojenci je bilo sklenjenih za 
opravljanje administrativnih, strokovnih in drugih podobnih 
del, za katere bi bilo mogoče zaposliti nezaposlene mlade 
kadre. Zato in zaradi uskladitve z zakonom o združenem delu, 
naj se opravljanje del po pogodbi o delu z upokojenci omeji 
tako, da bodo upokojenci lahko opravljali delo po pogodbi o 
delu pod enakimi pogoji kot delavci. 

V. OCENA POTREB PO FINANČNIH 
SREDSTVIH 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o delovnih 
razmerjih, s katerimi se poudarja večjo delovno disciplino, 
produktivnejše zaposlovanje in uč inkovitejše določanje ter 
razporejanje delovnega časa, bi pripomogle k racionalnej- 
šemu in produktivnejšemu delu v organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih. 

Določena finančna sredstva pa bo potrebno predvideti v 
združenem delu zaradi izvajanja predlaganih sprememb in 
dopolnitev zakona o delovnih razmerjih v zvezi z izobraževa- 
njem in sprejemanjem pripravnikov, varstvom in nego otrok, 
varstvom žena in invalidnih oseb. Potrebnih finančnih sred- 
stev pa ni mogoče oceniti, ker so odvisna od nedoločenega 
števila delavcev, ki bodo lahko uresničevali v noveli zakona 
predvidene pravice. 

Predlagana novela pa ne bo terjala novih finančnih sredstev 
iz proračuna. 

6 priloga poročevalca 



OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 

razmerjih 

1. č len 
V zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list 

SRS, št. 24/77 in 30/78) se 12. č len spremeni 
tako, da se glasi: 

»Delovna razmerja delavcev, ki opravljajo 
dela za samoupravne interesne skupnosti in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti 
in njihova združenja, družbenopolitične orga- 
nizacije in druge družbene organizacije ter 
društva in ki zaradi majhnega števila (VA- 
RIANTA: največ do 7 delavcev) ne morejo s 
svojimi samoupravnimi splošnimi akti urejati, 
teh razmerij, se lahko urejajo s samoupravnim^ 
sporazumom ali s pogodbo, ki jo sklenejo 
delavci s pooblaščenim organom uporabnika 
njihovih storitev in sindikat.« 

2. č ien 
V drugem odstavku 18. člena se doda nov 

stavek, ki se glasi: 
»Delavci v samouprvnem splošnem aktu ne 

smejo določ iti delovnih izkušenj kot posebne- 
ga delovnega pogoja za manj zahtevna dela in 
naloge.« 

3. č len 
Druga alinea 20. člena se spremeni tako, da 

se glasi: 
»- za delovno zmožnost tista strokovna 

znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih je 
delavec pridobil oziroma razvil z uspešno 
končanim usposabljanjem z delom. Za delov- 
no zmožnost se šteje tudi uspešno opravlja- 
nje del oziroma nalog v neposrednem proiz- 
vodnem ali drugem procesu, kar se ugotavlja 
na način in po postopku, ki ga določa samou- 
pravni splošni akt temeljne organizacije.« 

4. č len 
V 21. členu se številka »15« nadomesti s 

številko »8«. 

5. č len 
V 22. členu se doda drugi odstavek, ki se 

glasi: 
»V primeru, ko je treba nadomestiti delav- 

ca,ki bo izpolnil pogoje za polno osebno po- 
kojnino, se taka dela oziroma naloge objavijo 
oziroma razpišejo 3 mesece preden delavec 
izpolni pogoje.« 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta 
tretji in četrti odstavek. 

6. člen 
V šesti alinei 24. člena se za besedo »orga- 

nizaciji« doda besedilo »ali če gre za udele- 
ženca usmerjenega izobraževanja iz 114. a 
člena« 

Sedma alinea se nadomesti z novo, ki se OPOMBE: 
glasi: 

»- če gre za nezaposleno invalidno 
osebo;« 

7. člen 
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Delavci temeljne organizacije so v skladu z 

določbo 41. člena tega zakona dolžni, da v 
vsakem koledarskem letu sklenejo delovno 
razmerje z določenim številom pripravnikov. 
To število določ ijo delavci v skladu s kadrov- 
skim načrtom temeljne organizacije in sa- 
moupravnim sporazumom o uresničevanju 
letnega načrta o zaposlovanju v obč ini vsako 
leto najpozneje do 31. decembra, v temeljnih 
organizacijah na področju vzgoje in izobraže- 
vanja pa do 31. julija za naslednje leto.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Delavci temeljnih organizacij v sestavi iste 

delovne organizacije lahko s skupnim letnim 
kadrovskim planom v skladu s samoupravnim 
sporazumom o združitvi v delovno organiza- 
cijo določ ijo, da nekatere temeljne organiza- 
cije sklenejo delovno razmerje z manjšim in 
druge z več jim številom pripravnikov s tem, 
da število pripravnikov ne more biti manjše od 
skupnega števila pripravnikov, s katerimi so 
delavci temeljnih organizacij dolžni skleniti 
delovno razmerje.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek. 

42. členu se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»V kolikor delavci ne določ ijo števila pri- 
pravnikov v skladu s prvim oziroma drugim 
odstavkom tega člena, skupščina občine do- 
loč i število in strukturo pripravnikov, s kateri- 
mi so delavci temeljne organizacije dolžni 
skleniti delovno ramerje.« 

VARIANTA: Četrti odstavek 42. člena se 
črta. 

8. člen 
V 43. členu se črta drugi stavek prvega 

odstavka. 
V drugem stavku drugega odstavka se be- 

sede »skladu z merili« nadomestijo z beseda- 
mi »primerih in ob pogojih«. 

9. č len 
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Delavec se lahko brez privolitve razporedi 

na delo iz enega kraja v drugi kraj, če je 
razdalja med krajema manjša od 30 km in če 
je zagotovljen prevoz na delo in z dela s 
srecstvi javnega prometa oziroma temeljne 
organizacije.« 
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OPOMBE: Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V primeru, da je razdalja med krajema 

več ja od 30 km pa se delavec lahko razporedi 
na delo iz enega kraja v drugi kraj le z njegovo 
privolitvijo ali če se s tem bistveno ne poslab- 
šajo njegovi življenjski pogoji in pogoji njego- 
ve družine.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek s tem, da se besedi »prejšnjega odstavka« 
nadomestita z besedama »prejšnjih odstav- 
kov«. 

VARIANTA: V prvem odstavku 46. člena se 
besede »samo z njegovo privolitvijo« črtajo in 
nadomestijo z besedami »če v to privoli ali«. 

10. člen 
V drugem odstavku 47. člena se pika spre- 

meni v vejico in doda besedilo: 
»izven sestave delovne organizacije oziro- 

ma sestavljene organizacije združenega dela 
pa sporazum organov upravljanja obeh orga- 
nizacij združenega dela«. 

V tretjem odstavku se za besedo »razpisa« 
postavi piko, ostalo besedilo se črta. 

11. člen 
Za 47. č lenom se doda novi 47. a č len, ki se 

glasi: 
»Kadar delavcu ni mogoče zagotoviti dela 

zaradi zmanjšanega obsega dela v temeljni 
organizaciji (pomanjkanje surovin, rep oma- 
teriala,okvar na strojnih napravah ipd.) ali je 
potrebna pomoč drugi temeljni organizaciji 
(izpolnjevanje planskih, pogodbenih obvez- 
nosti, več ja dobava surovin ipd.), da se pre- 
preč i nastanek več je materialne škode, je de- 
lavec lahko v primerih in ob pogojih, določe- 
nih v samoupravnih splošnih aktih temeljne 
organizacije ter na podlagi sporazuma orga- 
nov upravljanja obeh temeljnih organizacij, 
začasno razporejen na delo v drugo temeljno 
organizacijo, vendar le za določen čas, ki pa 
sme trajati največ 6 mesecev. 

Razporeditev na delo po prejšnjem odstav- 
ku je mogoča le, če je med temeljnima organi- 
zacijama sklenjen samoupravni sporazum, v 
katerem so določbe o medsebojnih razmerjih 
pri skupaj ustvarjenem dohodku in o načinu 
zagotavljanja pravice do samoupravljanja in 
drugih pravic v zvezi z upravljanjem in gospo- 
darjenjem z družbenimi sredstvi v temeljni 
organizaciji, v katero je bil delavec začasno 
razporejen na delo. 

Delavec, ki je začasno razporejen na delo v 
drugo temeljno( organizacijo, obdrži vse pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja v temeljni organizaciji, iz katere je 
razporejen.« 

12. č len 
60. člen se črta. 

13. č len 
V prvem odstavku 62. člena se črta besedilo 

»58. do 61.« in nadomesti z besedilom »59. in 
61.«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka 
se zoper delavca lahko uvede oziroma nada- 
ljuje disciplinski postopek.« 

14. člen 
Za 65. členom se doda 65. a č len, ki se glasi: 
»Če zahteva narava dejavnosti, ki jo oprav- 

lja temeljna organizacija ali če to zahteva na-: 
rava določenih del oziroma nalog v temeljni 
organizaciji, zaradi organizacije dela, boljše 
izkoriščenosti delovnih sredstev, racionalnej- 
še izrabe delovnega časa, odvisnosti opravlja- 
nja določenih del oziroma nalog od predpisa- 
nih rokov in zaradi podobnih drugih prime- 
rov, določenih v samoupravnem splošnem 
aktu, je lahko delovni čas med letom neena- 
komerno razporejen. 

V primerih iz prejšnjega odstavka se upo- 
števa 42-urni delovni teden kot povprečna 
delovna obveznost posameznega delavca za 
obdobje, ki ga določ i samoupravni splošni akt 
in ki ne sme biti daljše od enega leta.« 

15. č len 
66. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V temeljni organizaciji s sezonskim znača- 

jem dela (npr. kmetijstvo, gozdarstvo, gradbe- 
ništvo, gostinstvo, turizem) se delovni čas 
razporedi tako, da traja v času sezone več  kot 
42 ur na teden, izven sezone pa manj kot 42 ur 
na teden, vendar v letnem povpreč ju delovni 
čas ne sme presegati 42 ur na teden.« 

16. č len 
Za 67. č lenom se doda nov 67. a č len, ki se 

glasi: 
67. a člen 

»V primerih, kadar nastopi višja sila ali na- 
stopijo izjemne okoliščine (prekinitev dobave 
energetskih virov, okvare na strojnih napra- 
vah, ovire v dobavi materiala, ovire v prometu 
ipd.) zaradi katerih pride do zmanjšanega ozi- 
roma povečanega obsega dela, ali je potreb- 
no delo prekiniti, se lahko ob pogojih in na 
nač in, ki ga določa samoupravni splošni akt, 
začasno prerazporedi delovni čas, določen v 
samoupravnem splošnem aktu. 

Začasna prerazporeditev delovnega časa v 
okviru povprečnega 42 urnega delovnega te- 
dnika lahko traja toliko časa, kolikor je nujno 
potrebno, da se prepreč ijo oziroma odpravijo 
posledice izjemnih okolišč in ali višje sile.« 

17. č len 
V prvem odstavku 70. člena se med besedi 

»razmerje« in »s krajšim« doda besede »ozi- 
roma ima pravico, da začne delati«. 

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»Po prenehanju razloga za delo s krajšim 

delovnim časom delavka opravlja delo s pol- 
nim delovnim časom«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek. 

18. č len 
V 74. členu se drugi odstavek spremeni 

tako, da se glasi: 
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.»Delavci v temeljni organizaciji uredijo v 
samoupravnem splošnem aktu pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti iz delovnega ra- 
zmerja delavca, ki opravlja dela oziroma nalo- 
ge iz prvega odstavka tega člena. Delavci v 
temeljnih organizacijah in delavec se dogovo- 
rijo o nač inu uresničevanja teh pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti«. 

Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, 
ki se glasijo: 

»Delavci v temeljni organizaciji lahko sprej- 
mejo sklep o izbiri delavca, ki že dela v drugi 
temeljni organizaciji s polnim delovnim ča- 
som, če se na objavo ne prijavijo nezaposlene 
ali delno zaposlene osebe, ki po svoji strokov- 
ni izobrazbi oziroma z delom pridobljenimi 
delovni zmožnosti izpolnjujejo razpisne po- 
goje. '    

Delavci v temeljni organizaciji iz prejšnjega 
odstavka so dolžni vsakih 12 mesecev objaviti 
taka dela, dokler zanj ne sklenejo delovnega 
razmerja z nezaposleno ali delno zaposleno 
osebo. 

Z dnem, ko nastopi delo oseba, sprejeta po 
objavi, iz prejšnjega odstavka, preneha delov- 
no razmerje delavcu, ki je do tedaj opravljal to 
delo.« 

19. člen 
75. člen se črta. 

20. člen 
81. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delo prek polnega delovnega časa po 79. 

in 80. členu tega zakona delavci ne smejo 
uvesti, če je delo mogoče opraviti z ustrezno 
racionalno organizacijo in delitvijo dela, raz- 
poreditvijo delovnega časa, z uvajanjem no- 
vih izmen ali zaposlitvijo novih delavcev. Delo 
prek polnega delovnega časa lahko traja sa- 
mo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, 
največ pa 30 ur na mesec.« 

VARIANTA: K prvemu odstavku 79. člena se 
doda nova 3. alinea, ki se glasi: 

»- kjer splošni družbeni interes in narava 
dejavnosti terjajo, da se brez prekinitve opra- 
vijo določena dela oziroma naloge v skladu s 
pogoji, ki jih določajo zakoni.« 

Dodata pa se, nova 20. a in 20. b člen, ki se 
glasita: 

20. a čien 
81. členu se doda nov prvi odstavek, ki se 

glasi: 
»Delo prek polnega delovnega časa po 79. 

in 80. členu tega zakona delavci ne smejo 
uvesti, če je delo mogoče opraviti z ustrezno 
racionalno organizacijo in delitvijo dela, raz- 
poreditvijo delovnega časa, z uvajanjem no- 
vih izmen ali zaposlitvijo novih delavcev. 

Sedanji 81. člen postane drugi odstavek s 
tem, da se črta besede »12 ur na teden« in se 
jih nadomesti z besedami »30 ur na mesec«. 

20. b člen 
82. člen se črta. 

21. člen 
V drugem odstavku 84. č lena se med besedi 

»delavci«'in »najmanj« doda besedilo »te- 
meljne organizacije in pristojna skupnost za 
zaposlovanje«. 

22. člen 
V drugem odstavku 91. člena se številka 

»60« nadomesti s številko »45«. 
V tretjem odstavku se med besedama »šte- 

jejo« in »dela« črta beseda »zlasti«. 
V petem odstavku se besedilo »ki imajo 

priznan status invalidne osebe po posebnih 
predpisih in delavcem s telesnimi okvarami in 
sicer v obeh primerih, če jim je priznana naj- 
manj 60% telesna okvara« črta in nadomesti z 
besedilom »ki jim je priznana najmanj 60% 
telesna okvara in delovnim invalidom ter de- 
lavcem, ki negujejo težje telesno ali duševno 
prizadete otroke«. 

23. člen 
V prvem odstavku 96. člena se med besedi 

»leto« in »do« doda beseda »praviloma«. Be- 
sedilo: »če ga nastopi ob koncu leta, ga ne- 
pretrgoma nadaljuje v naslednjem koledar- 
skem letu«, se črta in se nadomesti z besedi- 
lom: »v samoupravnem splošnem aktu se lah- 
ko določ ijo primeri, ko ima delavec pravico 
izrabiti del letnega dopusta nad 12 delovnih 
dni najkasneje do konca februarja naslednje- 
ga koledarskega leta.« 

V drugem odstavku se besedilo »izrabijo 
letni dopust v naslednjem koledarskem letu« 
nadomesti z besedilom »v celoti izrabijo letni 
dopust do konca naslednjega koledarskega 
leta«. 

24. člen 
V 97. členu se beseda »in« med besedama 

»poslovanje« in »če« spremeni v vejico, na 
koncu pa se črta pika in doda besedilo »ali, če 
nastopijo primeri iz 67. a'č lena«. 

25. člen 
V prvem odstavku 110. člena se nadomesti 

besedilo »strokovnega usposabljanja in izpo- 
polnjevanja, na katero je bil poslan« z besedi- 
lom »odsotnosti z dela zaradi izobraževanja v 
primerih, ki jih določa samoupravni splošni 
akt«. 

26. člen 
113. £len se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavec ima pravico in obveznost, da s 

stalnim izobraževanjem in usposabljanjem iz- 
popolnjuje svojo strokovno izobrazbo in ra- 
zvija svoje delovne zmožnosti. Zato se delavci 
v skladu s planom temeljne organizacije 
vključujejo v izobraževanje za pridobitev ali 
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ali v 
usposabljanje z delom«. 

27. č len 
114. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V samoupravnem splošnem aktu določijo 

delavci temeljne organizacije vrste, oblike in 

OPOMBE: 
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OPOMBE: načine izobraževanja delavcev ter pogoje za 
uresničevanje pravic in obveznosti delavcev 
do usmerjenega izobraževanja upoštevaje 
zlasti: plan temeljne organizacije, pđ trebe de- 
lovnega procesa, načrte za prekvalifikacijo in 
dokvalifikacijo, izobraževanje za opravljanje 
del oziroma nalog v deficitarnih poklicih, 
usmerjeno izobraževanje v svoji stroki, nag- 
njenost in zmožnost delavca za delo, ki ga bo 
opravljal po končanem usmerjenem izobraže- 
vanju, delavčeve uspehe pri delu. 

V samoupravnem splošnem aktu se določ i- 
jo tudi pravice in obveznosti delavcev, ki se 
izobražujejo ob delu ali iz dela ter njihov ob- 
seg, upoštevaje pogoje iz prejšnjega od- 
stavka. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti delavcev v temeljni organizaciji in 
delavca - udeleženca usmerjenega izobraže- 
vanja se podrobneje določ ijo v pogodbi o 
napotitvi v usmerjeno izobraževanje«. 

28. člen 
Za 114. člen se doda nov 114. a člen, ki se 

glasi: 
114. a člen 

»Delavci v temeljni organizaciji, v kateri se 
opravlja proizvodno delo oziroma delovna 
praksa, določijo v samoupravnem sporazumu 
o združevanju dela delavcev v temeljni orga- 
nizaciji osnove" in izhodišča za povezovanje 
delavcev in udeležencev usmerjenega izobra- 
ževanja. Na podlagi teh osnov in izhodišč  
sprejmejo delavci poseben samoupravni 
splošni akt, v katerem določ ijo medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti zlasti pa: 

- pravico in obveznost udeleženca usmer- 
jenega izobraževanja, da v temeljni organiza- 
ciji opravlja proizvodno delo oziroma delovno 
prakso; 

- pravice in obveznosti delavcev in udele- 
žencev usmerjenega izobraževanja v zvezi z 
opravljanjem proizvodnega dela oziroma de- 
lovne prakse; 

- prednostno pravico udeleženca usmerje- 
nega izobraževanja, da po končanem usmer- 
jenem izobraževanju sklene delovno razmerje 
z delavci temeljne organizacije v skladu s 
potrebami temeljne organizacije, če izpolnju- 
je zahtevane pogoje za opravljanje takih del 
oziroma nalog. 

Udeleženec usmerjenega izobraževanja 
lahko pisno izjavi, da sprejema pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti iz samoupravnega 
splošnega akta iz prejšnjega odstavka. 

Delavci v temeljni organizaciji so o številu 
primerov iz prejšnjega odstavka dolžni obve- 
stiti pristojno skupnost za zaposlovanje.« 

29. člen 
118. č lenu se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi: 
»Delavec ne sme uporabljati stroja, ki nima 

predvidenih varnostnih naprav.« 
Sedanji drugi odstavek postane tretji. N . 

30. člen 
V 123. členu se dodajo nov prvi, drugi in 

tretji odstavek, ki se glasijo: 
»Delavka ne sme opravljati podzemskih del 

v rudnikih. 
Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za 

delavke: 
- ki opravljajo dela s posebnimi pooblastili 

in odgovornostmi, 
- ki so zaposlene v zdravstvenih in social- 

nih službah, 
- ki morajo zaradi strokovnega izobraževa- 

nja opraviti določen čas pripravništva na pod- 
zemskih delih v rudnikih, 

- ki morajo v določenih primerih odhajati 
na podzemska dela v rudnik zaradi opravlja- 
nja del, ki niso fizična. 

Delavka ne sme opravljati tudi posebno tež- 
kih fizičnih del niti drugih del, ki lahko škodlji- 
vo in s povečano nevarnostjo vplivajo na 
zdravje in življenje delavke glede na njene 
psihofizične sposobnosti, ki jih delavci dolo- 
č ijo v samoupravnem splošnem aktu.« 

Sedanji prvi odstavek postane četrti odsta- 
vek in se spremeni tako, da se glasi: 

»Delavka zaradi varstva materinstva, še zla- 
sti med nosečnostjo, ne sme opravljati tudi 
tistih del in nalog, ki so določena s samou- 
pravnim splošnim aktom v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o združitvi v delovno 
organizacijo.« 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta 
peti in šesti odstavek. 

31. člen 
V zadnjem odstavku 129. člena se med be- 

sedi »samohranilka« in »ki« doda besede 
»oziroma delavec-samohranilec«. 

32. člen 
136. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravice iz 70:, drugega odstavka 130., 

131., 133. in 134. člena tega zakona ima dela- 
vec - oče otroka, če se tako sporazumeta z 
materjo-delavko, pravice iz navedenih členov 
in iz 126. člena tega zakona pa ima tudi dela- 
vec-oče otroka oziroma delavec, ki otroka 
neguje, če mati umre, zapusti otroka oziroma 
če je na podlagi izvida in mnenja pristojne 
zdravstvene organizacije trajno oziroma za- 
časno nesposobna za samostojno življenje in 
delo. 

Delavec-oče otroka oziroma delavec, ki 
otroka neguje, če mati umre, zapusti otroka 
oziroma če je na podlagi izvida in mnenja 
pristojne zdravstvene organizacije trajno ozi- 
roma začasno nesposobna za samostojno 
življenje in delo, ima pravico tudi do nepretr- 
ganega porodniškega dopusta v obsegu, 
zmanjšanem za toliko, kolikor je mati to pravi- 
co že izrabila, najmanj pa za 28 dni.« 

33. člen 
144. členu se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi: 
»Šteje se, da invalidna oseba izpolnjuje po- 

goje za opravljanje del oziroma nalog, če je 
bila z rehabilitacijo usposobljena za taka dela 
oziroma naloge.« 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta 
tretji in četrti odstavek. 
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34. č len / 
Tretji odstavek 148. č lena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Delavci iz 12. člena tega zakona lahko 

ustanovijo z delavci enakih ali sorodnih de- 
javnosti skupno disciplinsko komisijo.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»O ugovorih delavcev iz 12. č lena tega za- 

kona zoper odločbo skupne disciplinske ko- 
misije odloča s statutom uporabnika določen 
samoupravni organ.« 

VARIANTA: Zadnji odstavek tega člena se 
črta. 

35. č len 
Za 149. členom se doda nov 149.a č len, ki 

se glasi: 
»Pooblaščeni organi za uvedbo postopka 

za ugotavljanje odgovornosti delavca so dolž- 
ni, da vložijo zahtevo za uvedbo disciplinske- 
ga postopka v roku 15 dni od dneva, ko so 
zvedeli za kršitev delovne obveznosti ali dru- 
ge kršitve delovne discipline in storilca. 

Disciplinska komisija je dolžna, da zahtevo 
za uvedbo disciplinskega postopka preuč i in 
začne postopek v roku 30 dni od dneva vloži- 
tve zahteve. 

Disciplinski postopek je hiter.« 

36. č len 
153. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Disciplinski ukrep prenehanja delovnega 

razmerja se mora izreč i za primere hujših 
kršitev delovnih dolžnosti, ki jih določ ijo de- 
lavci v samoupravnem splošnem aktu v zvezi 
z: 

- neopravičenim izostankom z dela; 
- kršitvami določb o zavarovanju pred po- 

žarom, eksplozijo ali naravnimi nesrečami; 
- opustitvijo ukrepov za varstvo delavcev 

pri delu; 
- nezakonitim razpolaganjem z družbenimi 

sredstvi; 
- zloraba položaja ali prekoračitvijo dane- 

ga pooblastila; 
- izdajo poslovne, uradne ali druge z zako-- 

nom ali samoupravnim splošnim aktom dolo- 
čene tajnosti; 

- zlorabo odsotnosti z dela zaradi bolezni; 
- opustitvijo zahteve individualnega poslo- 

vodnega organa oziroma predsednika kole- 
gijskega poslovodnega organa in vodje de- 
lovne skupnosti za uvedbo disciplinskega po- 
stopka zaradi hujše kršitve delovne obvezno- 
sti. 

Pri opredelitvi hujših kršitev po prejšnjem 
odstavku tega člena v samoupravnem sploš- 
nem aktu delavci upoštevajo ali zaradi kršitev 
prihaja do motenj v razmerjih pri opravljanju 
del oziroma nalog, zlasti pa, ali prihaja do 
večje materialne škode oziroma do nevarnosti 
za nastanek take škode, hujših posledic za 
pravice delavcev, zlasti še do posledic ali ne- 
varnosti za njihovo življenje in zdravje ali do 
bistvenih motenj samoupravnih odnosov.« 

VARIANTA: Zadnji dve alinei prvega odstav- 
ka tega člena se črtata. 

37 č!en OPOMBE: 

Za 153. členom se dodata nova 153.a č len in 
153.b člen, ki se glasita: 

153.a člen 
»Delavci v samoupravnem splošnem aktu 

določ ijo število dni neopravičenega izostanka 
z dela, ki ne sme fciti manjše od pet in ne večje 
od sedem delovnih dni v obdobju treh (VA- 
RIANTA: šest ali dvanajst) mesecev, za katere- 
ga se mora izreč i disciplinski ukrep preneha- 
nja delovnega razmerja.« 

153.b č len 
»Delavci v samoupravnem splošnem aktu 

lahko določ ijo še druge hujše kršitve delovnih 
obveznosti, za katere se lahko izreče disci- 
plinski ukrep prenehanja delovnega ra- 
zmerja.« 

38. č len 
V 156. č lenu se doda nov drugi odstavek, ki 

se glasi: 
»V primerih, ko je izrečen disciplinski ukrep 

prenehanja delovnega razmerja, lahko odloži 
izvršitev ukrepa le delavski svet.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek. 

' 39. člen 
Drugi in tretji odstavek 158. člena se spre- 

menita tako, da se glasita: 
»Obstoj škode in okolišč ine, v katerih je 

škoda nastala, koliko znaša in kdo jo je pov- 
zroč il, ugotovi organ temeljne organizacije, , 
določen v samoupravnem splošnem aktu. 

Če delavec v roku treh mesecev ne povrne 
škode, ugotovljene po prejšnjem odstavku, 
lahko uveljavljajo delavci temeljne organiza- 
cije odškodnino pri sodišču združenega 
dela.« 

Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se 
glasita: 

»Če delavci temeljne organizacije ne povr- 
nejo škode delavcu v roku treh mesecev po 
podani zahtevi, ima delavec pravico zahtevati 
odškodnino pri sodišču združenega dela. 

Delavec in delavci v temeljni organizaciji se 
lahko sporazumejo o višini odškodnine. Ta 
sporazum mora biti pismen in ima moč izvršil- 
nega naslova.« 

40. č len 

160. člen se črta. 

41. č len 
V 162. členu se črta besedilo: 
»ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi 

oziroma z delom pridobljeni delovni zmožno- 
sti.« 

42. č len 
V 165. členu se za besedo »oproščen« po- 

stavi piko, ostalo besedilo pa se črta in nado- 
mesti z novim stavkom, ki se glasi: 
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OPOMBE: _ »Te pravice pa nima delavec, ki mu je izre- 
čen z dokončno odločbo disciplinski ukrep za 
hujšo kršitev delovnih obveznosti, zaradi ka- 
tere je bil odstranjen z dela iz temeljne orga- 
nizacije.« 

43. člen 
167. členu se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi: 
»V primeru iz 4. točke prvega odstavka tega 

člena se šteje, da delavcu, ki neopravičeno 
izostane z dela, delovno razmerje preneha z 
dnem, ko je nehal delati v temeljni organizaci- 
ji, če se do konca disciplinskega postopka ne 
vrne na delo.« 

44. č len 
V prvem odstavku 171. člena se besedilo 

»ugotovi, da sta temeljna organizacija in dela- 
vec soglasna«, črta in nadomesti z besedama 
»da soglasje.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pristojni organ temeljne organizacije lah- 

ko da soglasje po prejšnjem odstavku pod 
pogojem, da ugotovi, da se na oglas oziroma 
javni razpis del in nalog, ki jih opravlja dela- 
vec, ni prijavil kandidat, ki izpolnjuje razpisne 
pogoje. Oglas oziroma javni razpis morajo 
delavci ponavljati vsako leto, dokler se ne 
prijavi kandidat, ki izpolnjuje razpisne po- 
goje.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek, s tem, da se črta zadnja alinea. 

45. č len 
Za 171. členom se doda nov 171. a člen, ki 

se glasi: 

171. a člen 
»Delavki, če to želi, se glede prenehanja 

delovnega razmerja šteje izpolnitev pogojev 
za polno osebno pokojnino tako kot de- 
lavcu.« 

46. člen 
V drugem odstavku 184. člena se doda nova 

alinea, ki se" glasi: ' 
»- v primerih iz 47. a člena.« 

47. člen 
V 213. členu se črtata besedi »z delavcem« 

med besedama »sklenejo« in »pogodbo« in 
črta beseda »praviloma« med besedama »se« 
in »največ«. 

48. člen 
V 214. členu se številka »90« nadomesti s 

številko »60«. 
V šesti vrsti tega člena se med besedi »na- 

rave« in »pri« doda besedi »začasnih ali ob- 
časnih del v gostinstvu in turizmu.« 

49. člen 
V 215. členu se številka »90« nadomesti s 

številko »60«. 

50. člen 
215. a člen se črta. 

51. člen 
Prvemu odstavku 217. člena se v tretji vrsti 

med besedi »zaposlovanje« in »ugotovi« do- 
da besedo »pismeno«, na koncu pa se doda 
nov stavek, ki se glasi: 

»Za delo po pogodbi o delu delavca je po- 
trebno pismeno soglasje pristojnega organa 
temeljne organizacije, v kateri je v delovnem 
razmerju.« 

KAZENSKE DOLOČBE 

52. člen 
Prvi odstavek 219. člena se Spremeni tako, 

da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 di- 

narjev se kaznuje za prekršek temeljna orga- 
nizacija: 

1. če v nasprotju z drugim odstavkom 18. 
člena določ i kot poseben delovni pogoj de- 
lovne izkušnje; 

2. če ne določ i razvida del oziroma nalog, 
ki jih morajo delavci v temeljni organizaciji 
izpolnjevati pri opravljanju dejavnosti temelj- 
ne organizacije (19. č len); 

3. če ne ugotavlja delovne zmožnosti na 
način in po postopku, določenem v samou- 
pravnem splošnem aktu (20. člen); 

4. če ne pošlje oglasa oziroma razpisa v 
predpisanem roku pristojni skupnosti za za- 
poslovanje (23. člen); 

5. če v nasprotju z 24. členom tega zakona 
sklene delovno razmerje z delavcem brez 
oglasa oziroma javnega razpisa; 

6. če kandidate ne obvesti pismeno o odlo- 
čitvi o izbiri (29. člen); 

7. če do preteka roka za reelekcijo ne raz- 
piše ponovne izbire za delavca na dela oziro- 
ma k nalogam, kjer ima posebna pooblastila 
in odgovornosti (31. člen); 

8. če sprejme delavca na poskusno delo v 
nasprotju z določbami samoupravnega sploš- 
nega akta (32. člen); 

9. če sklene delovno razmerje za določen 
čas v nasprotju s primeri in pogoji, ki so 
določeni v tem zakonu oziroma v samouprav- 
nem splošnem aktu (36. člen); 

10. če v vsakem koledarskem letu v predpi- 
sanem roku ne določ i ustreznega števila pri- 
pravnikov, oziroma če z njimi ne sklene delov- 
nega razmerja (42. člen); 

11. če razporedi delavca na delo v nasprot- 
ju z drugim odstavkom 46. člena tega zakona; 

12. če razporedi tedenski delovni čas v na- 
sprotju z drugim odstavkom 63. člena tega 
zakona; 

13. če pristojnemu organu skupščine obči- 
ne ne pošlje plana izrabe sklada letnega de- 
lovnega časa ali če ne izvede postopka za 
uskladitev (64. člen); 

14. če določ i delovni čas v nasprotju s 65. 
a, 66., 67. a, 77., 78., 79., 80. in 82. členom tega 
zakona; 

15. če sklene delovnp razmerje z delavci v 
nasprotju z 71. in 74. členom tega zakona; 

12 priloga poročevalca 



16. če uvede v nasprotju z 81. č lenom tega 
zakona delo preko polnega delovnega časa; 

17. če mesečno ne spremlja in ne ocenjuje 
podatkov o izkoriščenosti delovnega časa ali 
če ne obvešča delavce in skupnosti za zapo- 
slovanje o teh podatkih (84. č len); 

18. če ne zagotovi delavcu predpisanega 
odmora, dnevnega ali tedenskega počitka ali 
dopusta (86., 87., 88. ali 91. č len); 

19. če v samoupravnem splošnem aktu ne 
določ i vrst, oblik in načinov izobraževanja 
delavcev ter pogoje za uresničevanje pravic in 
obveznosti delavcev do izobraževanja (114. 
člen); 

20. če v samoupravnem splošnem aktu ne 
določ i osnov in izhodišč za povezovanje de- 
lavcev in udeležencev usmerjenega izobraže- 
vanja (114. a člen); 

21. če odredi delo delavcu na stroju, ki 
nima predvidenih varnostnih naprav (2. od- 
stavek 118. člena); 

22. če ne zagotovi potrebnih pogojev za 
nočno delo (119. člen); 

23. če naloži delavcu, da opravlja dela ozi- 
roma naloge v nasprotju s 121. členom tega 
zakona; 

24. če odredi delo delavki v nasprotju z 
123. členom tega zakona; 

25. če odredi oziroma organizira nočno de- 
lo žensk v nasprotju s 126., 127. in 129. č le- 
nom tega zakona; 

26. če v skladu s 136. členom tega zakona 
ne zagotovi pravic delavcem, ki negujejo 
otroke; 

27. če ne da prednostne pravice pri zapo- 
slitvi nezaposlenim invalidnim osebam, ki iz- 
polnjujejo pogoje za opravljanje ustreznih del 
oziroma nalog (144. č len); 

28. če v samoupravnem splošnem aktu ne 
določ i primerov hujših kršitev delovnih ob- 
veznosti in števila dni neopravičenega izo- 
stanka z dela, za katere se izreče disciplinski 
ukrep prenehajanja delovnega razmerja (153. 
in 153. a člen); 

29. če sporazuma o višini odškodnine, če 
je ta dosežen, ne sklene v pismeni obliki (zad- 
nji odstavek 158. člena); 

30. če delavca v skladu s prvim odstavkom 
161. člena tega zakona začasno ne odstrani z 
dela, na katerem dela in ga začasno razporedi 
na drugo delo oziroma nalogo oziroma zača- 
sno ne odstrani iz temeljne organizacije; 

31. če se odredi začasna odstranitev z dela 
oziroma iz temeljne organizacije v nasprotju s 
samoupravnim splošnim aktom (162. č len); 

32. če da v nasprotju z drugim odstavkom 
171. člena tega zakona soglasje, da delavec, 
ki izpolni pogoje za polno osebno pokojnino, 
nadaljuje delovno razmerje; 

33. če v skladu s tretjim odstavkom 171. in 
171. a člena tega zakona ne upošteva želje 
delavca, ki izpolni pogoje za polno osebno 
pokojnino; 

34. če organizira delo na domu v nasprotju OPOMBE: 
s 188. ali 190. členom tega zakona; 

35. če sklene pogodbo o delu v nasprotju z 
213., 214., 215., 216. ali 217. členom tega 
zakona. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če je s prekrškom iz prvega odstavka tega 

člena ogroženo zdravje ali življenje delavcev, 
ali če je povzročena večja materialna škoda, 
se temeljna organizacija kaznuje z denarno 
kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev, odgo- 
vorna oseba temeljne organizacije pa z de- 
narno kaznijo od 1.00 do 10.000 dinarjev.« 

53. č len 
V prvem odstavku 220. člena se besedilo 

»od 3.000 do 10.000 dinarjev« nadomesti z 
besedilom »od 5.000 do 50.000 dinarjev.« 

Sedanja 2. točka se spremeni tako, da se 
glasi; 

»Če ne zagotovi delavcu delovnih pogojev 
in pravic iz delovnega razmerja glede delov- 
nega časa, odmora, počitka in dopustov, 
osebnih dohodkov, varstva pri delu in drugih 
pravic, določenih v skladu s tem zakonom, v 
kolektivni pogodbi in pogodbi o delovnem 
razmerju (193., 194. in 200. č len).« 

V sedanji tretji točki se za besedo »razmer- 
ju« doda besedilo: 

»po določ ilih tega zakona in kolektivne po- 
godbe.« 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
»Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka 

ogroženo zdravje ali življenje delavcev ali če 
je povzročena večja materialna škoda se nosi- 
lec samostojnega osebnega dela kaznuje z 
denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinar- 
jev.« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54. č len 
Delavci v temeljni organizaciji morajo sa- 

moupravne splošne akte uskladiti z določba- 
mi zakona do 31. 12. 1982. 

55. č len 
Do uskladitve po prejšnjem členu se določ- 

be teh samoupravnih splošnih aktov uporab- 
ljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 

56. č len 
Kolektivne pogodbe po tem zakonu se mo- 

rajo uskladiti z določbami tega zakona do 31. 
12. 1982. 

57. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Družbenopolitični zbor in Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije sta 29. 4. 1981 razpravljala o predlogu za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih. Na predlog Družbenopolitičnega zbora je Zbor 
združenega dela sprejel sklep, da se sklepanje o predlogu 
zakona odloži in da naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 
skladu s sklepom Družbenopolitičnega zbora, predlogi, mne- 
nji in stališč i delovnih teles Skupščine in zbora in razprave na 
seji zbora, predloži celovito analizo o uresničevanju zakona o 
delovnih razmerjih. 

Na podlagi tega sklepa je bila opravljena široka javna raz- 
prava v okviru družbenopolitičnih organizacij (Zveza sindika- 
tov Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije, SZDL), 
Gospodarske zbornice Slovenije in v združenem delu. 

Ugotovitve tako izvedene javne razprave povezane z mne- 
nji, stališč i in sugestijami institucij, ki se strokovno in znan- 
stveno ukvarjajo s problematiko delovnih razmerij, so bile 
podlaga za izdelavo celovite analize, v kateri so podane reši- 
tve za spremembo in dopolnitev zakona o delovnih razmerjih, 
ki so upoštevane v tem osnutku zakona. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o 
delovnih razmerjih se ne spreminjajo temeljna načela, na 
katerih temelji veljavni zakon o delovnih razmerjih. 

Osnutek zakona predvideva naslednje spremembe in do- 
polnitve: 

Že pred izdajo zakona o delovnih razmerjih, kakor tudi po 
njej, je bilo večkrat opozorjeno, da nastajajo težave pri ureja- 
nju in uresničevanju delovnih razmerij delavcev, ki opravljajo 
administrativno strokovno delo in ki zaradi majhnega števila 
ne morejo urejati delovnih razmerij s samoupravnimi sploš- 
nimi akti. Zato se v noveli zakona predvideva, da se v teh 
primerih delovna razmerja delavcev lahko urejajo s samou- 
pravnim sporazumom oziroma pogodbo, ki jo sklenejo de- 
lavci s pooblaščenim organom uporabnika njihovih storitev in 
sindikat. V varianti pa se predvideva, da pride taka rešitev v 
poštev le pri majhnem številu delavcev, ki ne znaša več kot 
sedem delavcev. (1. č len) 

Prizadevanja za širjenje možnosti zaposlovanja mladih po 
končanem izobraževanju so pogosto onemogočena s tem, da 
delavci v organizacijah združenega dela praviloma določajo 
delovne izkušnje kot posebni delovni pogoj tudi za opravlja- 
nje manj zahtevnih del oziroma nalog. Zato se predvideva 
zakonska prepoved določanja delovnih izkušenj kot poseb- 
nega delovnega pogoja za manj zahtevna dela (2. č len) 

V združenem delu povzroča velike težave različno razume- 
vanje pojma delovne zmožnosti ter postopek za njeno ugotav- 
ljanje, kar je razvidno tudi iz analize. Zato se v noveliranem 20. 
členu delovna zmožnost ustrezneje definira in predvideva 
poseben postopek, ki je doslej sicer določ^p pri razprejanju 
delavcev v 43. č lenu, kamor glede na vsebino in sistematiko 
ne sodi. (3. člen) 

Iz analize je razvidno, da je postopek za sklepanje delov- 
nega razmerja predolgotrajen. Da bi omogočili skrajšanje 
tega postopka in s tem omogočili hitrejše zaposlovanje novih 
delavcev, se v okviru zakonskih možnosti predvideva skrajša- 
nje roka za prijavo kandidatov na oglas oziroma javni razpis iz 
najmanj 15 na najmanj 8 dni. (4. č len) 

Sklepanje delovnega razmerja brez oglasa oziroma javnega 
razpisa v primeru, če gre za razporeditev delavca v okviru 
delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela se ureja pri prerazporejanju delavcev, zato je 
alinea, ki govorio tem, v 24. č lenu nepotrebna (6. č len)). 

Zaradi uč inkovitejšega zagotavljanja zposlitve nezaposle- 
nim invalidnim osebam, naj se tudi zanje predvidi možnost, da 
sklenejo delovno razmerje brez poprejšnjega oglasa oziroma 
javnega razpisa (6. č len). 

Podatki ustreznih institucij, ki spremljajo problematiko za- 
poslovanja novih delavcev, kažejo, da se v organizacijah zdru- 
ženega dela ohranja nizka izobrazbena struktura zaposlenih 
delavcev, na drugi strani pa se pojavlja problem povečevanja 
nezaposlenosti mladih strokovnih kadrov. Ker je dosedanja 
ureditev zaposlovanja pripravnikov neučinkovita, so se poja- 

vile težnje po določ itvi obveznega sklepanja delovnega ra- 
zmerja s pripravniki. Število pripravnikov, s katerimi je te- 
meljna organizacija dolžna skleniti delovno razmerje, se do- 
loč i v skladu s kadrovskim načrtom temeljne organizacije in s 
samoupravnim sporazumom o uresničevanju letnega načrta o 
zaposlovanju v občini (7. č len). 

Pojem merila v zakonu ni pojasnjen in tudi ne ustrezno 
rabljen (drugi odstavek 43. č len), zato v določbah samouprav- 
nih splošnih aktov, ki se nanašajo na urejanje prerazporejanja 
delavcev, navedena merila niso opredeljena. Če bi se izraz 
'■merila" nadomestil z besedami >■primeri in pogoji", bi de- 
lavci lažje opredeljevali tiste primere in pogoje za prerazpore- 
janje delavcev, ki narekujejo najproduktivnejše opravljanje 
del in nalog. Taka formulacija bi pomenila le obrazložitev 
izraza -merila«, kar bi bilo, upoštevajoč ugotovitve analize, v 
pomoč samoupravni regulativi (8. č len). 

Iz ugotivitev analize je razvidno, da opozarjajo organizacije 
združenega dela na težave, ki nastajajo pri razporejanju de- 
lavcev iz enega kraja v drugi kraj, ker so pogoji za razporeja- 
nje v zakonu določeni kumulativno. Zato se predvideva do- 
ločba, da se delavec lahko prerazporedi iz enega kraja v drugi, 
kraj brez njegove privolitve, pod pogojem, da je razdalja med 
krajema manjša od 30 km in če je zagotovljen redni prevoz na 
delo in z dela. Če pa je razdalja med krajema več ja od 30 km, 
se lahko delavca prerazporedi iz enega kraja v drugi kraj le Z 
njegovo privolitvijo aH pa, če se s tem bistveno ne poslabšajo 
njegovi življenski pogoji in pogoji njegove družine. S tako 
ureditvijo, bi se odpravile mnoge težave in zagotovilo uč inko- 
vitejše razporejanje delavcev. Variantna rešitev pa je, da se 
pogoji za prerazporejanje delavcev iz kraja v kraj določ ijo 
alternativno, vendar brez izrecnega določanja razdalje med 
krajema (9. č len). 

Ugotavljeno je, da je pretoga sedanja zakonska ureditev, v 
zvezi z uresničevanjem pravice delavca, da preide na delo v 
drugo temeljno organizacijo združenega dela v okviru de- 
lovne organizacije oziroma sestavljene organizacije združe- 
nega dela, v primerih ekonomskih težav, v katere zaide te- 
meljna organizacija združenega dela, zaradi katerih njegovo 
delo v njej ni več  potrebno. V primerih ekonomskih težav, ki 
povzročajo popolni ali delni zastoj delovnega procesa in 
zaradi katerih se v temeljni organizaciji združenega dela po- 
javlja problem t i. viška delavcev, ni mogoče vedno zagotoviti 
zaposlitve delavcem v okviru delovne organizacije oziroma 
sestavljene organizacije združenega dela. Zato je bilo po- 
trebno predvideti možnost zagotovitve pravice dela z družbe- 
nimi sredstvi navedenim delavcem tudi izven okvirov samou- 
pravnega združevanja temeljne organizacije združenega dela. 
Taka razporeditev naj bi bila mogoča na podlagi sporazumov 
organov upravljanja obeh organizacij združenega dela pod 
pogoji, ki jih določa zakon (10. č len). 

Zaradi številnih primerov, ki se pojavljajo v praksi, ko neka- 
terim delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela za 
določen krajši čas ni mogoče zagotoviti efektivnega dela 
zaradi Zmanjšanega obsega dela (pomanjkanja surovin, re- 
promateriala, restrikcij uvoza, okvar na strojnih napravah 
ipd.) ali zaradi nuđ enja pomoči drugi temeljni organizaciji 
združenega dela, kjer se je povečal obseg dela (izpolnjevanje 
planskih, pogodbenih obveznosti, dobava surovin ipd.) ozi- 
roma ki potrebujejo pomoč  zaradi nenadne odsotnosti delav- 
cev, je v noveli zakona predvidena novost, da se delavca lahko 
začasno razporedi na delo za določen čas, največ  pa 6 mese- 
cev, v drugo temeljno organizacijo združenega dela. Taka 
začasna razporeditev je mogoča, če je med temeljnima orga- 
nizacijama združenega dela sklenjen samoupravni sporazum, 
v Raterem so določbe o medsebojnih razmerjih pri skupaj 
ustvarjenem dohodku in o načinu zagotavljanja pravice do 
samoupravljanja in drugih pravic v zvezi z upravljanjem in 
gospodarjenjem z družbenimi sredstvi v temeljni organizaciji 
v katero je bil delavec začasno razporejen, vendar.na podlagi 
sporazuma organov upravljanja obeh temeljnih organizacij 
združenega dela. Primeri in pogoji, v katerih je mogoče zača- 
sno razporediti delavca v drugo organizacijo združenega dela 
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morajo biti določeni s samoupravnimi splošnimi akti. Trajanje 
dela delavca v drugi temeljni organizaciji združenega dela pa 
mora biti določeno v sporazumu organov upravljanja obeh 
temeljnih organizacij združenega dela. Zaradi jasnosti statusa 
delavca, ki je začasno prerazporejen na delo v drugo temeljno 
organizacijo novela tudi izrecno določa, da delavec ostane v 
delovnem razmerju v matični temeljni organizaciji in tam 
uresničuje tudi vse pravice, obveznosti in odgovornosti. Po- 
leg teh pa pridobi v temeljni organizaciji (v katero je začasno 
razporejen) že prej navedene pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti. (11. č len) 

Zaradi uskladitve z določbo zakona o združenem delu, je 
potrebno iz primerov, ki določajo mirovanje pravic, obvezno- 
sti in odgovornosti, izvzeti primere, ko je delavec imenovan v 
samoupravno, javno aH drugo družbeno funkcijo. Ti delavci 
imajo v skladu z zakonom o združenem delu le pravico, da se 
po prenehanju funkcije vrnejo v temeljno organizacijo zdru- 
ženega dela, iz katere so bili voljeni oziroma imenovani (13. 
č len). 

Organizacije združenega dela opozarjajo na dejstvo, da 
zaradi neprimerne zakonske ureditve v zvezi z uvedbo disci- 
plinskega postopka v primerih mirovanja pravic, obveznosti in 
odgovornosti delavcev prihaja do zastaranja uvedbe in 
izvedbe postopka zoper, kršitelja delovne obveznosti in disci- 
pline. Zato je v osnutku zakona predvidena dopolnitev, da se 
lahko disciplinski postopek tudi uvede, ne le nadaljuje, kljub 
mirovanju pravic, obveznosti in odgovornosti, seveda ob po- 
goju, če sta delavcu omogočena zaslišanje in obramba, kar je 
splošno načelo disciplinskega postopka (13. č len). 

Iz številnih pripomb organizacij združenega dela s sezon- 
skim kot tudi z nesezonskim značajem dela, kar je ugotov- 
ljeno tudi v analizi, je razvidno, da sedanja zakonska ureditev 
ne omogoča uč inkovitega določanja in razporejanja delov- 
nega časa in v zvezi s tem učinkovitejše in produktivnejše, 
izrabe delovnega časa, delovnih sredstev in izpolnjevanja 
nalog, ki jih narekuje smotrna organizacija dela. 

- Učinkovito prerazporejanje delovnega časa je onemogo- 
čeno zaradi togosti zakonske določbe o 42-urnem delovnem 
tednu, saj se v organizacijah združenega dela, ne glede na 
njihovo naravo dejavnosti, pogosto pojavljajo potrebe, da se 
delovni čas prerazporedi tako, da znaša določeno dobo v letu 
več kot 42 ur na teden, ostali del leta pa manj kot 42 ur na 
teden in se s tem zagotovi popolnejšo, racionalnejšo in smotr- 
nejšo izkoriščenost delovnih sredstev in delovnega časa. Zato 
je predvidena novost, da je lahko delovni čas pod pogoji, kijih 
določa zakon in samoupravni splošni akt (npr. določbe o 
odmorih, počitkih in dopustih po zakonu o delovnih razmerjih 
in določbe drugih zakonov) med letom neenakomerno razpo- 
rejen v vseh tistih primerih, ko to zahteva narava dejavnosti 
temeljne organizacije združenega dela (ne glede na sezonski 
značaj dejavnosti temeljne organizacije združenega dela), ali 
ko to zahteva narava določenih del oziroma nalog v temeljni 
organizaciji združenega dela, zaradi organizacije dela, boljše 
izkoriščenosti delovnih sredstev, racionalnejše izrabe delov- 
nega časa, odvisnosti opravljenja določenih del oziroma na- 
log od predpisanih rokov ipd. V vseh teh primerih bi se 
upošteval 42-urni delovni teden kot povprečna delovna ob- 
veznost posameznega delavca za obdobje, ki ga določ i sa- 
moupravni splošni akt in ne sme biti daljše od enega leta, 
delovni teden pa ne bi smel biti krajši od 5 delovnih dni. Taka 
določba bi bila pravna podlaga tudi za uvedbo gibljivih oblik 
delovnega časa z možnostjo prenosa viška oziroma manjka ur 
in poravnave ur v določenem obdobju, ki ga določi samou- 
pravni splošni akt (14. č len). 

- Dejstvo je, da se zaradi nesamoupravnega ravnanja de- 
lavcev v organizacijah združenega dela s sezonskim znača- 
jem dela ne poslužujejo možnosti, ki jo predvideva zakon o 
delovnih razmerjih v 66. č lenu, da se delovni čas lahko razpo- 
redi tako, da znaša v določeni dobi med letom več  kot sedem 
ur na dan, v preostalem delu te dobe pa manj kot sedem ur na 
dan s tem, da skupni delovni čas v omenjeni dobi ne sme biti v 
povprečju daljši od 42 ur na teden. Zato je predvidena tudi 
sprememba tega člena. Predvideva se obveznost delavcev 
temeljnih organizacij združenega dela s sezonskim značajem 
dela, da razporedijo delovni čas tako, da traja v času sezone 
več kot 42 ur na teden, izven sezone pa manj kot 42 ur na 
teden, vendar v letnem povprečju delovni čas ne sme prese- 

gati 42 ur na teden. Sprememba tudi jasneje določa, da so 
sezonske dejavnosti naštete le primeroma (15. č len). 

Določbo drugega odstavka 66. člena o odreditvi začasne 
prerazporeditve delovnega časa le v primerih višje sile ali 
izjemnih okolišč in, je po zahtevah delavcev organizacij zdru- 
ženega dela potrebno posebej izpostaviti in jasneje opredeliti. 
Zato se predvideva nova določba, ki za razliko od razporeja- 
nja delovnega časa v prej navedenih primerih, ki mora biti v 
naprej določeno v planu izrabe sklada letnega delovnega 
časa, dolqča odreditev začasne prerazporeditve delovnega 
časa (vendar v okviru povprečnega 42 urnega delovnega 
tednika), saj gre za nepredvidljive primere, ko nastopi višja 
sila ali izjemne okolišč ine, zaradi katerih pride do zmanjša- 
nega oziroma povečanega obsega dela ali pa je potrebno delo 
prekiniti (16. č len). 

Opozorjeno je bilo na nedoslednost sedanje zakonske do- 
ločbe, ki predvideva možnost, da delavka lahko sklene de- 
lovno razmerje s krajšim delovnim časom, kadar to terjajo 
koristi otroka. V tej določbi se ni popolnoma realizirala ideja 
iz devetega odstavka 184. č lena zakona o združenem delu, ki 
določa, da delavke lahko sklenejo delovno razmerje s krajšim 
delovnim časom od polnega pod pogoji in na nač in, ki ga 
določa zakon. Zato se v osnutku zakona določa, da lahko 
delavka v primeru, ko to zahtevajo koristi otroka, ne le sklene 
delovno razmerje s krajšim delovnim časom, temveč  ima tudi 
pravico, da začne opravljati delo s krajšim delovnim časom. S 
spremembo se želi doseči č imboljše zagotavljanje varstva m 
skrbi za otroka (17. č len). 

Zaradi širjenja zaposlitvenih možnosti in v skladu z Dogovo- 
rom o uskladitvi temeljnih kriterijev za urejanje dopolnilnega 
dela (Uradni list SFRJ, št. 9/78) je potrebno omejiti opravljanje 
dela delavcev, ki že delajo poln delovni čas v drugi temeljni 
organizaciji, ki lahko traja največ do 1/3 polnega delovnega 
časa (14 ur na teden). Zato je v noveli zakona bilo potrebno 
določ iti, da se lahko sklene delovno razmerje z delavcem, ki 
že dela v eni temeljni organizaciji le za opravljanje v noveli 
določenih del in da je za tako delo potrebno soglasje obeh 
temeljnih organizacij združenega dela. Pravice, obveznosti m 
odgovornosti teh delavcev je potrebno določ iti v samouprav- 
nem splošnem aktu, delavci obeh temeljnih organizacij m 
delavec pa se dogovorijo o načinu uresničevanja teh pravic, 
obveznosti in odgovornosti. Navedena dela pa je potrebno 
objavljati vsakih 12 mesecev, dokler se ne prijavijo nezapo- 
slene oziroma delno zaposlene osebe, ki izpolnjujejo pogoje 
(18. in 19. č len). 

Določbe zakona o delovnih razmerjih predvidevajo, da se 
delo prek polnega delovnega časa lahko opravlja le v izje- 
mnih, nujnih, nepredvidenih, objektivnih primerih, ki jih do- 
loča zakon in samoupravni splošni akt v skladu z zakonom. 
Glede na ugotovitve, ki izhajajo iz analize, da se »nadurno 
del o« še vedno zelo pogosto opravlja tudi tedaj, ko za to ni 
potrebe in bi se delo lahko opravilo v rednem delovnem času 
s prerazporeditvijo delavcev in delovnega časa, je potrebno 
tudi s spremembo zakona zaostriti pogoje za opravljanje dela 
prek polnega delovnega časa. Na razširjeno prakso opravlja- 
nja »nadurnega dela" kaže tudi podatek Zavoda SRS za 
statistiko, da je bilo v letu 1980 izplačano 246.149.633 din 
osebnega dohodka za nadurno delo, kar bi pomenilo izplač ilo 
povprečnega osebnega dohodka za 28.077 polno zapos.enih 
delavcev. Zato osnutek zakona predvideva omejitev trajanja 
opravljanja dela prek polnega delovnega časa na 30 ur na 
mesec namesto dosedanje omejitve 12 ur na teden. S tem se 
trajanje opravljanja dela prek polnega delovnega časa bi- 
stveno skrajša, omogoč i pa se opravljanje del prek polnega 
delovnega časa v opravičenih izjemnih primerih tudi več kot 
12 ur na teden, vendar ne več kot 30 ur na mesec. Novela pa 
ne spreminja primerov, ko je delo preko polnega delovnega 
časa potrebno uvesti. 

Za delo prek polnega delovnega časa je določen predpogoj, 
da se lahko uvede le tedaj, če dela ni mogoče opraviti z 
ustrezno racionalno organizacijo in delitvijo dela, razporedi- 
tvijo delovnega časa, z uvajanjem novih izmen ali zaposlitvijo 
novih delavcev. Predvideva pa se tudi obveznost delavcev, da 
sporočajo pristojni skupnosti za zaposlovanje podatke o izko- 
riščenosti delovnega časa in o delu prek polnega delovnega 
časa najmanj vsakih šest mesecev (20. in 21. č len). 

V varianti pa je predvideno, da se pojem »delo v podaljša- 
nem delovnem času«, ki se lahko določ i v skladu z zakoni v 
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samoupravnem splošnem aktu, v primerih, kjer splošni druž- 
beni interes in narava dejavnosti terjajo, da se brez prekinitve 
opravijo določena dela in naloge, črta iz zakona. Podaljšani 
delovni čas namreč v praksi organizacij združenega dela, ki 
ga imajo uvedenega, (zdravstvo, javno tožilstvo, sodišča ipd.) 
širše pojmujejo in sicer tako, da le efektivno delo opravljeno v 
tem času, šteje kot delo prek polnega delovnega časa, ostali 
čas v okviru podaljšanega delovnega časa pa le kot čas 
neposredne pripravljenosti za delo. Zato je predvidena va- 
riantna rešitev, da se med primere, ko delavci lahko s samou- 
pravnim splošnim aktom določ ijo, da bodo za omejeno dobo 
delali prek polnega delovnega časa, doda še primer, ko 
splošni družbeni interes in narava dejavnosti terjajo, da se 
brez prekinitve opravijo določena dela oziroma naloge v 
skladu s pogoji, kijih določajo posebni zakoni. Po tej rešitvi bi 
se tudi v tem primeru uvedlo delo prek polnega delovnega 
časa, ki se lahko opravlja le izjemoma in lahko traja največ  30 
ur na mesec. Podaljšani delovni čas pa naj bi ostal le organi- 
zacijski^ pojem, tako kot dežurstvo povsod tam, kjer v okviru 
podaljšanega delovnega časa štejejo le efektivno opravljeno 
delo kot delo prek polnega delovnega časa (»nadurno delo«). 
Tudi pri tej rešitvi je predviden osnovni predpogoj za uvedbo 
dela prek polnega delovnega časa, t.j, da se lahko uvede le v 
primerih, ko dela ni mogoče opraviti z ustrezno racionalno 
organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa, z 
uvajanjem novih izmen aH zaposlitvijo novih delavcev (20., 
20. a in 20. b č len). 

Ugotovljeno je bilo, da se v zadnjem času množijo zahteve 
delavcev organizacij združenega dela predvsem zdravstvenih, 
po podaljševanju letnega dopusta nad zakonsko določeni 
maksimum dni letnega dopusta v posameznem koledarskem 
letu. Največkrat delavci ta institut zlorabljajo, ker ne delajo v 
posebnih delovnih pogojih. Zato je v osnutku zakona predvi- 
deno, da lahko delavci, ki delajo v posebnih delovnih pogoiih 
določ ijo v samoupravnih splošnih aktih, da traja letni dopust 
več kot 30 delovnih dni, toda ne več kot 45 delovnih dni. 
Določanje dopusta daljšega od 30 delovnih dni pa se v noveli 
omejuje le na vrste del oziroma nalog, ki so taksativno (ne le 
primeroma) naštete v zakonu. (22. č len). 

Upoštevajoč predpise invalidsko pokojninskega zavarova- 
nja se vsem delovnim invalidom ne da določ iti telesne okvare, 
zato po sedanji določbi zakona o delovnih razmerjih ne mo- 
rejo uresničevati pravice do povečanega letnega dopusta do 5 
delovnih dni. Ustrezna sprememba določbe o povečanem 
letnem dopustu bi tudi delovne invalide, ne glede na stopnjo 
telesne okvare, vključ ila med primere, ko gre delavcem ome- 
njena pravica. Delovni invalidi v tem primeru so delovni inva- 
lidi II. in III. kategorije invalidnosti (22. č len). 

Da bi se pripomoglo k reševanju problemov, ki jih imajo 
delavci, ki skrbijo in negujejo težje telesno ali duševno priza- 
dete otroke (po podatkih, ki jih je zbralo Društvo za pomoč 
duševno prizadetim, je v SR Sloveniji namreč 8.600 zmerno, 
težje in težko duševno prizadetih, od tega 6.000 odraslih), se v 
osnutku zakona predvideva pravica do povečanega letnega 
dopusta tudi za te delavce (22. č len). 

Zaradi uč inkovitejše izrabe delovnega časa in smotrnejšega 
izkoriščanja letnih dopustov so predvideva novost, da delavci 
temeljne organizacije lahko v samoupravnem splošnem aktu 
določ ijo primere, ko ima delavec pravico izrabiti del letnega 
dopusta tudi v naslednjem koledarskem letu do konca fe- 
bruarja. Ti primeri so lahko npr. razlogi, ko delavec zaradi 
objektivnih ali drugih upravičenih razlogov ni mogel izkoristiti 
letnega dopusta v tekočem koledarskem letu (bolezen, voja- 
ška obveznost, povečan obseg dela, začasna nenadomestlji- 
vost delavca zaradi potreb delovnega procesa ipd.). Vendar 
pa mora tudi v teh primerih delavec, zaradi samega namena 
dopusta, izrabiti nepretrgani de/ dopusta 12 delovnih dni v 
tekočem koledarskem letu, v katerem je pridobil pravico do . 
izrabe letnega dopusta. Izjemoma pa lahko delavci, navedeni 
v 2. odstavku 96. člena zakona izrabijo celotni dopust do 
konca naslednjega koledarskega leta (23. č len). 

V združenem delu se je pojavila potreba tudi po smotrnejši 
uvedbi »kolektivnega letnega dopusta«. Le-tega se namreč  ne 
da vedno vnaprej določ iti v planu izrabe sklada letnega delov- 
nega časa v času, ko bi bil najbolj primeren. Zato se predvi- 
deva v osnutku zakona možnost določitve »kolektivnega let- 
nega dopusta « tudi v primerih, ko je v osnutku zakona predvi- 

dena možnost neplanirane prerazporeditve delovnega časa 
(24. č len). 

Zaradi uskladitve določbe o izobraževanju delavcev z zako- 
nom o usmerjenem izobraževanju je bilo potrebno v osnutku 
zakona predvideti možnost, da delavci samoupravno uredijo 
pravice delavcev ne le do izobraževanja ob delu, temveč tudi 
do izobraževanja iz dela. Ohraniti je potrebno dosedanjo 
ureditev, da delavci sami v samoupravnih splošnih aktih dolo- 
čajo vrste, načine in pogoje za izobraževanje, pri tem pa 
primeroma določiti nekatere pogoje, ki utegnejo vplivati na 
izbiro delavcev, ki se bodo izobraževali, kot tudi na obseg 
njihovih pravic pri delu v času izobraževanja. Medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v temeljni orga- 
nizacji in delavca-udeleženca usmerjenega izobraževanja pa 
se podrobneje določ ijo v pogodbi o napotitvi v usmerjeno 
izobraževanje. V skladu s predlagano spremembo bodo de- 
lavci torej skmi določali obseg pravic in obveznosti delavcev v 
času usmerjenega izobraževanja, zato ni potrebe, da se to 
ureja še v 60. in 62. členu zakona o delovnih razmerjih. 
Potrebno pa je spremeniti tudi 110. člen zakona o delovnih 
razmerjih, tako da bo delavec upravičen do nadomestila 
osebnega dohodka v primerih odsotnosti z dela zaradi izobra- 
ževanja v primerih, ko tako določa samoupravni akt (12., 25., 
26. in 27. člen). 

Delavci v temeljni organizaciji, v kateri se opravlja proiz- 
vodno delo oziroma delovna praksa določ ijo v samouprav- 
nem sporazumu o združevanju dela delavcev v temeljni orga- 
nizaciji tudi osnove in izhodišča za povezovanje delavcev in• 
udeležencev usmerjenega izobraževanja. Na podlagi teh 
osnov in izhodišč sprejmejo delavci poseben samoupravni 
splošni akt v katerem določ ijo medsebojne pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti zlasti pa: 

- pravico in obveznost udeleženca usmerjenega izobraže- 
vanja, da v temeljni organizaciji opravlja proizvodno delo 
oziroma delovno prakso; 

- pravice in obveznosti delavcev in udeležencev usmerje- 
nega izobraževanja v zvezi z opravljanjem proizvodnega dela 
oziroma delovne prakse; 

- prednostno pravico udeleženca usmerjenega izobraže- 
vanja, da po končanem usmerjenem izobraževanju sklene 
delovno razmerje z delavci temeljne organizacije v skladu s 
potrebami temeljne organizacije, če izpolnjuje zahtevane po- 
goje za opravljanje del oziroma nalog, za katera bo sklenil 
delovno razmerje. V tem primeru bi tak udeleženec usmerje- 
nega izobraževanja sklenil delovno razmerje brez oglasa ozi- 
roma razpisa (6. č len). 

Poleg primeroma navedenih pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti. bi na podlagi takega samoupravnega splošnega akta 
udeleženec usmerjenega izobraževanja lahko uresničeval 
tudi pravico in obveznost, da s svojim delom prispeva k delu 
temeljne organizacije združenega dela (seminarske naloge 
ipd.), pravico do štipendije oziroma ustrezne denarne na- 
grade in povrač ila stroškov v zvezi z izobraževanjem, pravico 
in obveznost spremljanja in sodelovanja pri uresničevanju 
samoupravljanja v temeljni organizacije združenega dela in 
seveda še druge. 

Udeleženec usmerjenega izobraževanja bi lahko s pismeno 
izjavo sprejel pravice, obveznosti in odgovornosti iz omenje- 
nega posebnega samoupravnega splošnega akta, s čimer bi 
se vzpostavilo specifično razmerje med njim in delavci te- 
meljne organizacije (28. č len). 

Zaradi uskladitve z mednarodno konvencijo št. 119 o zava- 
rovanju strojev, je bilo potrebno v osnutku določ iti, da dela- 
vec v nobenem primeru ne sme uporabljati stroja, ki nima 
predvidenih varnostnih naprav (29. člen). 

Glede na mednarodno konvencijo št. 45 o zaposlovanju 
žena pri podzemskih delih v rudnikih vseh kategorij, je bilo 
potrebno uvesti v osnutku zakona določbo o tem, katerih del 
oziroma nalog ženske zaradi njihove funkcije materinstva ne 
smejo po samem zakonu opravljati in primere, za katere ta 
prepoved ne velja (30. č len). 

Ker bi tudi delavec-samohranilec moral imeti enake pravice 
kot delavka-samohranilka, je v osnutku zakona to izrecno 
določeno (31. č len). 

Zavedajoč se pomembnosti varstva otroka in da se je v 
konkretnih primerih že sprejelo stališče, da pripada očetu 
oziroma delavcu, ki otroka neguje v primeru, če mati umre, 
zapusti otroka ali če je na podlagi izvida in mnenja pristojne 
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zdravstvene organizacije trajno oziroma začasno nesposobna 
za samostojno življenje in delo, tudi pravica do nepretrganega 
porodniškega dopusta (105 dni), se je pojavila potreba po 
formalni ureditvi take možnosti. Uresničevanje pravice do 
nepretrganega porodniškega dopusta pa naj se v teh primerih 
zmanjša za toliko, kolikor je mati to pravico ze izrabila, naj- 
manj pa za 28 dni. V osnutku zakona je predvideno da gredo 
upravičencem pravice v omenjenih primerih neglede na to ali 
ie bila mati, ki je umrla, zapustila otroka ali je bila na podlagi 
izvida in mnenja pristojne zdravstvene organizacije spoznana 
za trajno oziroma začasno nesposobno za samostojno življe- 
nje in delo, delavka ali ne (32. č len). 

Zaradi nedorečenosti zakonske določbe, ki predvideva pre- 
dnostno pravico pri zaposlovanju invalidnih oseb, se je v 
praksi organizacij združenega dela izoblikovalo mnenje, da se 
prednostna pravica lahko uveljavlja le v primerih, ko nezapo- 
slene invalidne osebe izpolnjujejo vse razpisane pogoje za 
opravljanje določenih del oziroma nalog. Glede na to, da je 
med razpisnimi pogoji praviloma vedno določena tudi de- 
lovna doba oziroma delovne izkušnje, ki pa jih z rehabilitacijo 
usposobljene invalidne osebe nimajo, je predvidena v noveli 
zakona novost, da se šteje, da invalidna oseba izpolnjuje 
pogoje za optevljenje del oziroma nalog, ce je bila z rehabili- 
tacijo usposobljena za taka dela oziroma naloge (33 člen). 

V zvezi z ugotavljanjem disciplinske odgovornosti delavcev 
tam, kjer zaradi majhnega števila delavcev ni m°?°če ureja ti 
delovnih razmerij s samoupravnimi splošnimi akti (1. č len) se 
v zakonu predvideva ustanovitev skupne disciplinske komisije 
z delavci v enakih ali sorodnih dejavnostih. O ugovorih delav- 
cev pa naj zoper odločbo skupne disciplinske komisije od- 
loča s statutom uporabnika določen samoupravni organ (34. 
č ien) 

Zaradi uveljavljanja načela hitrosti disciplinskega postopka, 
se v noveli predvideva obveznost, da morajo pooblaščeni 
organi za uvedbo disciplinskega postopka, vložiti zahtevo v 
15 dneh, odkar so zvedeli za kršitev delovne obveznosti m 
storilca, disciplinska komisija pa mora zahtevo prouč iti in 
začeti postopek v 30 dneh od vložitve zahteve (35. č len). 

Uskladitev z določbo 197. člena zakona o združenem delu 
in potrebe po zaostrovanju delovne discipline so narekovale 
tudi spremembo in dopolnitev zakona o delovnih razmerjih. 
Po predvidenih določbah osnutka zakona morajo delavci do- 
loč iti v samoupravnih splošnih aktih primere hujših kršitev 
delovne obveznosti, v zvezi z vrstami kršitev navedenih v 
zakonu, za katere se mora izreč i disciplinski ukrep preneha- 
nja delovnega razmerja. To pomeni, da zakon obvezuje de- 
lavce, da v svojih samoupravnih splošnih aktih konkretizirajo 
vrste kršitev, ki so taksativno naštete v zakonu, glede na 
specifičnosti v proizvodnem in delovnem procesu in pri tem 
upoštevajo ali zaradi kršitev prihaja do motenj v razmerjih pri 
opravljanju del oziroma nalog, zlasti pa ali prihaja do večje 
materialne škode oz. do nevarnosti za nastanek take škode, 
hujših posledic za pravice delavcev, zlasti še do posledic ali 
nevarnosti za njihovo življenje in zdravje ali do bistvenih 
motenj samoupravnih odnosov. V samoupravnih splošnih ak- 
tih pa morajo določ iti tudi število dni neupravičenega izo- 
stanka z dela. Osnutek prepušča samoupravni regulativi dolo- 
čitev izostanka med najmanj 5 in največ 7 dni v obdobju treh 
mesecev, zaradi poostritve delovne discipline, pa se v variant- 
nih predlogih predvideva podaljšanje te dobe na šest oziroma 
dvanajst mesecev. Za to hujšo kršitev delovne obveznosti se 
mora izreči disciplinski ukrep prenehanja delovnega ra- 
zmerja. Delavci pa lahko v samoupravnem splošnem aktu 
določ ijo tudi druge hujše kršitve delovne obveznosti v skladu 
z določbami zakona o združenem delu, za katere se disciplin- 
ski ukrep prenehanja delovnega razmerja izreka fakultativno 
in ne obvezno, kot v prej navedenih primerih (36. člen in 37. 
č len). 

Praksa organizacij združenega dela opozarja na pogosto 
izigravanje možnosti za odložitev izvršitve izrečenega ukrepa 
prenahanja delovnega razmerja. Zato je v osnutku zakona 
predvideno, da v vseh primerih, ko je izrečen disciplinski 
ukrep prenehanja delovnega razmerja, lahko odloži izvršitev 
ukrepa le dalavski svet. Na navedeno rešitev navaja tudi širše 
izvajanje tov. Edvard Kardelja v knjigi Svobodno združeno 
delo, ki v poglavju »Odgovornost delavcev za opravljanje 
delovnih obveznosti« med drugim ugotavlja, da zakon o zdru- 
ženem delu izhaja iz načela, da je treba dosledno spoštovati 

načelo, da se mora izreč i, če je bilo ugotovljeno, da so bile 
kršene delovne dolžnosti ali druge delovne obveznosti, tudi 
določen ukrep tj. kazen, samo delavski svet pa ima pravico, da 
kazen oziroma izročen ukrep omili ali celo razveljavi (38. 
č len). 

Tudi določbe o odškodninski odgovornosti je bilo potrebno 
uskladiti z določbami zakona o združenem delu. Vsebinsko 
ureditev, ki bo usklajena z zvezno zakonodajo, pa po ugotovi- 
tvah analize zahtevajo tudi izkušnje organizacij združenega 
dela in soflišč  združenega dela. Zato osnutek zakona določa 
obvezno uvedbo odškodninskega postopka znotraj temeljne 
organizacije združenega dela. Pri tem se višina odškodnine^ 
lahko določ i s sporazumom, ki mora biti pismen jn ima moč 
izvršilnega naslova. Šele, če delavec ne povrne ugotovljene 
škode delavcem temeljne organizacije združenega dela_ v 
roku treh mesecev, ali delavci temeljne organizacije združe- 
nega dela ne povrnejo škode delavcu v roku treh mesecev po 
podani zahtevi, se lahko uvede odškodninski postopek pred 
sodiščem združenega dela. Pri tem je potrebno opozoriti na 
negativne posledice, ki jih ima taka ureditev za delavca, saj se 
zastaralni rok za uvedbo odškodninskega postopka pred so- 
diščem združenega dela skrajša za 3 mesece (39. č len)._ 

Zakon o obligacijskih razmerjih že določa splošna načela o 
odškodninski odgovornosti, zato določba 160. č lena zakona o 
delovnih razmerjih ni potrebna (40. č len). 

V analizi je bilo ugotovljeno, da je v primeru fakultativnega 
suspenza pogosto nemogoče razporediti delavca na druga 
dela in naloge, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ozi- 
roma z delom pridobljeni delovni zmožnosti, ker ponavadi 
takih del v temeljni organizaciji združenega dela ni. Če bi 
zakon predvidel (tako kot pri obveznem suspenzu) možnost, 
da se tudi v teh primerih delavca lahko razporedi na katerakoli 
dela oziroma naloge v temeljni organizaciji združenega dela, 
bi se ta institut lahko uč inkoviteje izvajal (41. č len). 

Zaradi nejasnosti, ki se pojavljajo v zvezi z zakonsko do- 
ločbo, ki določa pravico delavca do izplač ila razlike do pol- 
nega znaska osebnega dohodka in zaradi strožjega obravna- 
vanja kršiteljev delovne discipline, je bilo potrebno v osnutku 
zakona predvideti, da te pravice nima delavec, ki mu je izre- 
čen z dokončno odločbo disciplinski ukrep za hujšo kršitev 
delovnih obveznosti, zaradi katere je bil odstranjen z dela iz 
temeljne organizacije združenega dela (42. č len). 

Po sedanjih zakonskih določbah preneha delovno razmerje 
z dokončnostjo disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega 
razmerja tudi delavcu, ki je neopravičeno izostal z dela brez 
namena, da se še vrne na delo v temeljno organizacijo združe- 
nega dela. Analiza je pokazala, da je taka zakonska ureditev 
neprimerna, saj delavcu, ki dejansko ne dela več v temeljni 
organizaciji združenega dela, delovno razmerje formalno še 
vedno traja. Zato je bilo potrebno določ iti, da se šteje, da 
delavcu, ki neopravičeno izostane z dela in se do konca 
disciplinskega postopka ne vrne na delo, preneha delovno 
razmerje z dnem, ko je nehal delati v temeljni organizaciji 
združenega dela (43. č len). 

V cilju zaposlovanja mladih strokovnih kadrov, ki kakor 
kažejo podatki, ostajajo brez zaposlitve in nenazadnje zbolj- 
ševanja izobrazbene strukture delavcev organizacij združe- 
nega dela, je v osnu tku zakona predvideno, da lahko pristojni 
organ temeljne organizacije združenega dela da soglasje, da 
delavec, ki izpolnjuje pogoje za polno osebno pokojnino, 
nadaljuje delovno razmerje le pod pogojem, da se na oglas 
oziroma razpis del in nalog, ki jih opravlja delavec, ni pirjavil 
kandidat, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Oglas oziroma javni 
razpis je potrebno objaviti tri mesece preden delavec izpolni 
pogoje za polno osebno pokojnino ter ga ponavljati vsako 
leto, vse dokler se ne prijavi kandidat, ki izpolnjuje razpisne 
pogoje (5. in 44. člen). 

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se delavcu, ki se mu 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, če to želi, ugotavlja 
izpolnitev pogojev za polno osebno pokojnino v dejanskem 
trajanju. Taka določba je nesmiselna, saj je njen namen omo- 
goč iti delavcu, ki dela v težkih pogojih dela, da bi delal tako 
dolgo, da bi izpolnil pogoje za polno osebno pokojnino tako 
kot drugi delavci. To pa je v nasprotju s cilji, ki jih želimo 
doseči z benificiranjem zavarovalne dobe. Zato je v osnutku 
zakona treba izključ iti možnost, da bi se delavcem, ki se jim 
šteje zavarovalna doba s povečanjem ugotavljala izpolnitev 
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pogojev za polno osebno pokojnino v dejanskem trajanju (44. 

Zaradi enakopravnega obravnavanja delavk in delavcev v 
zvezi s prenehanjem delovnega razmerja osnutek zakona 
predvideva, da se delavki, če to želi, šteje izpolnitev pogojev 
za polno osebno pokojnino tako kot delavcu. To pomeni, da 
lahko nadaljuje z delovnim razmerjem do izpolnjenih 40 let 
pokojninske dobe, tako kot to velja za delavca. 

To materijo pa bi bilo primerno enotno urediti z družbenim 
dogovorom, ki bi ga sklenile vse republike in avtonomni 
pokrajini. Iniciativa za sklenitev le-tega je bila že podana 
Zveznemu izvršnemu svetu (45. č len). 

Zaradi potrebe po zmanjševanju vseh oblik pogodbenega 
dela in upoštevajoč Dogovor o uskladitvi temeljnih kriterijev 
za urejanje dopolnilnega dela je potrebno v noveli zakona 
predvideti, da se pogodba o delu lahko sklene z delavcem le 
ob pogoju, da je podano predhodno pismeno soglasje pristoj- 
nega organa temeljne organizacije združenega dela, v kateri 
je zaposlen. Predvideva se tudi omejitev, da se pogodba o 
delu lahko opravlja največ  60 dni v posameznem koledarskem 
letu (48., 49. in 51. č len). 

Iz ocene podatkov organov inšpekcije dela je razvidno, da 
je v letu 1980 delalo po pogodbi o delu okrog 11.000 upoko- 
jencev. Za te pogodbe je znač ilno, da so bile sklenjene zlasti 
za opravljanje s/stemiziranih administrativnih, strokovnih in 
drugih podobnih del, za katera bi bilo mogoče zaposliti neza- 
poslene mlade kadre. 

Zato je v osnutku zakona predvideno, da se črta posebna 
določba o pogodbenem delu upokojencev. Le-ti pa bodo še 
vedno lahko opravljali določena začasna oziroma občasna 
dela po 213. oziroma 214. členu zakona o delovnih razmerjih 
enako torej, kot druge osebe, seveda omejeno na 60 dni v 
posameznem koledarskem letu in pod pogojem, da za ta dela 
•»/ mogoče zaposliti nezaposlene aH delno zaposlene osebe 
(*. . 50. č len). 

Z nar i,onom zaostrovanja odgovornosti delavcev za izvrše.- 

vanje delovnih obveznosti in samoupravljalskih funkcij kot 
tudi zaradi vsesplošnih prizadevanj za več jo produktivnost 
dela in razširitev zaposlitvenih možnosti, ki jih obvezujejo tudi 
določbe osnutka zakona, je bilo potrebno zaostriti tudi kazen- 
ske določbe s tem, da se zvišajo denarne kazni za prekrške do 
najvišje možne mere, ki jih določa zakon o prekrških za 
nosilca samostojnega osebnega dela, če stori prekršek po 
ustreznih določbah zakona o delovnih razmerjih, t. j. denarna 
kazen od 5.000 do 50.000 dinarjev (sedaj od 3.000 do 10.000 
dinarjev), za temeljno organizacijo združenega dela, za katero 
je že itak določena v veljavnem zakonu najvišja dopustna 
denarna kazen f višini od 5.000 do 50.000 din in za nosilca 
samostojnega osebnega dela pa so se bistveno razširili prekr- 
ški določb zakona o delovnih razmerjih. V osnutku zakona je 
predvidena tudi novost, da se določ i za temeljno organizacijo 
združenega dela, odgovorno osebo temeljne organizacije 
združenega dela in za nosilca samostojnega osebnega dela 
(zasebnega delodajalca) dvojna višina predpisane denarne 
kazni (od 10.000 do 100.000) dinarjev, za odgovorno osebo 
temeljne organizacije združenega dela pa od 1.000 do 10.000 
dinarjev (sedaj 500 do 5.000 dinarjev). Takšna dvojna denarna 
kazen naj bi se predpisala le v primeru hujših prekrškov 
določb zakona o delovnih razmerjih, s katerimi je ogroženo 
zdravje ali življenje delavcev, aH če je povzročena večja mate- 
rialna škoda. Zakon o prekrških namreč določa, da se s 
predpisom lahko predpiše za hujše prekrške denarna kazen 
tudi za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti do 100.000 di- 
narjev, za odgovorno osebo pravne osebe pa do 10.000 dinar- 
jev. Pri tem pa je potrebno pripomniti, da je premalo samo 
zaostrovanje kazenskih določb, zato bo potrebno poostriti 
tudi nadzorstvo nad izvajanjem določb zakona o združenem 
delu o medsebojnih delovnih razmerjih in zakona o delovnih 
razmerjih, predvsem s strani organov inšpekcije dela in zago- 
toviti ustrezne ukrepe zoper kršilce predpisov o delovnih 
razmerjih (52. in 53. č len). 
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ANALIZA 

o uresničevanju zakona o delovnih 

razmerjih (ESA-701)  

POVZETEK 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 27. 3. 1981 pred- 

ložil Skupšč ini SR Slovenije predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih. 
O njem sta dne 29. 4. 1981 razpravljala Družbenopolitični 
zbor in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. 
Zbor združenega dela je na predlog Družbenopolitičnega 
zbora sprejel sklep, da se sklepanje o predlogu za izdajo 
zakona odloži in da naj Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v skladu s sklepom Družbenopolitičnega zbora, pred- 
logi, mnenji in stališč i delovnih teles skupščine in zbora in 
razprave na seji zbora, predloži celovito analizo o uresni- 
čevanju zakona o delovnih razmerjih, iz katere bo razvi- 
dno, aH je potrebno spreminjati zakon o delovnih razmer- 
jih in kakšne so te spremembe. Pri pripravljanju spre- 
memb in dopolnitev zakona je potrebno zagotoviti, da 
bodo delavci v skladu z njihovimi pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi vse več vprašanj s področja delovnih 
razmerij urejali s samoupravnimi splošnimi akti. Zato je 
pred sprejemom predloga za izdajo zakona potrebno za- 
gotoviti široko razpravo v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih o urejanju delovnih 
razmerij. 

V zvezi z omenjenim sklepom je Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije kot nosilec javne razprave skupaj z 
Republiškim komitejem za delo, Republiško konferenco 
SZDL. ZSMS in Gospodarsko zbornico Slovenije organizi- 
ral razprave v izbranih 23 organizacijah združenega dela s 
področja industrije, gradbeništva, prometa, kmetijstva, 
zdravstva ter vzgoje in izobraževanja. Razprave o uresni- 
čevanju zakona o delovnih razmerjih v samoupravni praksi 
so organizirali tudi občinski sveti zveze sindikatov Slove- 
nije in medobčinske gospodarske zbornice. 

V zvezi z uresničevanjem zakona o delovnih razmerjih 
so podali svoja mnenja, stališča in sugestije tudi: Sodišče 
združenega dela SR Slovenije, Družbeni pravobranilec 
samoupravljanja SR Slovenije, Zveza društev pravnikov v 
gospodarstvu Slovenije, Odvetniška pisarna, Službe 
pravne pomoči pri Republiškem svetu za kadrovska vpra- 
šanja, Republiški komite za zdravstveno in socialno var- 
stvo, Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve. Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani pa je 
opravil raziskavo "Primernost zakonske ureditve delovnih 
razmerij glede na potrebe uresničevanja pravic, obvezno- 
sti in odgovornosti delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela«. 

V široki razpravi o vprašanju uresničevanja zakona o 
delovnih razmerjih, iz katere je nastala analiza, je bila v 
celoti potrjena usmeritev Skupščine SRS, da je potrebno 
pri pripravljanju sprememb in dopolnitev zakona o delov- 
nih razmerjih zagotoviti nadaljnji razvoj samoupravnega 
urejanja delovnih razmerij v združenem delu. 

Ugotovitve analize kažejo, da je potrebna nadaljnja do- 
gradnja in precizacija nekaterih zakonskih določb, pred- 
vsem v zvezi z: urejanjem delovnega časa, prerazporeja- 
njem delavcev, izobraževanjem in pripravništvom, disci- 
plinsko in odškodninsko odgovornostjo, varstvom mate- 
rinstva, prenehanjem delovnega razmerja in pogodbami o 
delu. Spremembe in dopolnitve drugih določb narekuje 
usklajevanje z zvezno zakonodajo ali pa z določbami ratifi- 
ciranih mednarodnih konvencij, ki jih je naša država 
dolžna upoštevati. 

DELOVNI ČAS: 
Urejanje in razporejanje delovnega časa mora omogo- 

čiti in pospeševati produktivnejšo izrabo delovnega časa, 
več jo humanizacijo dela in Uresničevanje politike zaposlo- 
vanja. Za temeljno organizacijo združenega dela je eden 
od sestavnih elementov plana tudi planiranje delovnega 
časa, s čimer mora biti zagotovljena optimalna racional- 
nost in produktivnost dela. 

Zakon o združenem delu uresničuje ustavno načelo po 
katerem federacija ureja le temeljne pravice delavcev u 
združenem delu, ki so bistvenega pomena za njihov druž- 
benoekonomski položaj. 

V cilju boljše izrabe delovnega časa uč inkovitejšega 
določanja in razporejanja delovnega časa naj bi delavci 
torej v samoupravnih splošnih aktih temeljnih organizacij 
združenega dela razporejali delovni čas, kadar je to glede 
na naravo in organizacijo dela potrebno tudi neenako- 
merno (42 ur na teden v povprečju v določeni dobi, največ 
pa v enem letu), delo preko polnega delovnega časa uva- 
jali le pod v zakonu strogo omejenimi pogoji itd. 

Taka določ ila bi bila zgolj okvir in usmeritev za podrob- 
nejše samoupravno urejanje. 
RAZPOREJANJE DELAVCEV: 

Učinkovito razporejanje in prerazporejanje delavcev je 
bistveni element prizadevanj, da bi delavec opravljal dela 
oziroma naloge, kjer bi lahko prispeval največ ji delež k 
ustvarjanju dohodka temeljne organizacije oziroma de- 
lovne skupnosti in celotnega združenega dela. 

Temeljna pravica in dolžnost delavca je, da opravlja dela 
in naloge za katera je sklenil delovno razmerje. Delavca pa 
se lahko prerazporedi na katerakoli dela, ki ustrezajo 
njegovi strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti na podlagi ugotovljenih delovnih potreb in v 
skladu s kriteriji, ki jih določa samoupravni splošni akt. 

Delavec je lahko razporejen na druga dela v okviru 
temeljne organizacije združenega dela ali pa iz ene te- 
meljne organizacije združenega dela v drugo temeljno 
organizacijo združenega dela v okviru delovne organiza- 
cije oziroma sestavljene organizacije združenega dela. 

Problemi, ki v samoupravni praksi nastajajo v zvezi z 
omenjeno ureditvijo, narekujejo uvajanje možnosti za flek- 
sibilnejše razporejanje delavcev znotraj temeljne organi- 
zacije združenega dela, delovne organizacije in sestav- 
ljene organizacije združenega dela, kakor tudi možnosti, 
da je delavec začasno razporejen oziroma, da preide na 
delo v drugo temeljno organizacijo združenega dela izven 
okvira delovne organizacije in sestavljene organizacije 
združenega dela. S takimi rešitvami bi se v prihodnje lahko 
zagotovilo uč inkovito možnost za kontinuirani potek de- 
lovnega procesa oziroma zagotavljanje uresničevanja 
neodtujljive pravice dela z družbenimi sredstvi (tudi v 
primeru, če delo delavca v temeljni organizaciji združe- 
nega dela ni več potrebno). 
IZOBRAŽEVANJE ZA DELO IN 
SAMOU PRA VLJANJE: 

Nadaljnji razvoj sistemskih podlag za uveljavitev usmer- 
jenega izobraževanja zahteva čim tesnejše povezovanje 
kadrovskega usmerjanja s potrebami združenega dela. 

Že v ustavi je zajamčena pravica občanov, da pod ena- 
kimi z zakonom določenimi pogoji pridobivajo znanje in 
strokovno izobrazbo na vseh stopnjah izobraževanja, v 

' vseh vrstah šol in v drugih izobraževalnih zavodih. 
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Upoštevanje tudi zakon o usmerjenem izobraževanju, je 
potrebno v nadaljnjem razvoju zagotavljati tesno povezo- 
vanje udeležencev usmerjenega izobraževanja z delavci v 
organizacijah združenega dela in pravico delavcev do 
stalnega izpopolnjevanja in poglabljanja znanja. 

Skladno s tem je v analizi vsebovano mnenje, da naj 
delavci na podlagi ustreznih usmerjevalnih določb zakona 
v samoupravnih splošnih aktih določ ijo vrste, načine in 
oblike izobraževanja delavcev (izobraževanje iz dela in ob 
d&lu)j Poleg tega naj bi delavci v svojih samoupravnih 
splošnih aktih določ ili tudi pravice in obveznosti, ki jih 
imajo delavci, ki se izobražujejo ter njihov obseg Na ta 
nač in naj bi delavci sami, glede na svoje konkretne ra- 
zmere, presojali vse v zvezi z izobraževanjem iz dela in ob 
delu, s tem pa tudi obseg pravic in obveznosti kot sesta- 
vino svojih medsebojnih družbenoekonomskih razmerij. 

V samoupravni/h splošnih aktih organizacij združenega 
dehi pa naj bi delavci opredeljevali tudi nač ine za ustvarja- 
nje č im ugodnejših pogojev za vključevanje udeležencev 
usmerjenega izobraževanja v proizvodni proces. V ta na- 
men naj bi delavci v temeljni organizaciji združenega dela, 
v kateri se opravlja proizvodno delo oziroma delovna 
praksa, v samoupravnem sporazumu določili osnove in 
izhodišča, na podlagi katerih bi delavci lahko določili 
svoje pravice, obveznosti in odgovornosti, kakor tudi pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti, ki naj bi jih uresničevali 
udeleženci usmerjenega izobraževanja. 

Delavci naj bi določ ili možnost, da bi udeleženci usmer- 
jenega izobraževanja uresničevali npr.: pravico oz. obvez- 
nost do opravljanja proizvodnega dela oziroma delovne 
prakse, prednostno pravico pri sklepanju delovnega ra- 
zmerja, pravico do štipendije oziroma ustrezne denarne 
nagrade in povrač ila stroškov v zvezi z izobraževanjem, 
spremljanja in sodelovanja pri uresničevanju samouprav- 
ljanja v temeljni organizaciji združenega dela in druge. 

POGLABLJANJE PODLAG ZA ODGOVORNO 
DELO 

Zakon o združenem delu pogojuje družbenoekonomski 
položaj delavca v združenem delu z medsebojno odgovor- 
nostjo, kajti za temelji socialističnega samoupravnega 
združenega dela določa med drugim tudi samoupravni 
položaj delavca, ki v odnosih medsebojne povezanosti ter 
solidarnosti odloča o delu in poslovanju organizacije 
združenega dela, v kateri združuje delo in organizacije, v 
kateri združuje delo in sredstva. Zakon torej širi odgovor- 
nost delavca preko okvirov temeljne organizacije v ce- 
lotno združeno delo in je zato naša celotna družbena 
ureditev pogojena z medsebojno odgovornostjo vsakega 
posameznika do vsakogar in do vseh. 

Zvezni zakon opredeljuje disciplinsko in oškodninsko 
odgovornost ter odgovornost za opravljanje samouprav- 
Ijalskih funkcij. 

V razpravi o vprašanjih in problemih uresničevanja za- 
kona o delovnih razmerjih, So delavci postavljali tudi za- 
hteve po takšnih spremembah in dopolnitvah določ il v 
zakonu, ki bi pripomogle in zagotovile uč inkovitejše ure- 
sničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, 
zlasti pa poostritev odgovornosti za opravljanje samo- 
upravljalskih funkcij, delovne discipline ter materialne od- 
govornosti. 

Delavci so izražali prepričanje, da bi v to smer narav- 
nane spremembe pomembno prispevale k doseganju 
več je produktivnosti dela. 

Zato naj bi spremembe in dopolnitve zakona nakazale 
nove možnosti za zaostrovanje disciplinske odgovornosti. 

Delavci naj bi torej imeli obveznost, da v samoupravnih 
splošnih aktih določ ijo obveznost izreka disciplinskega 
ukrepa prenehanja delovnega razmerja za neopravičeno 
izostajanje z dela. Tudi obveznost delavcev, da v samou- 
pravnem splošnem aktu določ ijo primere hujših kršitev 
delovne discipline, za katere se mora izreč i disciplinski 
ukrep prenehanja delovnega razmerja, bi vodila k istemu 
cilju. Zakon naj bi za rešitev problemov v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela določ il, da delavcu, ki je neopra- 
vičeno prenehal delati v temeljni organizaciji združenega 
dela, preneha delovno razmerje z dnem, ko je prenehal 

delati, če se do konca disciplinskega postopka ni vrnil na 
delo. Zaostrovanje disciplinske odgovornosti bi se dose- 
glo tudi z zakonsko ureditvijo, da je delavec tudi v času 
fakultativnega suspenza lahko razporejen na katerakoli 
dela in naloge, ne glede na to, če ustrezajo njegovi stro- 
kovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti, 
da lahko odloži izvršitev disciplinskega ukrepa prenehanja 
delovnega razmerja le delavski svet in druge. 

Namen odškodninske odgovornosti v delovnem ra- 
zmerju je manjši v povrnitvi povzročene škode, večji pa v 
prevenciji pred nastalo škodo, pa naj gre za odškodo- 
vanca delavca aH pa oškodovano temeljno organizacijo. 
Zato je temeljni namen odškodninskih razmerij krepitev 
odgovornosti v združenem delu nasploh, povrnitev že na- 
stale škode in vzpostavitev prejšnjega stanja pa je drugot- 
nega pomena. 

V zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti je 
treba opozoriti na neskladje med zvezno in republiško 
zakonodajo. Zakon o delovnih razmerjih bi moral izrecno 
predvideti kot obvezno izvedbo postopka glede ugotavlja- 
nja in povrnitve škode v temeljni organizaciji združenega 
dela in sicer tako glede škode, ki jo posamezni delavec 
povzroč i delavcem temeljene organizacije združenega 
dela kot tudi tiste, ki jo utrpi oziroma, ki mu jo povzroč ijo 
drugi delavci. Šele če delavec ne povrne ugotovljene 
škode ali če delavci v temeljni organizaciji združenega 
dela ne povrnejo škode, se lahko uvede postopek pred 
sodiščem združenega dela. 

Potrebno bi bilo dopustiti tudi sporazumno določanje 
višine odškodnine s pismenim sporazumom z močjo izvr- 
šilnega naslova. 
PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 
DELAVCEM, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE 
ZA POLNO OSEBNO POKOJNINO 

Politika zaposlovanja mladih strokovnih kadrov, ki vse 
pogosteje ostajajo brez zaposlitve in upoštevanje določb 
Dogovora o uskladitvi temeljnih kriterijev za urejanje do- 
polnilnega dela (Ur. I. SFRJ, št. 9/78), zahteva kritično 
presojo upravičenosti potreb po nadaljevanju delovnega 
razmerja delavca, ki izpolni pogoje za polno osebno po- 
kojnino. 

Zakon o združenem delu določa, da razen v primeru, če 
zakon ne določa drugače, takemu delavcu preneha de- 
lovno razmerje po samem zakonu. 

V cilju širjenja zaposlitvenih možnosti mladih strokovnih 
kadrov in dvigovanju izobrazbene strukture delavcev naj 
bi zakon predvidel, da lahko pristojni organ temeljne orga- 
nizacije združenega dela da soglasje za nadaljevanje de- 
lovnega razmerja delavca, ki je izpolnil pogoje za polno 
osebno pokojnino, le v primeru, če se na poprejšnji oglas 
oziroma javni razpis del in nalog, kijih opravlja delavec, ni 
prijavil kandidat, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Pri tem 
ženske, ki izpolnijo pogoje za polno osebno pokojnino v 
primeru z moškimi ne bi smele biti zapostavljene. 
POGODBE O DELU: 

Vse oblike pogodbenega dela je potrebno omejiti bodisi 
z doslednejšim izvajanjem zakonskih in podzakonskih do- 
ločb, upoštevanjem omenjenega Dogovora o uskladitvi 
temeljnih kriterijev za urejanje dopolnilnega dela in z 
uč inkovitejšim izvajanjem nadzora. 

Pogodbe o delu z upokojenci bi bilo potrebno v zakonu 
o delovnih razmerjih črtati, saj je glede na podatke ustrez- 
nih institucij v praksi v zvezi z njo preveč zlorab, pa tudi 
zakon o združenem delu take oblike pogodbenega dela ne 
pozna. Le v primeru, če je taka rešitev preuranjena naj 
zakon o delovnih razmerjih sklepanje pogodbe o delu le 
omeji. 

Razen opisanih, so v pričujoč i analizi vsebovani še drugi 
problemi, ki so bili ugotovljeni ob proučevanju uresniče- 
vanja zakona o delovnih razmerjih. 

Analiza in v njej vsebovani predlogi za nadaljne razreše- 
vanje posameznih vprašanj bo služila kot podlaga za pri- 
pravo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih razmerjih ter za pripravo osnutka 
zakona. 
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UVOD 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji 

dne 29. 4. 1981 obravnaval predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih in spre- 
jel sklep, da predlaga Zboru združenega dela, da odloži skle- 
panje o predlogu za izdajo zakona. Predložil je zboru združe- 
nega dela, da naloži predlagatelju, naj pripravi celovito ana- 
lizo uresničevanja zakona o delovnih razmerjih. 

« Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji 
56. seji dne 29. 4. 1981 obravnaval predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah o delovnih razmerjih in sprejel 
sklep, da se sklepanje o predlogu za izdajo zakona odloži. Pri 
tem je Skupščina SR Slovenije naložila Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da naj v skladu s sklepom Družbeno- 
političnega zbora, predlogi, mnenji in stališč i delovnih teles 
skupščine in zbora in razprave na seji zbora, predloži celovito 
analizo o uresničevanja-zakona o delovnih razmerjih, iz ka- 
tere bo razvidno ali je potrebno spreminjati zakon o delovnih 
razmerjih in kakšne so te spremembe. Pri pripravljanju spre- 
memb in dopolnitev zakona je potrebno zagotoviti, da bodo 
delavci v skladu z njihovimi pravicami, obveznostmi in odgo- 
vornostmi vse več vprašanj s področja delovnih razmerij ure- 
jali s samoupravnimi splošnimi akti. Zato je pred sprejemom 
predloga za izdajo zakona potrebno zagotoviti široko raz- 
pravo v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih o urejanju delovnih razmerij. 

V ta namen je bila ustanovljena pri Republiškem komiteju 
za delo posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavni- 
kov Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republi- 
ške konference SZDL, Republiške konference ZSM Slovenije, 
Sodišča združenega dela SR Slovenije, Družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja SR Slovenije, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Inštituta za 
delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Republiškega komiteja 
za delo. Ta delovna skupina je pripravila osnutek bistvenih 
problemskih vprašanj, v zvezi s katerimi so se vršile razprave v 
okviru družbenopolitičnih organizacij, od občinskih do repu- 
bliških, (v občinskih sindikalnih svetih, medobčinskih gospo- 
darskih zbornicah, Republiškem svetu Zveze sindikatov Slo- 
venije, Republiški konferenci SZDL Slovenije in Republiški 
konferenci ZSM Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije) in 
v organizacijah združenega dela. Razgovori so bili opravljeni 
v izbranih 23 organizacijah združenega dela s področja indu- 
strije, gradbeništva, prometa, kmetijstva, zdravstva ter vzgoje 
in izobraževanja in so okvirno potekali po naslednjih vpraša- 
njih: določanje, razporejanje in uč inkovita izraba delovnega 
časa, razporejanje in prerazporejanje delavcev, izvajanje do- 
ločb usmerjenega izobraževanja in vključevanje udeležencev 
usmerjenega izobraževanja v proizvodni proces, uveljavljanje 
vseh vrst odgovornosti za uč inkovito samoupravljanje in delo, 
varstvo invalidov in materinstva, delo delavcev, ki so izpolnili 
pogoje za polno osebno pokojnino in upokojencev. 

Javna razprava je bila sicer širše zastavljena, vendar je 
delovna skupina ugotovila, da glede nekaterih vprašanj de- 
lavci organizacij združenega dela nimajo več jih težav pri 
izvajanju v praksi, glede drugih pa, da sicer predstavljajo 
določene težave, kar pa je posledica neizvajanja, nerazume- 
vanja in nepoznavanja pozitivnih zakonskih predpisov. 

Na podlagi rezultatov javne razprave, podatkov empirične 
raziskave Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
"Primernost zakonske ureditve delovnih razmerij glede na 
potrebe uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti de- 
lavcev v temeljnih organizacijah združenega dela« in strokov- 
nih ugotovitev institucij, katerih predstavniki so člani delovne 
skupine, je bila izdelana pričujoča analiza. 

Glede na to, da je problematika uresničevanja določb za- 
kona o delovnih razmerjih ozko povezana z delavčevo neod- 
tujljivo pravico dela z družbenimi sredstvi, so v analizi neka- 
tera vprašanja podrobneje izpostavljena, vendar brez namena 

širjenja obsega analize. Podrobnejša razdelava vprašanj naj le 
pripomore k boljšemu razumevanju izpostavljene problema- 
tike. 

I. DELOVNI ČAS 
Urejanje in razporejanje delovnega časa mora omogočiti in 

pospeševati produktivnejšo izrabo delovnega časa, večjo hu- 
manizacijo dela in uresničevanje politike zaposlovanja. 
Ustrezna" racionalna ureditev delovnega časa je izrednega 
pomena za združeno delo. V ekonomskem smislu je dolžina, 
razporeditev in izraba delovnega časa tisti dejavnik, ki določa 
ob dani stopnji tehnologije in drugih pogojih delovnega pro- 
cesa obseg proizvodnje in s tem tudi družbeni standard. S 
socialnega vidika določa dolžina delovnega časa tudi tisti čas 
delavca, s katerim delavec svobodno razpolaga v skladu s 
svojimi potrebami to je njegov prosti čas. S primerno uredi- 
tvijo delovnega časa se torej na eni strani varuje delavca pred 
prehitro izrabo njegovih duševnih in telesnih sposobnosti, na 
drugi strani pa se prizadeva s smotrno organizacijo dela in 
uč inkovito izrabo delovnih sredstev povečati stopnjo produk- 
tivnosti dela. 

Za temeljno organizacijo združenega dela je eden od se- 
stavnih elementov plana tudi planiranje delovnega časa, s 
čimer mora biti zagotovljena optimalna racionalnost in pro- 
duktivnost dela. Ker je racionalno planiranje delovnega časa v 
posameznih temeljnih organizacijah združenega dela veli- 
kega pomena ne le za same temeljne organizacije združenega 
dela, ampak za vso družbo kot celoto je dal zakon v pristoj- 
nost občinam kot družbenopolitičnim skupnostim, da sprem- 
ljajo potek tega planiranja, predvsem pa ali so plani izrabe 
sklada delovnega časa pravočasno sprejeti za naslednje kole- 
darsko leto in ali so sestavljeni v skladu z zakonom. Določanje 
trajanja in razporejanja delovnega časa ter smotrna izraba 
delovnega časa je posebnega pomena za nenehno rast druž- 
bene produktivnosti in za napredek družbenega standarda. 
Zaradi tega je potrebno organizirano prizadevanje delavcev 
združenega dela in vseh družbenopolitičnih dejavnikov, da bo 
plan izrabe delovnega časa, kot podlaga za organiziran in 
produktiven potek delovnega procesa in poslovanja v vseh 
temeljnih organizacijah združenega dela, postal v praksi po- 
glavitni planski ukrep za optimalno razporejanje in izrabo 
delovnega časa. 

Ustava določa pravico do omejenega delovnega časa, ki ne 
sme biti daljši kot 42 ur na teden, samo zakon pa lahko 
predpiše za določene dejavnosti in primere za omejeno dobo 
več kot 42 ur na teden, če to zahteva narava dela ali izjemne 
okolišč ine. Tudi pogoje za skrajšanje delovnega časa lahko 
določ i le zakon. 

Zakon o združenem delu uresničuje ustavno načelo, po 
katerem federacija ureja le temeljne pravice delavcev v zdru- 
ženem delu, ki so bistvenega pomena za njegov družbenoe- 
konomski položaj. Tako določa, da delovni čas delavcev ne 
sme biti daljši od 42 ur na teden, polni delovni čas pa določijo 
delavci sami v samoupravnem splošnem aktu v skladu z 
zakonom. Določa pa tudi dolžino delovnega tedna, najmanj 5 
delovnih dni. 

Od temeljne pravice delavca do omejenega delovnega časa, 
lahko v smeri podaljševanja oziroma skrajšanja delovnega 
časa odstopi le zakon s tem, da določ i dejavnosti, primere in 
pogoje. Sedmi odstavek 184. člena zakona o združenem delu 
pa vsebuje določbo, ki jasno opredeljuje cilje urejanja in 
razporejanja delovnega časa v združenem delu s tem, da 
napotuje delavce, naj določijo delovni čas in njegovo razpore- 
ditev v temeljni organizaciji združenega dela tako, da zagoto- 
vijo č im popolnejšo in smotrnejšo izkoriščenost svojega dela, 
kakor tudi usklajenost skupnega dela v temeljnih organizaci- 
jah, s katerimi so povezani pri uresničevanju skupnih intere- 
sov. 

Poseben poudarek pa daje zakon o združenem delu tudi 
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usklajenosti tako imenovanega obratovalnega ali poslovnega 
časa določenih storitvenih dejavnosti, zdravstva in drugih 
družbenih dejavnosti, s potrebami delavcev in drugih delov- 
nih ljudi z začetkom dela organizacij, v katerih delajo in 
njihovo lokacijo, z življenjskimi in drugimi razmerami v kraju 
oziroma v okolju, v katerem živijo. Razpored, začetek in konec 
delovnega časa v storitvenih in družbenih dejavnostih dolo- 
čajo s samoupravnim sporazumevanjem organizacije združe- 
nega dela, samoupravne interesne skupnosti, organizacije 
potrošnikov in druge zainteresirane organizacije. Zvezni za- 
kon pa določa tudi možnost za uvedbo krajšega delovnega 
časa. 

Zakon o delovnih razmerjih konkretizira ustavne določbe in 
določbe zakona o združenem delu, na drugi strani pa je izraz 
samostojne republiške zakonodaje na področ ju delovnih ra- 
zmerij nasploh in podrobneje ureja delovni čas. Bistveni pro- 
blemi, ki se pojavljajo na področju delovnega časa, so pred- 
vsem v zvezi z razporejanjem in prerazporejanjem delovnega 
časa, določanjem krajšega od polnega delovnega časa, uvaja- 
njem dela preko polnega delovnega časa in podaljšanega 
delovnega časa. 

1. Uč inkovito razporejanje in prerazporejanje 
delovnega časa 

Zakon o delovnih razmerjih sicer določa, da delavci dolo- 
čijo delovni čas in njegovo razporeditev s samoupravnim 
splošnim aktom v skladu z zakonom tako, da bodo zagotovili 
izpolnjevanje nalog in potreb, ki jih narekujejo smotrna orga- 
nizacija dela in čimpopolnejše, uč inkovitejša ter racional- 
nejša izkoriščenost delovnih sredstev in delovnega časa, ven- 
dar pa hkrati določa 42-urni delovni teden za vse delavce, 
razen za delavce v temeljnih organizacijah združenega dela s 
sezonskim značajem in v izjemnih primerih. Da traja delovni 
teden najmanj 5 delovnih dni pa povzema zakon o delovnih 
razmerjih določbo zakona o združenem delu. Le v organizaci- 
jah združenega dela s sezonskim značajem dela pa se delovni 
čas lahko razporedi (v planu izrabe sklada letnega delovnega 
časa) tako, da znaša v določeni dobi med letom več kot 7 ur 
na dan, v preostalem delu te dobe pa manj kot 7 ur na dan, pri 
tem pa skupaj delovni čas v omejeni dobi ne srne biti v 
povpreč ju daljši od 42 ur na teden. 

Določanje,primerov, ko se taka prerazporeditev delovnega 
časa lahko odredi - torej ne planira v naprej - pa zakon 
prepušča samoupravni regulativi, zlasti pa v primeru višje sile 
oziroma elementarnih nesreč , pomanjkanj surovin ali dru- 
gega materiala, rekonstrukcije, remonta ipd. 

Zakonska ureditev 42 urnega in najmanj 5 dnevnega delov- 
nega tednika delavcem mnogih organizacij»združenega dela 
ne omogoča, da bi uč inkovito prilagodili delovni čas potre- 
bam delovnega procesa. 

Iz odgovorov organizacij združenega dela je razvidno, da 
jim določba, da morajo delavci delati najmanj 5 dni v tednu, 
povzroča največje težave pri turnusnem delu in razporejanju 
delovnega časa pred ali po državnih oziroma republiških 
praznikih, ko se ne dela. Pogosto se delo še vedno opravlja v 
turnusih in to predvsem na naslednjih področjih (železniški 
promet, pošte, luška dejavnost, RTV, delo gasilcev ipd.). Ne- 
razpoloženje med delavci ustvarja ta določba, ko se razporeja 
delovni čas pred oziroma po državnem ali republiškem praz- 
niku, ki ga loč i od delavčevega prostega dne (nedelje) le en 
dan. Delavci namreč ne smejo tega dne nadomestiti z delom v 
soboto v prejšnjem ali naslednjem tednu. To pa povzroča 
organizacijam združenega dela velike stroške, saj ni vedno 
smotrno spravljati v pogon strojev le za en dan, poleg tega pa 
tam, kjer imajo zaposlene delavce iz drugih republik, le-ti 
odidejo domov in se na ta dan ne vrnejo na delo, kar povzroča 
nepotrebno kršitev delovnih obveznosti in nezadovoljstvo de- 
lavcev. 

V zvezi z določbo o 42 urnem delovnem tednu delavci 
organizacij združenega dela ugotavljajo, da je potreba po 
določanju povprečne 42 urne tedenske delovne obveznosti 
prisotna tudi v organizacijah združenega dela, katerih dejav- 
nost ni sezonskega značaja. Tudi v takih organizacijah zdru- 
ženega dela namreč opravljajo dela in naloge, katerih narava 
je sezonskega značaja. V nekaterih organizacijah združenega 
dela namreč narava oziroma organizacija nekaterih del in 
nalog zahtevata, da se opravljajo v določeni dobi bolj inten- 
zivno in zahtevajo za izvršitev več časa, v ostali dobi pa manj 
(finančne službe, računovodska dela ipd ). Pri opravljanju 
takih del oziroma nalog predlagajo, da naj bi imeli delavci 
možnost, da razporedijo delovni čas v skladu z njihovo naravo 
in organizacijo dela s tem, da se opravi obvezen sklad letnega 
delovnega časa. 

Tudi uvajanje gibljivih oblik delbvnega časa ne doseže 
svojega namena, če morajo delavci izravnati delovni čas v 
enem tednu. Samoupravna praksa zahteva daljšo dobo za 
izravnavo viška oziroma manjka ura, kar sedanja zakonska 
ureditev ne omogoča. 

Celo v organizacijah združenega dela v sezonskih dejavno- 
stih, kjer zakon prožnejše določa prerazporejanje delovnega 
časa, se pojavljajo določeni problemi. Ustrezne razporeditve 
delovnega časa so namreč v sezonskem času zelo redke in 
pogosto poskusi samoupravnih organov, da bi tako razpore- 
ditev uvedli, naletijo na odpor določenih skupin delavcev, ki 
bi s prerazporeditvijo izgubili možnost, da se po rednem 
delovnem času zasebno zaposlijo, ali pa bi bila ta možnost 
vsaj manjša. Opaža se tudi, da so tam, kjer sezonskemu 
značaju ustrezne razporeditve delovnega časa ni, posebno 
močne tendence za nezakonitim zaposlovanjem delavcev 
preko zasebnih obrtnikov-kooperantov oziroma obrtnih za- 
drug, saj v najugodnejših vremenskih razmerah njihova raz- 
poreditev delovnega časa ne omogoča, da bi izvedli vsa 
planirana dela. V organizacijah združenega dela si tudi zelo 
ozko razlagajo določbo o izjemni odreditvi prerazporeditve 
delovnega časa med letom. Menijo, da je taka odreditev 
možna le v primerih, ki jih določa zakon (sicer le primeroma) 
in zato zahtevajo, da se tako možnost razširi na vse tiste 
izjemne okolišč ine, zaradi katerih pride do zmanjšanega ozi- 
roma povečanega obsega dela, ali je potrebno delo prekiniti. 

Zgoraj navedene pripombe nakazujejo na nujnost spre- 
membe oziroma dopolnitve zakona o delovnih razmerjih. 
Tako bi bilo primerno v zakonu določ iti: 

- posamezne primere (npr. dela oziroma naloge sezon- 
skega značaja, dela oziroma naloge, katerih narava oziroma 
pri katerih organizacija dela zahteva, da se opravljajo neena- 
komerno tekom leta), ko delavci organizacije združenega dela 
lahko razporedijo delovni čas v okviru plana izrabe sklada 
letnega delovnega časa s tem, da povprečni delovni čas ne 
sme biti daljši od 42 ur na teden; Takšna določba bi dala tudi 
pravno podlago za uvedbo gibljivega delovnega časa in pre- 
pustila samoupravni regulativi, da določ i ustrezno dobo za 
izravnavo morebitnih manjkov oziroma viškov; 

- obveznost razporejanja delovnega časa v sezonskih de- 
javnostih tako, da traja v sezonskem času dalj in manj izven 
sezone; 

- možnost začasne izjemne prerazporeditve delovnega 
časa med letom v primerih, ko nastopi višja sila ali izjemne 
okolišč ine (prekinitev dobave energetskih virov, okvare na 
strojih, ovire v dobavi materiala ipd.), zaradi katerih pride do 
zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela ali pa je po- 
trebno delo prekiniti. 

Skrajševanje delovnega tedna na manj kot 5 delovnih dni v 
zakonu o delovnih razmerjjh ni mogoče zaradi določbe za- 
kona o združenem delu. 
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2. Krajši delovni čas delavke-matere 
Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavka lahko sklene 

delovno razmerje s krajšim delovnim časom od polnega, 
vendar ne manj od polovice polnega delovnega časa, kadar to 
terjajo koristi otroka. Enako pravico zagotavlja zakon o delov- 
nih razmerjih v 136. členu tudi očetu-delavcu, ki otroka ne- 
guje, če mati umre ali zapusti otroka (npr. posvojitelja). 

Iz odgovorov anketiranih organizacij združenega dela 
izhaja, da se v samoupravni normativni praksi ta določba ni 
uveljavila. Organizacije pod tem pojmom v več ini primerov 
razumejo obveznost ureditve primerov v zvezi z varstvom 
materinstva in ne urejajo tega vprašanja v smislu posebne 
ugodnosti za zaposlovanje žensk, ne opredeljujejo pojma 
otroka, pojma koristi otroka, niti postopka za uvedbo krajšega 
delovnega časa oziroma izvajanja te možnosti za delavke. 

Zaradi zakonske določbe, ki govori le o sklepanju delov- 
nega razmerja, se v praksi organizacij združenega dela pojav- 
ljajo vprašanja, ali lahko začne delavka delati s krajšim delov- 
nim časom tudi med trajanjem delovnega razmerja, če to 
terjajo koristi otroka. 

Predlagajo, da bi zakon določ il pravico delavke, da začne v 
primeru, ko nastopi razlog, delati s krajšim delovnim časom 
od polnega, za razliko od sedanje ureditve, ko ima delavka le 
možnost (torej, če ji organizacija združenega dela to omo- 
goč i), da zaradi koristi otroka dela s krajšim delovnim časom. 
Drugi predlagajo, da naj bi se ta pravica delavke vezala na 
kadrovske in druge plane organizacij združenega dela, ker 
ponekod ni mogoče zagotoviti del oziroma nalog, ki se oprav- 
ljajo krajši delovni čas od polnega. 

Podani so bili tudi predlogi, da se prouč i možnost širšega 
uvajanja krajšega delovnega časa za matere delavke, pred- 
vsem zaradi slabo zagotovljenega organiziranega otroškega 
varstva na nekaterih območjih, S tem bi se pripomoglo k več ji 
skrbi za otroka, zmanjšal pritisk za sprejem otrok v vzgojno 
varstvene ustanove, zmanjšale potrebe po gradnjah novih 
vzgojno-varstvenih ustanov, pomagalo delavkam, ki nimajo 
zagotovljenega otroškega varstva, zmanjšalo število bolniških 
izostankov za nego otroka ipd. 

V zakonu o delovnih razmerjih naj se predvidi možnost, da 
ima delavka pravico, da začne opravljati delo s krajšim delov- 
nim časom, če tako terjajo koristi otroka in zaradi posebnega 
varstva delavke-matere. Pri tem pa bi bilo mogoče »koristi 
otroka« širše razlagati, kot doslej, delavka naj bi torej imela 
pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega 
ne le v primeru, če ima težje telesno ali duševno prizadetega 
otroka, ampak tudi v drugih primerih, ko to zahteva korist 
otroka (npr. veliko število otrok, varstva za otroka ni mogoče 
urediti). 

Širjenja pravic delavcev je v tem primeru le navidezno, kajti 
pomeni le zmanjševanje družbenih sredstev, ki so namenjena 
za nego, varstvo in vzgojo otroka (npr. nadomestila za čas 
odsotnosti za nego otroka, družbeni izdatki za zagotavljanje 
varstva otroka). 

3. Delo delavcev, ki že delajo poln delovni čas, 
še v drugi temeljni organizaciji združenega 
dela, vendar največ do 1/3 polnega delovnega 
časa 

Delavec, ki že dela v eni temeljni organizaciji združenega 
dela poln delovni čas, sme delati poleg tega samo še v eni 
temeljni organizaciji združenega dela in to največ 14 ur na 
teden (1/3 polnega delovnega časa). 

Iz odgovorov organizacij združenega dela je razvidno, da se 
ta z zakonom določena možnost sklepanja delovnega ra- 
zmerja s krajšim delovnim časom tudi v drugi temeljni organi- 
zaciji združenega dela za delavce, ki so že polno zaposleni, v 
glavnem ne izvaja. V več ini primerov se poslužujejo te možno- 
sti le za opravljanje strokovnih del oziroma nalog in sklepajo 

delovno razmerje s priznanimi strokovnjaki, še raje pa se 
sklepanju delovnega razmerja s krajšim delovnim časom 
izognejo in zaposlijo delavca ali upokojenca po pogodbi o 
delu. 

Praksa organizacij združenega dela pa opozarja tudi na 
zakonsko določene neenake pogoje pri sklepanju delovnega 
razmerja do 1/3 delovnega časa za opravljanje strokovnih del 
oziroma nalog, katerih značaj, vrsto, naravo taksativno določa 
zakon (zaje-te je potrebno le soglasje obeh temeljnih organi- 
zacij združenega dela) in za opravljanje vseh ostalih del ozi- 
roma nalog, ki je začasno omejeno na 12 mesecev in pogo- 
jeno s tem, da imajo prednost nezaposlene ali delno zapo- 
slene osebe. 

V skladu s težnjami po širjenju zaposlitvenih možnosti v 
skladu z medrepubliškimi družbenimi usmeritvami o uskladi- 
tvi temeljnih kriterijev za urejanje dopolnilnega dela pa je 
potrebno omejiti opravljanje dela delavcev, ki že delajo poln 
delovni čas v drugi temeljni organizaciji le na opravljanje 
takih del za katere ni mogoče zaposliti nezaposlenih iskalcev 
zaposlitve. 

4. Delo prek polnega delovnega časa - 
»nadurno delo« 

Glede na določbe zakona o delovnih razmerjih se delo prek 
polnega delovnega časa (nadurno delo) lahlo opravlja le v 
izjemnih, nujnih, omejenih in nepredvidenih objektivnih pri- 
merih, ne pa kot neka stalna oblika dela v tekočem poslova- 
nju. Primere, v katerih se lahko opravlja, bi bilo mogoče 
razvrstiti v naslednje skupine: 

- elementarne in druge nesreče, 
- preteče nevarnosti, precejšnje materialne škode, ogroža- 

nje zdravja ljudi in njihovih življenj, nevarnost kvarjenja suro- 
vin ali materiala ter delovnih sredstev. 
- nevarnost zastoja delovnega procesa v organizacijah 

združenega dela, od katerih je odvisen proces proizvodnje 
oziroma poslovanja drugih temeljnih organizacij združenega 
dela, 
- nenadna odstotnost delavca, ki lahko ogrozi poseben druž- 
beni interes ali povzroč i motnjo v procesu proizvodnje ali 
poslovanja. 

Natančneje morajo biti primeri, v katerih se lahko uvede 
»nadurno delo«, opredeljeni v samoupravnih splošnih aktih. 

Splošna ugotovitev iz prakse organizacij združenega dela 
pa je, da se »nadurno delo« še vedno množično opravlja, 
včasih sicer zaradi zakonskih določb, ki onemogočajo uč in- 
kovito prerazporejanje delovnega časa, pogosteje pa po ne- 
potrebnem in povsem v nasprotju z zakonom1 

Iz rezultatov javne razprave je razvidno, da so primeri, ko se 
lahko uvede nadurno delo, premalo natančno oziroma preveč 
elastično opredeljeni. 

Zaradi zakonskim določb o prerazporejanju delovnega časa 
se opravlja »nadurno delo« tudi v primerih povečanega ob- 
sega dela, ki nastane zaradi izpolnjevanja planskih obvezno- 
sti, vezanosti na izvoz, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, 
neredne dobave surovin, ki je pogosto posledica slabe orga- 
nizacije dela, proizvodne povezanosti z drugimi organizaci- 
jami združenega dela ipd.). 

Tudi v organizacijah združenega dela s sezonskim znača- 
jem dela, kjer je zakonska možnost za ustrezno prerazporeja- 
nje delovnega časa, se za tako prerazporeditev ne odloč ijo, 
ampak nastale situacije raje rešujejo z »nadurnim delom«. 

»Nadurno delo« se pojavlja celo v primerih in na področjih, 
kjer zakon ne omogoča opravljanja »nadurnega dela« ozi- 
roma ga omogoča le v izjemnih okolišč inah (finančne in 
računovodske službe, administrativno strokovne službe, šol- 
stvo ipd). 

Nazadnje se nadurno delo pogosto opravlja tudi v primer 
ko niti ni povečan obseg dela in potreba po takem d 
obstaja le zaradi zmanjšane intenzivnosti dela med rednim 
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delovnim časom, še pogosteje pa pomeni le dodaten vir 
zaslužka delavcev. 

Določbe v samoupravnih splošnih aktih o odrejanju »na- 
durnega dela« so pomanjkljive ali pa se sploh ne izvajajo. 
Več ina organizacij združenega dela je na vprašanje, kako v 
praksi dejansko odrejajo »nadurno delo«, odgovorila, da le na 
podlagi odločitve posameznika, ki pa ni v roku ali pa sploh ni 
potrjena od pristojnega samoupravnega organa. Na vpraša- 
nje, kako bi se v organizacijah združenega dela čimbolj izog- 
nili nadurnemu delu in kršitvi zakonske omejitve tega dela, je 
skoraj soglasen odgovor anketiranih organizacij združenega 
dela - s prerazporejanjem delovnega časa in s sklepanjem 
delovnih razmerij s krajšim delovnim časom, kar ponovno 
kaže na potrebo po čimprejšnji ureditvi razporejanja delov- 
nega časa z zakonom ir. širjenju (obveznosti) uvajanja kraj- 
šega delovnega časa ob pogojih, ki jih določa zakon. 

Zakon naj bi v primerih, ko je uvedba »nadurnega dela« 
družbeno utemeljena (izvozne obveznosti, zagotavljanje re- 
dne preskrbe trga) omogočil uvajanje »nadurnega dela« ven- 
dar le, če dela ni mogoče opraviti z ustrezno racionalno 
organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa, z 
uvajanjem novih izmen ali zaposlitvijo novih delavcev. 

V primerih, ko uvedba »nadurnega dela« ni družbeno ute- 
meljena, v zgoraj navedenem smislu, pa naj določ i obvezno 
prijavo takega dela pristojni skupnosti za zaposlovanje. 

Zveza obrtnih združenj Slovenije je izrazila pomislek, da bo 
predvidena omejitev »nadurnega dela« močno prizadela no- 
silce samostojnega osebnega dela, ki zaradi odstotnosti de- 
lavcev z dela ne bi mogli izpolniti prevzetih pogodbenih 
obveznosti tako za domače potrebe, kakor tudi za izvoz, kajti 
po obrtnem zakonu imajo lahko nosilci samostojnega oseb- 
nega dela zaposlenih le omejeno število delavcev, medtem, 
ko v združenem delu število delavcev ni omejeno. Pogoji za 
uvedbo »nadurnega dela« so namreč enaki tako za delavce v 
združenem delu kakor tudi za delavce, zaposlene pri nosilcih 
samostojnega osebnega dela. Nakazani problem bi bilo mo- 
goče urediti le s spremembo obrtnega zakona, ki bi dopuščal 
morebiti več je število zaposlenih delavcev pri nosilcih samo- 
stojnega osebnega dela. 

Prav tako je specifičnost glede urejanja delovnih razmerij, v 
skladu z določbo 8. člena zakona o delovnih razmerjih za 
delavce v temeljnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena (npr. šolstvo, RTV), mogoče 
urediti v posebnih zakonih. Zahteve po specifičnem urejanju 
takih posameznih področ ij v zakonu o delovnih razmerjih, ki 
je matični generalni zakon, so torej neutemeljene. 

V zvezi z uresničevanjem zakonskih določb o delu preko 
polnega delovnega časa bi bilo potrebno zaostriti davčno 
politiko. 

5. Delo v podaljšanem delovnem času 
(dežurstvo in stalna pripravljenost za delo) 

Zakon o delovnih razmerjih določa, da delo v podaljšanem 
delovnem času lahko določijo delavci v samoupravnem sploš- 
nem aktu le pod pogoji, da je tako delo urejeno v posebnih 
zakonih na posameznih področjih in le v primerih, kjer splošni 
družbeni interes in narava dejavnosti terjajo, da se brez preki- 
nitve opravijo določena dela oziroma naloge, kar pa ni mo- 
goče zagotoviti z ustrezno racionalno organizacijo in delitvijo 
dela, razporeditvijo delovnega časa in razporeditvijo delav- 
cev. 

Po mnenju delavcev organizacij združenega dela je delo v 
podaljšanem delovnem času v zakonu nejasno opredeljeno. 
Večina anketiranih organizacij združenega dela razume, da 
gre po določbi tega člena za »nadurno delo«, ki ga v določe- 
nih primerih lahko uvede organizacija združenega dela, ra- 
zmeroma veliko število organizacij združenega dela pa meni, 
da gre v tem primeru za obliko dela, ki je sicer daljše kot 42 ur 
na teden, vendar ne šteje za »nadurno delo«, v manjšini pa so 

anketirane organizacije združenega dela, ki menijo, da so v 
navedeni določbi zakona mišljeni primeri, ki se najprej pose- 
bej uredijo v posebnih zakonih. 

Delo v podaljšanem delovnem času oziroma dežurstvo se 
uvaja predvsem na tistih področjih, kjer se mora zaradi sploš- 
nega družbenega interesa delo neprekinjeno opravljati (orga- 
nizacije združenega dela s področja zdravstva, veterine, sodi- 
ščai javna tožilstva, organi za notranje zadeve, RTV, komu- 
nala, gasilci ipd.). 

Osnovni problem predstavlja dejstvo, da se zaradi ustaljene 
prakse dežurstvo pogosto opravlja tudi povsod tam, kjer bi 
bilo mogoče s povečanjem števila delavcev, z boljšo organi- 
zacijo dela in ustreznejšo razporeditvijo delavcev opravljati 
delo neprekinjeno, vendar v polnem delovnem času delavcev, 
ki bi delali v izmenah. 

Podrobnejša ureditev dežurstev je sicer določena v nekate- 
rih posebnih republiških zakonih (zakon o organih za notra- 
nje zadeve, zakon o zdravstvenem varstvu, zakon o javnem 
tožilstvu ipd ), še vedno pa so nekatera področja zakonsko 
neurejena in zato so na teh področjih uvedena dežurstva v 
nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih. 

Nenazadnje pa bi morali opozoriti na problem, da nepretr- 
gano oziroma stalno pojavljajoče se opravljanje dežurstva ni v 
skladu z zvezno zakonodajo, ki določa, da lahko traja delovni 
čas več kot 42 ur na teden le za omejeno dobo. 

V zakonu naj se zato kolikor je le mogoče zaostrijo možno- 
sti za uvajanje dežurstva tam, kjer prihaja do zlorabe tega 
instituta. 

6. Določanje polnega delovnega časa, ki traja 
manj kot 42 ur na teden 

Zakon o združenem delu prepušča republiški zakonodaji, 
da lahko določ i tedenski delovni čas krajši od 42 ur s tem, da 
je tako določen delovni čas izenačen s polnim delovnim 
časom. Zakon o delovnih razmerjih določa, da traja delovni 
čas 42 ur na teden, če za posamezne dejavnosti oziroma 
primere, zakon ne določ i drugače. 

V skladu s tem je v določbi zakona o delovnih razmerjih že 
predvidena možnost, da delavci v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela lahko določijo v samoupravnem splošnem aktu 
dela oziroma naloge, pri katerih je dnevni delovni čas krajši 
kot 7 ur zaradi zdravju škodljivih vplivov in nevarnosti pri delu, 
ki jih z varstvenimi ukrepi pri delu niso mogli povsem prepre- 
čiti oziroma odpraviti. 

V teh primerih določ ijo delavci v soglasju z Republiškim 
komitejem za delo in po poprejšnjem mnenju sindikata po- 
sebne delovne pogoje in stopnjo njihovega vpliva na zdrav- 
stveno in delovno sposobnost delavcev ter določijo za ta dela 
oziroma naloge skrajšani delovni čas, ki je izenačen s polnim 
delovnim časom. Skrajšani delovni čas po zgoraj navedeni 
zakonski določbi se torej določa le za posamezna dela ozi- 
roma naloge v organizaciji združenega dela, pri katerih 
zdravju škodljivih vplivov in nevarnosti tudi z varstvenimi 
ukrepi ni mogoče popolnoma prepreč iti oziroma odpraviti. 

V cilju izvajanja politike ekonomske stabilizacije, zaradi 
širjenja zaposlitvenih možnosti in hitrejšega izgrajevanja po- 
gojev za humanizacijo dela, pa se vse bolj pojavljajo zahteve 
po odpiranju možnosti samoupravni praksi združenega dela, 
da pod določenimi pogoji določ i polni delovni čas, ki je lahko 
tudi krajši od 42 ur na teden (najmanj 36 ur na teden) za vse 
delavce v temeljnih organizacijah združenega dela predvsem 
v dejavnostih v materialni proizvodnji. 

Z uvedbo takega delovnega časa bi dosegli tako daljši 
obratovalni čas in s tem produktivnejše izkoriščanje delovnih 
sredstev, kakor tudi izboljševanje težkih pogojev dela, in s 
tem zmanjševanje izplač il za dodatke na posebne pogoje 
dela, zmanjševanje bolniških izostankov, zmanjševanje beni- 
ficirane delovne dobe, t. j. zavarovalne dobe, ki se šteje s 
povečanjem (delo na ustreznih delih oziroma nalogah je po- 
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sebno težko in zdravju škodljivo), števila delovnih invalidov, 
kar vse materialno bremeni združeno delo, ne nazadnje pa bi 
s tem dosegli tudi povečanje novih zaposlitvenih možnosti, 
brez širjenja proizvodnih kapacitet in brez novih investicijskih 
vlaganj. Nova tehnologija zahteva čim daljši, po možnosti 
neprekinjeni obratovalni čas, z vidika humanizacije dela t. j. 
prizadevanj za č im bolj varne, zdrave in humane pogoje dela, 
vendar pa je zelo vprašljivo, ali je primerno skrajševati delovni 
čas v sedanji gospodarski situaciji, vsekakor pa je potrebno o 
taki zakonski ureditvi v bodoče še razmišljati. 

II. RAZPOREJANJE DELAVCEV 
Uč inkovito razporejanje in prerazporejanje delavcev je bi- 

stveni element prizadevanj, da bi delavec delal dela oziroma 
naloge, kjer bo lahko prispeval največ ji delež k ustvarjanju 
dohodka temeljne organizacije združenega dela, delovne or- 
ganizacije oziroma sestavljene organizacije združenega dela 
in celotnega združenega dela. S tem pa bi širše omogočili, da 
usmerjanje v organizaciji združenega dela bolj zaživi in da se 
razvijajo pogoji za stalno poklicno izpopolnjevanje delavcev. 

Tako zakon o združenem delu kot tudi zakon o delovnih 
razmerjih določa, da je temeljna pravica in dolžnost delavca v 
združenem delu, da opravlja dela oziroma naloge, za katera je 
sklenil delovno razmerje. Potek delovnega oziroma proizvod- 
nega procesa v organizaciji združenega dela oziroma delovni 
skupnosti pa pogosto zahteva, da delavci opravljajo tudi 
druga dela oziroma naloge, za katera niso sklenili delovnega 
razmerja. Možnost takega prerazporejanja delavcev je torej 
zahtevala praksa združenega dela, kateri je sledila tudi uredi- 
tev v določbah zakona o združenem delu in zakona o delovnih 
razmerjih. Da pa istočasno ne bi prihajalo do šikaniranja 
posameznih delavcev, je zakon izrecno določ il, da se delavca 
lahko razporedi na druga dela oziroma naloge, ki ustrezajo 
njegovi strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti le na podlagi ugotovljenih delovnih potreb in v 
skladu s kriteriji, ki jih določa samoupravni splošni akt o 
delovnih razmerjih. Na ta način se delavcu zagotavlja pri- 
merno varstvo in onemogoča neopravičeno in samovoljno 
razporejanje na druga dela oziroma naloge. 

Delavca se lahko razporedi na dela in naloge, ki ne ustre- 
zajo njegovi strokovni izobrazbi lev nekaterih izjemnih prime- 
rih, ki jih določa zakon (če ni zmožen uspešno opravljati del 
oziroma nalog, ki jih opravlja, če se ugotovi, da trajneje ne 
dosega rezultatov, ki se navadno dosegajo, z njegovo privoli- 
tvijo, v izjemnih okolišč inah). 

V zakonu o združenem delu in zakonu o delovnih razmerjih 
je predvideno tudi trajno prerazporejanje delavcev ne le z del 
in nalog, ampak tudi iz temeljne organizacije združenega dela 
v temeljno organizacijo združenega dela v okviru delovne 
organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega 
dela, kar je razumeti iz določbe, da delavcu preneha delovno 
razmerje v prvotni temeljni organizaciji združenega dela in 
sklene delovno razmerje brez oglasa oziroma javnega razpisa 
v drugi temeljni organizaciji združenega dela. Tudi zagotav- 
ljanje pravice delavca, da v primeru, ko njegovo delo v te- 
meljni organizaciji združenega dela ni več potrebno zaradi 
ekonomskih težav, v katere je organizacija zašla, zaradi te- 
hničnih in tehnoloških izboljšav in zaradi njene združitve, 
preide na delo v drugo temeljno organizacijo združenega 
dela, zvezni in republiški zakon omejujeta v okvire delovne 
organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega 
dela. 

Novost zakona o združenem delu in zakona o delovnih 
razmerjih je uvedba vsebinsko novega pojma »del in nalog« 
namesto preozkega in neustreznega pojma »delovnega me- 
sta«. Vendar pa se pojem »delovno mesto« še vedno uporab- 
lja (predvsem v samoupravni praksi), v dnevni rabi, pa čeprav 
so ga delavci organizacij združenega dela v svojih razvidih del 
in nalog že nadomestili z institutom »del in nalog«. Dejansko 

pa ima pojem »del in nalog« še vedno isto vsebino kot prejšnji 
pojem »delovno mesto«. 

Zaradi doslej navedenega prihaja v organizacijah združe- 
nega dela do določenih problemov pri prerazporejanju delav- 
cev; problematiko, ki se pojavlja v zvezi z prerazporejanjem 
delavcev, lahko razdelimo v tri podskupine: 

- prerazporejanje delavcev v okviru temeljne organizacije 
združenega dela, 

- prerazporejanje delavcev za določen čas v drugo te- 
meljno organizacijo združenega dela, 

- pravice delavca, da preide na delo v drugo organizacijo 
združenega dela. 

1. Prerazporejanje delavcev v okviru temeljne 
organizacije združenega dela * 

Delavci organizacij združenega dela so opozorili na neja- 
snost pojma »merilo« v zakonski določbi, ki predvideva pre- 
razporejanje delavcev na druga dela oziroma naloge v okviru 
temeljne organizacije združenega dela. Zato pojem »merilo« 
ni ustrezno uporabljen v praksi, kajti samoupravni splošni 
akti, ki urejajo delovna razmerja, navedenih meril ne določajo. 
Zato delavci organizacij združenega dela predlagajo, da naj bi 
se namesto izraza »merila« raje uveljavil izraz »primeri in 
pogoji.« To bi pomenilo, da bi samoupravni splošni akt nava- 
jal tiste primere in pogoje za prerazporejanje, ki bi narekovali 
najuspešnejše opravljanje del in nalog. 

Institut internega oglasa oziroma objave v zakonu ni opre- 
deljen, v praksi organizacij združenega dela pa je še vedno 
močno ohranjen. V nekaterih organizacijah združenega dela 
menijo, da imajo interni razpisi v bistvu enak položaj kot 
objave v skupnosti za zaposlovanje. Tako mišljenje pa je 
popolnoma v nasprotju z načelom, da je vsako delo dostopno 
pod enakimi pogoji vsakomur in z zakonom, ki določa, da se 
morajo prosta dela oziroma naloge objaviti z oglasom ozi- 
roma javnim razpisom v sredstvih javnega obveščanja, za 
takšno objavo oglasa pa se šteje tudi objava v skupnostih za 
zaposlovanje (načelo javnosti). Večina organizacij združe- 
nega dela pa »interni oglas« pravilno uporablja kot del po- 
stopka za prerazporejanje delavcev, kajti dela tn naloge, na 
katera je mogoče razporediti delavca, ki že dela v temeljni 
organizaciji združenega dela, torej izraba notranje rezerve, 
niso prosta dela oziroma naloge. 

Določba o prerazporejanju delavcev iz enega kraja v drug 
kraj je bila deležna številnih pripomb, tako neposredno iz 
organizacij združenega dela kot tudi preko delegatov v zboru 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. Menijo, da sedanja 
zakonska ureditev, ki veže tako prerazporeditev delavca na 
dva kumulativno izpolnjena pogoja, to je na privolitev delavca 
in če se s tem bistveno ne poslabšajo njegovi življenjski 
pogoji in pogoji njegove družine, ni primerna. Pri oblikovanju 
novih delovnih enot, obratov, delavnic itd. ali pa pri ukinitvi 
teh enot, prihaja nujno do potreb, da se delavci prerazpore- 
dijo iz enega kraja v drug kraj. Če bi bilo prerazporejanje 
omogočeno ob pogoju, da se ne smejo poslabšati delavčevi 
življenjski pogoji, potem bi bilo možno razporediti delavca 
tudi brez njegove privolitve, ob zagotovitvi ustreznega stano- 
vanja, zaposlitve družinskih članov, prevoza na delo ipd. Iz 
odgovorov organizacij združenega dela je moč tudi povzeti, 
da v praksi ni jasno, kaj se šteje za prerazporejanje iz kraja v 
kraj (ali je kriterij le razdalja) oziroma kaj se šteje za poslabša- 
nje delavčevih življenjskih pogojev in pogojev njegove dru- 
žine. 
2. Prerazporejanje delavcev za določen čas 
v drugo temeljno organizacijo združenega dela 
v okviru delovne organizacije oz. sestavljene 
organizacije združenega dela in izven 

V temeljnih organizacijah združenega dela se pogosto po- 
javljajo potrebe po začasnem prerazporejanju delavcev na 
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delo za določen čas in drugo temeljno organizacijo združe- 
nega dela. Primeri so naslednji: 

V eni temeljni organizaciji združenega dela se npr. pojavi 
nujna potreba po začasni pomoči dela delavcev iz druge 
temeljne organizacije združenega dela, ki bi ji tako pomoč 
lahko zagotovila. Ali obratno: zaradi zmanjšanega obsega 
dela se v eni temeljni organizaciji združenega dela pojavi 
začasni tehnološki višek delavcev, druga temeljna organiza- 
cija združenega dela pa bi delo teh delavcev lahko koristno 
uporabila. V odnosih dohodkovne povezanosti bi takšna pre- 
razporeditev pomenila več ji dohodek za obe temeljni organi- 
zaciji združenega dela. 

Predlog o uvedbi možnosti za začasno prerazporejanje 
delavcev za določen čas iz ene temeljne organizacije združe- 
nega dela v drugo temeljno organizacijo združenega dela je 
torej prisoten, na drugi strani pa se takoj pojavljajo številna 
vprašanja. 

Kateri so primeri in pogoji, v katerih bo mogoče prerazpore- 
diti delavca? Ali naj bodo določeni z zakonom ali s samou- 
pravnim splošnim aktom? Kateri samoupravni splošni akt naj 
jih določa? Kateri organ naj odloča o začasni prerazporedi- 
tvi? Koliko časa lahko taka začasna prerazporeditev traja? 
Kakšen ie status delavca? , , . 

Iz odgovorov organizacij združenega dela je moč povzeti 
večinsko stališče, da naj bi primere in pogoje, v katerih naj bi 
se izvajalo prerazporejanje delavcev na delo za določen čas v 
drugo temeljno organizacijo združenega dela, delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela določ ili s samouprav- 
nim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo oziroma 
sestavljeno organizacijo združenega dela upoštevaje znač il- 
nosti poslovanja, delovnega procesa, organizacije dela, zlasti 
pa namena združevanja. 

Tudi določanje načina začasnega prerazporejanja delavcev 
naj bi se prepustilo samoupravni regulativi, pri tem pa je bilo 
najpogosteje izraženo mnenje, da naj bi bilo za tako preraz- 
poreditev potrebno soglasje samoupravnih organov, ki odlo- 
čajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega 
razmerja obeh temeljnih organizacij združenega dela. 

Maksimalni rok za začasno prerazporeditev naj bi znašal 
največ 6 mesecev. 

Najbolj pereče pa je vprašanje statusa delavcev, v zvezi s 
katerim so se pojavila deljena mnenja. Nekateri so predlagali 
naj delavec sklene v drugi temeljni organizaciji združenega 
dela delovno razmerje za določen čas s pravico vrnitve v 
prvotno temeljno organizacijo združenega dela. Več insko sta- 
lišče pa je bilo, da delavec ostane v delovnem razmerju v 
matični temeljni organizaciji združenega dela. Toda tudi v 
okviru tega večinskega stališča so obstajala različna mnenja o 
tem, kje delavec uresničuje svoje pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti iz delovnega razmerja. V takem premeru bi namreč 
delavec, ki bi ostal v delovnem razmerju v matični temeljni 
organizaciji združenega dela, delal pa v drugi temeljni organi- 
zaciji združenega dela, izpolnjeval svoje obveznosti tam, kjer 
dela, vprašanje pa ostaja, kje naj uveljavlja svoje pravice in 
odgovornosti. Glede na to, da so pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti iz delovnega razmerja vezane na samo delovno ra- 
zmerje in da bi dejstvo, da delavec dela v drugi temeljni 
organizaciji združenega dela izhajalo iz koristi temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, ki se združujejo, je prevladalo 
večinsko stališče, da naj bi delavec uresničeval pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti v matični temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela. 

V zvezi z naštetimi vprašanji je bilo predlagano tudi, da naj 
zakon omogoči razporeditev delavca na delo za določen čas v 
drugo temeljno organizacijo združenega dela le v primeru, če 
je med temeljnima organizacijama združenega dela sklenjen 
samoupravni sporazum v katerem so določbe o medsebojnih 
razmerjih pri ustvarjanju in razporejanju skupnega dohodka 
in o načinu zagotavljanja pravice do samoupravljanja in dru- 
gih pravic v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z družbe- 

nimi sredstvi v temeljni organizaciji združenega dela v katero 
je bil delavec poslan. Na ta način bi se onemogočilo izigrava- 
nje oziroma izkoriščanje delavcev (posojanje). 

Ob zgoraj navedeni rešitvi bi bilo torej mogoče razporejati 
delavce tudi izven okvirov statusnega povezovanja temeljnih 
organizacij združenega dela. 

3. Pravica delavca, da preide na delo v drugo 
organizacijo združenega dela izven okvirov 
samoupravnega združevanja organizacij 
združenega dela 

Uresničevanje pravice delavca, da preide na delo iz ene 
temeljne organizacije v drugo je po sedanji ureditvi zakona o 
delovnih razmerjih mogoče le v okviru delovne organizacije 
oziroma sestavljene organizacije združenega dela. 

Potrebe organizacij združenega dela pri reševanju ekonom- 
skih težav, v katere je organizacija združenega dela zašla 
zaradi tehničnih in tehnoloških izboljšav, zaradi njene združi- 
tve ali zaradi drugih izrednih objektivnih okolišč in (elemen- 
tarne nesreče, trajnejše pomanjkanje surovin in materiala 
ipd ), ki so povzročile popoln ali delni zastoj delovnega pro- 
cesa in zaradi katerih se v organizacijah združenega dela 
pojavlja problem t. i. tehnološkega viška delavcev, pa nareku- 
jejo tudi predloge za zakonsko ureditev pravice delavcev, da 
preidejo na delo iz ene temeljne organizacije združenega dela 
v drugo, tudi izven okvira samoupravnega organiziranja in 
združevanja organizacije združenega dela, v kateri so delali. 
Delavcu, katerega dela v temeljni organizaciji združenega 
dela v teh primerih ni več  potrebno, delovno razmerje ne more 
prenehati. V takih primerih ni dovolj, da se delavcu zagotovi 
možnost kandidiranja na prosta dela in naloge v drugi te- 
meljni organizaciji združenega dela, ampak je treba delavcu 
zagotoviti pravico do kontinuitete oziroma stalnosti zaposli- 
tve in omogočiti, da preide na ustrezna dela in naloge v drugi 
organizaciji združenega dela, kjer nadaljuje uresničevanje 
pravice dela z družbenimi sredstvi. 

V vseh primerih torej, ko ne bi bilo mogoče zagotoviti 
zaposlitve delavcu, ki ima to pravico v okviru delovne organi- 
zacije oziroma sestavljene organizacije združenega dela, bi 
bilo primerno odpreti možnost samoupravnega povezovanja 
izven tega okvira z namenom zagotavljanja zaposlitve delav- 
cev. Pri tem bi imela pomembno vlogo tudi skupnost za 
zaposlovanje, kar bi pomenilo razvijanje družbeno ekonom- 
skih odnosov znotraj nje. 

Pravica delavca, da preide na delo v drugo temeljno organi- 
zacijo združenega dela, naj bi se izvajala na podlagi dogovora 
oziroma sporazuma med ustreznimi samoupravnimi organi 
organizacij združenega dela. V takih izjemnih primerih bi 
delovno razmerje delavcu v prvotni organizaciji združenega 
dela prenehalo, sklenil pa bi ga v novi organizaciji združenega 
dela in to brez oglasa ali javnega razpisa. Dogovor oziroma 
sporazum med samoupravnimi organi obeh temeljnih organi- 
zacij združenega dela naj bi predvidel tudi morebitno po- 
novno sklenitev delovnega razmerja delavca v prejšnji organi- 
zaciji združenega dela, ko bi objektivne okolišč ine to pogoje- 
vale. 

Tudi na tem področ ju bi kazalo upoštevati ugotovitve in 
predloge prakse tako, da bi zakon o delovnih razmerjih pre- 
dvidel možnost povezovanja združenega dela v zvezi ^zago- 
tavljanjem zaposlitve delavcem, ki imajo to pravico, v širšem 
obsegu od delovne oziroma sestavljene organizacije združe- 
nega dela. 

III. IZOBRAŽEVANJE ZA DELO 
IN SAMOUPRAVLJANJE 

Nadaljnji razvoj sistemskih podlag za uveljavitev usmerje- 
nega izobraževanja zahteva čim tesnejše povezovanje ka- 
drovskega usmerjanja s potrebami združenega dela. 
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1. Izobraževanje 
Že v ustavi je zajamčena pravica občanov, da pod enakimi z 

zakonom določenimi pogoji pridobivajo znanje in strokovno 
izobrazbo na vseh stopnjah izobraževanja, v vseh vrstah šol in 
v drugih izobraževalnih zavodih. 

Zakon o usmerjenem izobraževanju definira usmerjeno izo- 
braževanje kot izobraževanje za delo in samoupravljanje, ki 
izhaja iz potreb združenega dela, družbenega razvoja in vse- 
stranskega razvoja osebnosti v socialistični samoupravni 
družbi. Uresničuje se kot vzgoja in izobraževanje na posa- 
meznem področ ju združenega dela tako, da se prepletata in 
povezujeta izobraževanje in delo v permanentnem procesu in 
omogoča delavcem, drugim delovnim ljudem in občanom 
ustvarjalno delo in življenje ter trajen osebni in strokovni 
razvoj. 

V skladu z navedenim zakonom tudi določa, da organizacije 
združenega dela zagotavljajo sodelovanje pri uresničevanju 
vzgojnoizobraževalnih programov s tem, da izvajajo zlasti 
praktični pouk, proizvodno delo in delovno pra'kso. 

Pri zagotavljanju trajnega poglabljanja in razširjanja znanja 
delavcev organizacije združenega dela ugotavljajo potrebe po 
izobraževanju ob delu in iz dela na podlagi proučevanja 
tekočih in razvojnih potreb delovnega procesa ter na podlagi 
načrtovanih dolgoročnih razvojnih usmeritev na določenem 
področju združenega dela oziroma stroke. 

V zakonu o usmerjenem izobraževanju je tudi določeno, da 
pogoji in način uveljavljanja pravic in obveznosti delavcev do 
izobraževanja in pravice, odgovornosti in obveznosti delav- 
cev, ki se izobražujejo ob delu in iz dela določ ijo delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupno- 
stih v samoupravnih splošnih aktih. 

S sprejemom zakona o usmerjenem izobraževanju so se v 
postopku noveliranja zakona o delovnih razmerjih v zvezi z 
navedenimi določbami pojavila nekatera odprta sistemska 
vprašanja. 

Ker pa gre za sistemska vprašanja je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlagal, da se predhodno obravnavajo na 
Republiškem družbenem svetu za vprašanja družbene uredi- 
tve. 

a) Problemi v zvezi z izobraževanjem iz dela so se pojavili 
že takoj ob sprejemu zakona o usmerjenem izobraževanju, ki 
je prepustil samoupravni regulativi tako določanje pogojev in 
načina uveljavljanja pravic in obveznosti delavcev do izobra- 
ževanja iz dela kot tudi določanje pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti delavcev med in po izobraževanju iz dela. 

Že dosedanja praksa organizacij združenega dela je izobli- 
kovala in določ ila različne pogoje za uveljavljanje pravic in 
obveznosti do izobraževanja iz dela za različne kategorije 
delavcev, npr. delavce, ki se morajo dokvalificirati oziroma 
prekvalificirati v skladu z načrtom organizacije izboljšav ozi- 
roma preusmeritev poslovanja temeljne organizacije združe- 
nega dela, ker bi jim sicer prenehalo delovno razmerje; za 
delavce, ki se izobražujejo v lastnem interesu, vendar v skladu 
s potrebami organizacije združenega dela; za delavce, ki se 
izobražujejo v lastnem interesu ne glede na potrebe organiza- 
cije združenega dela. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti med časom izobraže- 
vanja iz dela, zaradi katerega je delavec dalj časa odsoten z 
dela, pa so že sedaj tam, kjer se delavci izobražujejo iz dela, 
urejene zelo različno: 

- delavec ima vse pravice, obveznosti in odgovornosti iz 
delovnega razmerja; 

- delavcu mirujejo vse ali le nekatere pravice, obveznosti in 
odgovornosti; 

- delavec ima le pravico in obveznost do vrnitve na delo v 
isto organizacijo združenega dela. 

„ Glede na tako različne rešitve v praksi so se pojavili pred- 
logi, da naj se zaradi enakopravnega položaja delavcev, ki se 
bodo izobraževali iz dela, v zakonu o delovnih razmerjih uredi 

minimalni obseg pravit, obveznosti in odgovornosti delavcev, 
ki se izobražujejo iz dela. 

V zvezi s tem predlogom se je na Republiškem svetu za 
vprašanje družbene ureditve izoblikovalo stališče, da bi bilo 
namesto minimalnih pravic, obveznosti in odgovornosti 
ustrezneje v zakonu opredeliti poglavitne kriterije za izobra- 
ževanje iz dela. Pri tem bi morali upoštevati različne katego- 
rije delavcev, ki se bodo izobraževali iz dela. 

Kriteriji: ki bi prišli v poštev pri uveljavljanju pravice do 
izobraževanja iz dela naj bi bili predvsem: potrebe organiza- 
cije združenega dela, ki so v skladu s plani izobraževanja, 
uspešnost opravljanja del oziroma nalog, načrti za prekvalifi- 
kacijo in dokvalifikacijo delavcev, izobraževanje za opravlja- 
nje del oziroma nalog v deficitarnih poklicih, izobraževanje in 
izpopolnjevanje v svoji stroki, nagnjenost in zmožnost de- 
lavca za delo, ki ga bi opravljal po končanem izobraževanju 
ipd. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki se izobra- 
žujejo iz dela pa naj bi delavci sami podrobneje določ ili v 
samoupravnem splošnem aktu objektivno različno, zlasti pav 
odvisnosti od zgoraj navedenih kriterijev oziroma od navede- 
nih različnih kategorij delavcev, ki se bodo izobraževali iz 
dela. 

b) Nadaljnje vprašanje se je sicer nanašalo le na zakonsko 
urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti udeležencev 
usmerjenega izobraževanja - štipendistov problematika pa je 
precej širša. 

V SR Sloveniji je dosedanji gospodarski in družbenoeko- 
nomski razvoj planiranja in zagotavljanja kadrov izoblikoval 
povezavo med združenim delom in udeleženci usmerjenega 
izobraževanja, ki se redno šolajo, predvsem preko uveljavlje- 
nega sistema štipendiranja, to je podeljevanja kadrovskih 
štipendij in štipendij iz združenih sredstev. Glede na razvoj 
družbenoekonomskih odnosov v smeri večjega povezovanja 
udeležencev usmerjenega izobraževanja z združenim delom 
pa se pojavljajo pobude za uveljavitev drugačnega, vsebinsko" 
bogatejšega načina povezovanja, t.j, sklepanje delovnega ra- 
zmerja pred nastopom dela z namenom izobraževanja. 

V zvezi s tem vprašanjem seje izoblikovalo skupno stališče, 
Republiškega družbenega sveta za vprašanje družbene uredi- 
tve, da ni mogoče štipendijskega razmerja zamenjati z delov- 
nim razmerjem, če delavec ne dela. 

Potrebno je namreč razlikovati štipendijsko razmerje od 
delovnega razmerja in izobraževanja iz dela. Pri tem pa je 
zagotoviti koordinirano družbeno akcijo, da se del mlade 
generacije vključ i v proces dela takoj po končani osemletki ali 
v teku srednjega, višjega ali visokega usmerjenega izobraže- 
vanja in da potem nadaljuje proces izobraževanja iz dela, ki 
zagotavlja mladim tudi večjo stabilnost v izobraževanju in 
zaposlitvi. 

Na ta nač in bi se torej mlade delavce v skladu s kriteriji, ki 
naj bi bili določeni v samoupravnem splošnem aktu (pred- 
vsem v skladu s potrebami organizacije združenega dela), 
napotilo v izobraževanje iz dela. 

Pri proučevanju zakonske možnosti uvedbe novega druž- 
beno pravnega instituta, ki bi vspostavil novo razmerje med 
udeleženci usmerjenega izobraževanja in delavci v združe- 
nem delu, je bila nakazana drugačna rešitev in sicer; 

Delavci organizacij združenega dela naj bi z namenom 
povezovanja usmerjenega izobraževanja z združenim delom 
in hitrejšega vključevanja udeležencev usmerjenega izobra- 
ževanja v delovni proces in samoupravljanje določ ili v samou- 
pravnem sporazumu o združevanju dela delavcev v temeljni 
organizaciji osnove in izhodišča za povezovanje delavcev in 
udeležencev usmerjenega izobraževanja. Na podlagi takih 
osnov in izhodišč bi delavci sprejeli samoup. splošni akt v 
katerem bi določ ili medsebojne pravice obveznosti in odgo- 
vornosti udeležencev usmerjenega izobraževanja. Le-ti bi 
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lahko iz takega samoupravnega splošnega akta prevzemali 
pravice, obveznosti in odgovornosti. 

Delavci bi lahko v samoupravnem sporazumu določ ili, da bi 
udeleženec usmerjenega izobraževanja v temeljni organiza- 
ciji uresničeval npr. pravico in obveznost, da v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela opravlja proizvodno delo oziroma 
delovno prakso, prednostno pravico, da po končanem izobra- 
ževanju sklene delovno razmerje, če je to v skladu s potre- 
bami temeljne organizacije, in to brez oglasa oziroma razpisa, 
pravico in obveznost, da s svojim delom prispevka k delu 
temeljne organizacije združenega dela (seminarske naloge 
ipd.), pravico do štipendije oziroma ustrezne denarne na- 
grade in povrač ila stroškov v zvezi z izobraževanjem pravico 
in obveznost spremljanja in sodelovanja pri uresničevanju 
samoupravljanja v temeljni organizaciji združenega dela in 
seveda še druge. 

c) Naslednje vprašanje je narekovala dilema, ki izhaja pred- 
vsem iz dosedanjega razvoja planiranja kadrov; t.j. ali je 
primerno, da zakon o delovnih razmerjih obveže delavce 
organizacij združenega dela --štipenditorjev, da po konča- 
nem izobraževanju sklenejo delovno razmerje z udeleženci 
usmerjenega izobraževanja, njihovimi štipendisti. 

To vprašanje je bilo izpostavljeno predvsem zaradi stališča, 
ki temelji na oceni, da so štipendije še vedno pretežno instru- 
ment socialne politike in jih ne prejemajo vsi udeleženci 
usmerjenega izobraževanja in da poklicna struktura štipendi- 
stov iz prejšnjega srednjeročnega obdobja ne ustreza popol- 
noma sedanjim kadrovskim potrebam združenega dela. 

Mnenje Republiškega družbenega sveta za vprašanje druž- 
bene ureditve pa je bilo, naj te obveznosti ne ureja zakon, 
ampak naj bo to urejeno na samoupraven način, s samou- 
pravnimi sporazumi in pogodbami. 
2. Pripravništvo 

Institut pripravništva je tako v zakonu o delovnih razmerjih, 
zakonih na posebnih področ jih (zdravstvo, državna uprava, 
sodstvo) kot tudi v podzakonskih izvršilnih predpisih dokaj 
podrobno urejen z namenom, da se zagotovi ustrezna prak- 
tična usposobljenost delavcev, ki začnejo prvič  opravljati dela 
oz naloge, pa v času poklicnega izobraževanja niso imelr 
programa praktičnega pouka, proizvodnega dela ali proiz- 
vodne prakse, v takem obsegu, da bi lahko samostojno oprav- 
ljali delo v svoji stroki. 

Iz pripomb organizacij združenega dela je razvidno, da ta 
institut v praksi še vedno povzroča določene probleme, ki pa 
izhajajo predvsem iz pomanjkljive samoupravne regulative. 
Najbolj pogoste pripombe in ugotovitve iz prakse so nasled- 
nje: 

- potrebe po pripravnikih niso opredeljene v letnih kadrov- 
skih planih, 

- delovno razmerje s pripravniki sklepajo za nadomeščanje 
odsotnih delavcev, pripravniki se dejansko ne usposabljajo za 
samostojno opravljanje del in nalog iz svoje stroke, 

- mentorjev primanjkuje, bodisi zato, ker nimajo ustrezne 
strokovne usposobljenosti oziroma so preobremenjeni s svo- 
jim rednim delom, 

- pojavljajo se različna pojmovanja strokovnih izpitov (npr. 
v gradbeništvu in drugod opravljajo pripravniki dva strokovna 
izpita in sicer prvega v skladu z zakonom o delovnih razmer- 
jih, drugega pa po posebnih predpisih šele po dveh letih 
pripravništva), 

- pripravnik bi moral imeti pravico do zahteve za varstvo 
pravic zoper odločbo komisije, pred katero je opravljal stro- 
kovni izpit, 

- določ i naj se splošen program pripravništva, po katerem 
bi se izvajalo pripravništvo vseh pripravnikov, posebni del naj 
bo različen glede na stroko pripravnika. 

- kdor je bil že pripravnik v svoji stroki naj v primeru, če si v 
svoji stroki pridobi višjo strokovno izobrazbo, ne bo več 
pripravnik. 

V zvezi z uveljavitvijo zakona o usmerjenem izobraževanju 
pa so predlogi, da je potrebno preveriti in oceniti skladnost 
obeh zakonov. 

Pojavljajo se tudi zahteve, da se pripravniška doba opredeli 
kot del vzgojno izobraževalnega procesa, strokovni izpit pri- 
pravnika pa kot zaključni izpit določene stopnje usmerjenega 
izobraževanja, zlasti pa to velja za tiste udeležence usmerje- 
nega izobraževanja, ki bi se zaposlili po prvih dveh letih 
usmerjenega izobraževanja. 

V zvezi z novimi programi usmerjenega izobraževanja so 
tudi predlogi, da bi bilo potrebno pripravniško dobo (mini- 
mum 6 mesecev) skrajšati in omogočiti opravljanje strokov- 
nega izpita pred potekom 6 mesecev. 

Stališče drugih pa je, da bi bilo prezgodaj krajšati pripravni- 
ško dobo oziroma celo ukiniti ta institut v času, ko se usmer- 
jeno izobraževanje po novem zakonu šele začenja izvajati. V 
bodoče pa bo razvoj lahko pokazal, ali bodo vsi oziroma 
večina usmerjenega izobraževanja imela praktični pouk, pro- 
izvodno delo ali delovno prakso v takem obsegu, da bodo 
udeleženci usmerjenega izobraževanja že po končanem šola- 
nju lahko samostojno opravljali delo v svoji stroki. 

Problemi v zvezi z zaposlovanjem pripravnikov pa se pojav- 
ljajo predvsem v zadnjem času, ko organizacijezdruženega 
dela vse bolj odstopajo od usmeritev o omejevanju zaposlova- 
nja na račun mladih strokovnih kadrov. (2) 

Manjši obseg zaposlovanja pripravnikov jasno kaže, da se 
ohranja nizka izobrazbena struktura delavcev, ki na eni strani 
povzroča večanje nezaposlenosti strokovnih kadrov, na drugi 
strani pa zmanjšuje realne možnosti za hitrejši tehnološki 
razvoj, s ciljem večjega vključevanja v mednarodno delitev 
dela « X , 

Brez zaposlitve ostajajo tudi mladi, ki so v času šolanja 
prejemali kadrovske štipendije. To govpri o neusklajenosti 
štipendijske politike v organizacijah združenega dela z njiho- 
vimi dejanskimi kadrovskimi potrebami. 

Glede na zgoraj navedeno se je pojavila nujnost, da se 
obveže delavce organizacij združenega dela, da vsako leto 
obvezno sprejmejo v delovno razmerje določeno število pri- 
pravnikov. To število naj bi bilo odvisno od števila zaposlenih 
delavcev in njihove kvalifikacijske strukture, od razvojnih pro- 
gramov in plana dela, ustvarjenega dohodka, stopnje tehno- 
logije in opremeljenosti. (3) 

V zvezi s podvajanjem strokovnih izpitov, ki se opravljajo 
zaradi neskladja podzakonskih določb z določbami zakona o 
delovnih razmerjih o strokovnem izpitu po končani pripravni- 
ški dobi, bi bilo potrebno to neskladje poenotiti. 

Zato pa sprememba zakona o delovnih razmerjih ni po- 
trebna. 

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v 
gospodarstvu že določa, da delavcu, ki je strokovni izpit v 
svoji stroki že opravil, le-tega ni treba še enkrat opravljati, če v 
svoji stroki pridobi višjo strokovno izobrazbo. 

Tudi splošnega programa pripravništva zakon o delovnih 
razmerjih univerzalno za vse pripravnike ne more določ iti, 
zato naj se ti programi pripravijo pri Gospodarski zbornici 
Slovenije. 

IV. POGLABLJANJE PODLAG 
ZA ODGOVORNO DELO 

Zakon o združenem delu pogojuje družbenoekonomski po- 
ložaj delavca v združenem delu z medsebojno odgovornostjo, 
kajti za temelj socialističnega samoupravnega združenega 
dela, določa med drugim tudi samoupravni položaj delavca, ki 
v odnosih medsebojne povezanosti, odvisnosti in odgovorno- 
sti ter solidarnosti odloča o delu in poslovanju organizacij 
združenega dela, v kateri dela in organizacij, v katere zdruzuje 
delo in sredstva. Zakon torej širi odgovornost delavca preko 
okvirov temeljne organizacije v celotno združeno delo in je 
zato naša celotna družbena ureditev pogojena z medsebojno 
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odgovornostjo vsakega posameznika do vsakogar in do vseh. 
Zakon o združenem delu opredeljuje disciplinsko odgovor- 

nost delavca in jo tudi zaostruje v primerjavi z dotedanjimi 
predpisi, nadalje ureja delavčevo odškodninsko odgovornost, 
skoraj povsem na novo pa ureja tudi odgovornost za opravlja- 
nje samoupravljalskih funkcij, ki jo je kot vrsto odgovornosti 
prvič opredelila ustava iz leta 1974, ko je določila, da je vsak 
delavec osebno odgovoren za vestno opravljanje samouprav- 
ljalskih funkcij. 

Odgovornost sama po sebi pa bi bila okrnjena oziroma bi 
ostala brez vsebine, če bi ostala brez ustrezne sankcije v 
primeru neodgovornega ravnanja. Sankcije pa so glede na 
oblike in vrste odgovornosti različne. Ustava in zakon o zdru- 
ženem delu določata temelje oziroma okvire odgovornosti za 
opravljanje samoupravljalskih funkcij, vse drugo vključno z 
bistveno sestavino te odgovornosti, namreč njeno sankcijo, 
pa prepuščata ureditvi delavcem v njihovih samoupravnih 
splošnih aktih ali pa posamezni deli te odgovornosti sploh 
ostajajo zunaj normativne ureditve. Podrobnejša opredelitev 
odgovornosti za opravljanje samoupravljalskih funkcij pa 
terja najprej opredelitev samoupravljalskih obveznosti. Obseg 
pravic namreč določa obseg obveznosti, le-ta pa obseg odgo- 
vornosti, Iz obveznosti, ki jih ima delavec v sistemu samo- 
upravljanja, je treba graditi odgovornost za opravljanje samo- 
upravljalskih funkcij in seveda vseh drugih oblik odgovorno- 
sti. Zakon o delovnih razmerjih zato te vrste odgovornosti ne 
ureja. 

1. Disciplinska pdgovornost 
Disciplinska odgovornost je ena najpomembnejših oblik 

odgovornosti. Vendar se narava te odgovornosti v združenem 
delu spreminja. Do sprejetja zakona o združenem delu je bil 
temeljni namen discipline varovanje pravilnega opravljanja 
dela ter vzgoja in poboljšanje kršilca delovne discipline. Dis- 
ciplinska odgovornost v združenem delu pa je širša. Kot 
objekt disciplinske odgovornosti ne nastopa več samo orga- 
nizacija združenega dela, v kateri dela delavec - kršilec de- 
lovne discipline, pač pa vsi delavci, to je združeno delo v 
najširšem smislu (disciplinskega postopka ne uvede samo 
pooblaščeni organ temeljne organizacije, pač pa tudi zunanji 
organ, v disciplinski komisiji sodelujejo tudi zunanji člani 
itd.). 

Glede na to, da je v pristojnosti zvezne zakonodaje, da ureja 
temeljne pravice delavcev, ki so bistvenega pomena za njihov 
družbenoekonomski položaj, ureja zakon o združenem delu 
področje delavčeve odgovornosti za izpolnjevanje delovnih 
obveznosti oziroma kršitve delovnih obveznosti tako v mate- 
rialnem kot tudi v procesnem pogledu dokaj obširno in po- 
drobno. Vendar pa določbe zakona o združenem delu pravi- 
loma niso take narave, da bi povsem omejevale možnost 
republiške regulative, temveč tej nasprotno5nalagajo številne 
naloge. 

Pri proučevanju prakse organizacij združenega dela je bilo 
ugotovljeno, da se kljub jasnim določbam zakona o delovnih 
razmerjih pojavljajo nedoslednosti v izvajanju le-teh, disci- 
plinski postopki se dostikrat sploh ne uvajajo, ker ni zahtev- 
kov, zahtevke večinoma podajajo le individualni poslovodni 
organi, sindikat j® i® redko udeležen v postopku, postopki se 
zavlačujejo, sb dolgotrajni, neuč inkoviti in dragi, primanjkuje 
ustreznih kadrov za vodenje disciplinskega postopka, zunanji 
člani ne prihajajo na obravnave, predvsem v manjših organi- 
zacijah združenega dela ni ustreznega nadzora samoupravne 
delavske kontrole. Takšno stanje jspogojilo številne predloge 
i zvezi z uveljavljanjem disciplinske odgovornosti, od katerih 
>o najbistvenejši naslednji: 
- V zvezi s samim postopkom ugotavljanja disciplinske 

)dgovornosti delavcev so pogosti predlogi v smeri podrob- 
lejše zakonske ureditve možnosti odločanja v senatih. V 
»faksi organizacij združenega dela se namreč še ni popol- 

noma realizirala določba zakona o združenem delu, ki že 
nakazuje možnost, da v posameznih primerih ugotavljanja 
disciplinske odgovornosti odloča senat disciplinske komisije. 
Zato odloča v konkretnih disciplinskih primerih disciplinska 
komisija v celotnem sestavu (veliko članov); kar povzroča 
težave pri izvedbi postopka; 

- V primerih hujših kršitev delovne dolžnosti se vse preveč- 
krat pogojno odloži izvršitev izreka disciplinskega ukrepa 
prenehanja delovnega razmerja; 

- Zaradi večje uč inkovitosti disciplinskega ukrepa denarne 
kazni delavci v organizacijah združenega dela predlagajo, da 
naj bi zakon o delovnih razmerjih omogočil izrek te kazni v 
več jem znesku (do 20 ali celo 30% akontacije mesečnega 
osebnega dohodka). Denarna kazen v višini do 10% akonta- 
cije mesečnega osebnega dohodka namreč ne prispeva k 
več ji delovni disciplini delavcev, ampak nasprotno, ustvarja 
neresen odnos do tega disciplinskega ukrepa; 

- V zvezi s sklepom Ustavnega sodišča SR Slovenije in v 
zvezi s sklepom predsedstva Skupščine SR Slovenije naj se 
prouč i uskladitev 153. člena zakona o delovnih razmerjih s 
197. členom zakona o združenem delu, ki določa, da se v 
samoupravnem splošnem aktu v skladu z zakonom določ i 
primere hujših kršitev delovnih dbveznosti, zaradi katerih se 
izreče disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Za- 
kon o delovnih razmerjih takih primerov ne določa; čeprav bi 
jih po zakonu o združenem delu moral, zato je predlagana 
uskladitev teh določb, nenazadnje pa bi se z obveznostjo 
izreka disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja 
v določenih primerih zaostrila tudi disciplinska odgovornost 
delavcev; 

- Eden problemov prakse združenega dela je tudi precej 
pogost pojav t.i. samovoljne zapustitve dela. Po zakonu o 
združenem delu gre namreč v tem primeru za disciplinsko 
kršitev in je zato potrebno izvesti disciplinski postopek, ne gre 
pa za samostojno obliko prenehanja delovnega razmerja. 
Delavec ostane torej v delovnem razmerju do dokončnosti 
izrečenega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega ra- 
zmerja, medtem pa je lahko že prenehal delati, se zaposlil v 
drugi organizaciji združenega dela ali odšel celo na delo v 
tujino. Istočasno pa se v organizacijah združenega dela sre- 
čujejo s problemi pravic, obveznosti in odgovornosti, ki izha- 
jajo iz delovnega razmerja takega delavca, ki ne dela več . 

- Organizacije združenega dela so ugotovile, da so zasta- 
ralni roki v določenih primerih, npr. v primeru mirovanja 
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev in v primeru, ko 
ima disciplinska kršitev znake kaznivega dejanja, prekratki, 
zato predlagajo uvedbo daljšega zastaralnega roka oziroma • 
možnosti prekinitve zastaralnega roka za uvedbo disciplin- 
skega postopka. Opozarjajo tudi na smiselne podobne rešitve 
republiških zakonodaj drugih republik, ki določajo, da se v 
posebnih primerih (bolezen, porodniški dopust) lahko uvede 
in izvede disciplinski postopek tudi po preteku zastaralnega 
roka, vendar v roku treh mesecev od prenehanja delavčeve 
opravičene zadržanosti z dela; 

- Organizacije združenega dela opozarjajo na zakonsko 
razliko med fakultativnim in obligatornim suspenzom. Pri 
zadnjem se delavca lahko razporedi na katerakoli dela ozi- 
roma naloge ne glede na delavčevo strokovno izobrazbo, 
organizacije združenega dela pa predlagajo tako ureditev tudi 
v primeru fakultativnega suspenza, ker v nasprotnem primeru 
suspenz ne doseže svojega namena, ker velikokrat taka dela 
niso prosta aii pa jih v organizacijah združenega dela sploh 
ni; 

- Zaradi zagotavljanja večje delovne discipline in zaostro- 
vanja odgovornosti delavcev za kršitve delovnih obveznosti in 
zaradi izvajanja načela nagrajevanja po delu bi bilo primerno, 
da delavec, ki je odstranjen z dela v primeru suspenza in 
dobiva v tem času nadomestilo osebnega dohodka (polovico 
zneska povprečne mesečne akontacije osebnega dohodka v 
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preteklih treh mesecih), ne bi imel pravice do izplač ila razlike 
v primeru, ko mu je izrečen disciplinski ukrep za hujšo kršitev 
delovne obveznosti. Po sedanji ureditvi pa delavec ne dobi 
nazaj razlike osebnega dohodka le v primeru, ko mu je izre- 
čen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja sicer 
pa vedno in po sodni praksi tudi tedaj, ko je izvršitev tega 
ukrepa pogojno odložena. V zvezi z navedeno problematiko 
pa delavci opozarjajo na pogosto odrejanje suspenza, ki ni v 
skladu z zakonom in na šikaniranje delavcev, zato bi bilo 
potrebno odrejanje suspenza striktno preverjati. 

Iz navedenih pripomb in predlogov organizacij združenega 
dela je razvidno, da republiška zakonodaja še ni dorečena. 

Zato bi bilo potrebno v zakonu o delovnih razmerjih dolo- 
č iti". 

- obveznost, da delavci v samoupravnih splošnih aktih 
določ ijo število dni neopravičenega izostanka z dela, za kate- 
rega se mora izreč i disciplinski ukrep prenehanja delovnega 
razmerja; 

- primere hujših kršitev delovne obveznosti, ki jih delavci 
morajo določiti v samoupravnem splošnem aktu, zaradi kate- 
rih se izreče disciplinski ukrep prenehanja delovnega ra- 
zmerja; 

- da delavcu, ki mu je zaradi hujše kršitve delovne obvez- 
nosti, storjene s tem, da je neopravičeno izostal z dela, izre- 
čen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, pre- 
neha delovno razmerje z dnem, ko je prenehal delati v te- 
meljni organizaciji združenega dela, če se do dokončne odlo- 
čitve ni več vrnil na delo; 

- da bo delavec v času fakultativnega suspenza lahko raz- 
porejen na katerakoli dela oziroma naloge, ne glede na nje- 
govo strokovno usposobljenost in bo s tem izenačen z delav- 
cem v obveznem suspenzu; 

- da delavec v primeru suspenza nima pravice do izplačila 
razlike, ko je v disciplinskem postopku ugotovljena njegova 
disciplinska odgovornost in izrečen disciplinski ukrep za 
hujšo kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere je bil v su- 
spenzu; 

- da lahko v primerih izreka disciplinskega ukrepa prene- 
hanja delovnega razmerja odloži izvršitev tega ukrepa le de- 
lavski svet na ugovor delavca, ne pa disciplinska komisija. 

Informativno je treba omeniti še predloge, da naj bi zakon o 
delovnih razmerjih omogočil, da se disciplinski postopek 
lahko v primeru lažjih kršitev discipline uvede pred disciplin- 
sko komisijo brez prisotnosti zunanjega člana. Le v primeru 
hujših krišitev delovne discipline bi bila prisotnost zunanjega 
člana obvezna. Vendar pa teh predlogov ni mogoče upošte- 
vati, ker zakon o združenem delu takšnega razlikovanja ne 
pozna. Z ustrezno organizacijo, moralno odgovornostjo in 
zavednostjo posameznikov bi se marsikdaj in marsikje pripo- 
moglo k uč inkovitejšemu, hitrejšemu in cenejšemu izvajanju 
disciplinskih postopkov. 

2. Odškodninska odgovornost 
Temeljni namen odškodninske odgovornosti je povrnitev 

povzročene škode oziroma vzpostavitev prejšnjega stanja. 
Tudi v delovnem razmerju ima odškodninska odgovornost ta 
smoter, toda ta ni edini. Namen odškodninske odgovornosti v 
delovnem razmerju je manj v povrnitvi povzročene škode, več  
pa v prevenciji pred nastalo škodo, pa naj gre za oškodovanca 
delavca ali pa za oškodovano temeljno organizacijo. Temeljni 
namen odškodninskih razmerij v delovnem razmerju je zato 
krepitev odgovornosti v združenem delu nasploh in drugot- 
nega pomena je povrnitev že nastale škode oziroma vzposta- 
vitev prejšnjega stanja, čeprav je tudi to za odškodovanega 
delavca življenjskega pomena. 

V zvezi z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti de- 
lavca proti delavcem temeljne organizacije združenega dela 
kot tudi delavcev temeljne organizacije združenega dela na- 
pram delavcu je treba opozoriti na neskladje med zvezno in 

republiško ureditvijo. Zakon o združenem delu namreč pre- 
dvideva, da se odškodninska odgovornost v obeh primerih 
ugotavlja in škoda uveljavlja znotraj temeljne organizacije 
združenega dela. Šele, če delavec ali delavci temeljne organi- 
zacije združenega dela ne povrnejo škode, se lahko sproži 
odškodninski postopek pred sodiščem združenega dela. Za- 
kon o delovnih razmerjih pa določa, da delavec lahko proti 
delavcem v temeljni organizaciji združenega dela oziroma 
delavci v temeljni organizaciji združenega dela zoper delavca 
uveljavljajo odškodninsko odgovornost neposredno pred so- 
diščem združenega dela brez poprejšnjega postopka v te- 
meljni organizaciji združenega dela. 

Zakon o delovnih razmerih nadalje določa, da morajo od- 
škodnino za škodo, ki jo delavec utrpi pri delu ali v zvezi z 
delom, povrniti delavci temeljne organizacije, če se ne do- 
kaže, da jo je povrzoč il delavec sam. Takšna določba pa se je 
v praksi, pa tudi v teoriji interpretirala tako, kakor da je zakon 
z njo uvedel t. i. objektivno odgovornost, torej da temeljna 
organizacija že po zakonu odgovarja za vse škode, ki jih 
delavec utrpi pri delu ali v zvezi z delom. Namen omenjene 
določbe pa ni bil takšen, ker gre le za procesnopravno do- 
ločbo glede dokaznega bremena. 

Pri takšni republiški ureditvi pa so v praksi opazni naslednji 
problemi in ugotovitve: 

Delavec, ki se je poškodoval pri delu, se s svojim odško- 
dninskim zahtevkom praviloma obrača naravnost na sodišče. 
Tako delavci v temeljni organizaciji največkrat sploh niso 
seznanjeni z odškodninskim zahtevkom, saj se v postopku 
pred sodiščem pretežno angažirajo skupne službe organizacij 
združenega dela, odvetniki in zavarovalne skupnosti. Le v 
izjemnih primerih predhodno razpravljajo o zahtevku oškodo- 
vanega delavca samoupravni organi ter osnovna organizacija 
sindikata. Ker so predlogi običajno vloženi na sodišče tik pred 
iztekom zastaralnega roka je zaradi časovne odmaknjenosti 
zbiranje dokazbv in njihovo vrednotenje težje, udeležencem 
pa nastajajo več ji stroški. 

Če bi o upravičenosti do odškodnine in njeni višini dejan- 
sko odločali delavci v temeljni organizaciji, bi se nedvomno 
povečalo prizadevanje za varno delo, okrepil občutek skupne 
odgovornosti, oblikovali trdnejši kriteriji o pravični odško- 
dnini, odpadla bi odtujenost pri odločanju in položaj poško- 
dovanega delavca bi se spremenil in nenazadnje, zmanjšalo 
bi se število sporov pred sodiščem združenega dela. 

Ob uskladitvi republiške zakonodaje z zvezno pa delavci 
organizacij združenega dela predlagajo, da bi imel sklep 
organa organizacije združenega dela o določ itvi višine odško- 
dnine, na katerega bi delavec dal svoj pristanek, moč izvršil- 
nega naslova. V nasprotnem bi bilo potrebno tudi v teh 
primerih ponovno uveljavljati odškodninsko odgovornost na 
sodišču združenega dela, zato da bi bila mogoča izvršba, s 
čimer bi se postopek še bolj zavlekel oziroma se postopek 
ponovil. 

V zvezi z odškodninsko odgovornostjo bi bilo zato treba 
zakon o delovnih razmerjih uskladiti z zakonom o združenem 
delu in sicer tako, da se izrečno predvidi kot obvezno izvedba 
postopka glede ugotavljanja in povrnitve škode v temeljni 
organizaciji in sicer tako glede škode, ki jo posamezni dela- 
vec povzroč i drugim, kakor tudi glede tiste, ki jo utrpi ozi- 
roma, ki mu jo povzroč ijo drugi delavci. Šele nato, če delavec 
ne povrne ugotovljene škode ali če delavci v temeljni organi- 
zaciji ne povrnejo škode delavcu v roku 3 mesecev od podane 
žahteve, se lahko uvede postopek pred sodiščem združenega 
dela. Prav tako bi bilo treba dopustiti, da se znotraj temeljne 
organizacije višina odškodnine sporazumno določ i in da dobi 
takšen pismeni sporazum moč izvršilnega naslova. Odpraviti 
pa je tudi treba določbo, po kateri bi naj republiški zakon 
uvedel objektivno odgovornost za škodo. 

Na ta način bi odpravili nasprotje z zvezno zakonodajo in 
odpravili ugotovljene negativnosti, ki jih je pogojevala takšna 
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specifična republiška ureditev, uveljavil pa bi se tudi princip, 
da se spori prvenstveno rešujejo tam kjer so nastali. 

3. Pavšalna odškodnina 
Po zakonu o združenem delu se s samoupravnim splošnim 

aktom, s katerim se ureja delovna razmerja, lahko določ i za 
škodo, ki so jo povzroč ili delavci, pvašalna odškodnina, če je 
škoda vplivala na delovni proces in izpolnjevanje obveznosti 
drugih delavcev, natančnega zneska pa ni mogoče ugotoviti 
ali pa bi njegovo ugotavljanje povzročilo nesorazmerne stro- 
ške. Glede na to, da se v praksi organizacij združenega dela ta 
določba zakona o združenem delu ni uveljavila, so bili pred- 
logi, da naj bi zakon o delovnih razmerjih to določbo povzel 
oziroma primeroma določ il posamezne primere, v katerih se 
lahko izreče pavšalno odškodnino. 

Menimo, da je tozadevna določba v zakonu o združenem 
delu takšna, da jo lahko temeljne organizacije neposredno 
uporabijo za ureditev v samoupravnem splošnem aktu. Dolo- 
čanje primerov, v katerih se lahko izreče pavšalna odško- 
dnina, je stvar samoupravne regulative in nezakonske uredi- 
tve. Samo ponavljanje določb zakona o združenem delu v 
republiškem zakonu pa ne bi prispevalo k uč inkovitejši upo- 
rabi tega inštituta. Prav tako so stvar samoupravne ureditve 
proceduralne oziroma postopkovne določbe. 

V. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 
DELAVCA, KI IZPOLNJUJE POGOJE 
ZA POLNO OSEBNO POKOJNINO 

Politika zaposlovanja mladih strokovnih kadrov, ki vse bolj 
ostajajo brez zaposlitve, zahteva kritično presojo upravičeno- 
sti in potreb po nadaljevanju delovnega razmerja delavcev, ki 
izpolnjujejo pogoje za polno osebno pokojnino. 

Po zakonu o združenem delu delavcu preneha delovno 
razmerje po samem zakonu, če izpolni pogoje za osebno 
pokojnino z dnem, ko postane odločba o prenehanju delov- 
nega razmerja dokončna, če ne določa zakon drugače. Zakon 
o delovnih razmerjih pa pri prenehanju delovnega razmerja 
delavca, ki izpolnjuje pogoje za polno osebno pokojnino, 
upošteva interes delavca in organizacije združenega dela 
tako, da določa, da takemu delavcu delovno razmerje sicer 
preneha, razen če pristojni organ temeljne organizacije zdru- 
ženega dela ugotovi, da sta temeljna organizacija in delavec 
soglasna, da delavec nadaljuje delovno razmerje. 

Problem v zvezi z uresničevanjem navedenih zakonskih 
določb je predvsem v tem, da delavci, ki so iz svojega minu- 
lega dela z družbenimi sredstvi že pridobili pravico do po'ne 
osebne pokojnine, pa nadaljujejo delovno razmerje, onemo- 
gočajo zaposlitev mladih iskalcev zaposlitve, na drugi strani 
pa še vedno obstoje dejavnosti, kjer je njihovo delo, zaradi 
kontinuitete delovnega procesa, nujno potrebno. 

Organizacije združenega dela so zavzele povsem dve na- 
sprotujoč i stališč i: večje organizacije združenega dela v indu- 
strijskih središč ih so za obvezno prenehanje delovnega ra- 
zmerja po samem zakonu, manjše delovne skupnosti in orga- 
nizacije združenega dela, ki niso locirane v močnih industrij- 
skih središč ih pa so za sedanjo republiško ureditev 

Sedanjo ureditev republiškega zakona podpirajo z razlogi 
da bi zakonsko preprečevanje dela delavcev, ki izpolnjujejo 
Dogoje za polno osebno pokojnino, posegalo v samoupravne 
Ddloč itve delavcev organizacij združenega dela in ne upošte- 
valo potreb delovnega procesa in da za določena dela in 
laloge v deficitarnih dejavnostih ni mogoče zagotoviti ustrez- 
nh mlajših kadrov. Prav tako je mlade ljudi, kljub večkrat 
jonovljenim razpisom težko dobiti v manjše organizacije 
druzenega dela, ki niso locirane v industrijskih oziroma 
nestnih središčih. 

Drugo stališče, obligatorno prenehanje delovnega razmerja 
19 Je Podpirano predvsem s potrebami po zagotavljanju zapo- 

slitev za mlade delavce, reševanjem problematike začasne 
nezaposlenosti; pomanjkanje mladih delavcev v določenih 
deficitarnih poklicih in na določenih območjih, pa je potrebno 
in možno uč inkovito reševati s planiranjem kadrov in usmer- 
jenim izobraževanjem. V zvezi s tem pa je potrebno omeniti še 
mnenja nekaterih, da bi se v tem primeru moralo prouč iti ali 
ženske, ki izpolnjujejo pogoje za polno osebno pokojnino pet 
let prej kot moški v taki situaciji ne bi bile diskriminirane. V 
primeru obligatornega prenehanja bi po mnenju nekaterih 
zakon o delovnih razmerjih povzroč il neenakopravni položaj 
žensk z moškimi. V izogib temu bi bilo potrebno določ iti tudi 
pravico delavk, da se same odloč ijo ali prenehajo delati, ko 
dopolnijo pokojninsko dobo 35 let ali pa ostanejo v delovnem 
razmerju še nadaljnih 5 let. Šele, ko napolnijo pokojninsko 
dobo 40 let naj bi jim delovno razmerje pod enakimi pogoji 
kot moškim prenehalo. 

Upoštevaje zgoraj navedeno bi bilo opisani problem mo- 
goče razrešiti tako, da naj bi zakon predvidel, da lahko pri- 
stojni organ temeljne organizacije združenega dela da so- 
glasje, da delavec, ki izpolnjuje pogoje za polno osebno 
pokojnino, nadaljuje delovno razmerje le pod pogojem, da se 
na oglas oziroma javni razpis del in nalog, ki jih opravlja 
delavec, niso prijavili kandidati, ki izpolnjujejo razpisane po- 
goje, delavec pa je voljan nadaljevati z delom. Zakon naj bi 
določ il tudi obveznost organizacije združenega dela, da raz- 
pis vsako leto ponavlja, vse dokler teh del in nalog ne zasede 
delavec, ki izpolnjuje za to predpisane pogoje. 

VI. POGODBE O DELU 
Opravljanje dela po pogodbi o delu ne bi smelo onemogo- 

čati sklepanja delovnega razmerja za določen čas oziroma 
delovnega razmerja s krajšim delovnim časom in s tem zapo- 
slitvi mladim strokovnim iskalcem zaposlitve. 

Zakon o združenem delu določa, da se po pogodbi o delu 
lahko opravljajo začasna ali občasna dela, ki se glede na 
delovni proces v organizaciji združenega dela ne opravljajo 
kot stalna in nepretrgana dela, temveč trajajo določen krajši 
čas ali pa so potrebna le od časa do časa. Zakon o delovnih 
razmerjih določa nekatere pogoje, ki morajo biti Izpolnjeni, da 
temeljna organizacija lahko sklene pogodbo o delu. Ti pogoji 
so: 

- začasnost oziroma občasnost del, 
- določenost del v samoupravnem splošnem aktu (zlasti 

primeri iz 213. člena zakona o delovnih razmerjih, v 214. č lenu 
zakona o delovnih razmerjih pa zakon taksativno navaja dela 
oziroma naloge, za katera je mogoče skleniti pogodbo o 
delu), 

- trajanje del največ 60 oziroma 90 dni v posameznem 
koledarskem letu. 

Za dela in naloge, naštete v 214. č lenu je določeno, da zanje 
ni dopustno skleniti pogodbe o delu, če gre za dela oziroma 
naloge, za katera je treba skleniti delovno razmerje za dolo- 
čen čas ali za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa 
ali če gre za avtorska dela. 

Z novelo zakona o delovnih razmerjih ^je bila predvidena 
možnost sklepanja pogodb o delu z upokojenci tako, da 
opravljanje teh del oziroma nalog ne more trajati dalj kot 20 ur 
na teden, ni pa omejeno s pogoji, ki veljajo za ostale pogodbe 
o delu. 

Za delo po pogodbi o delu lahko delavci temeljne organiza- 
cije sprejmejo nezaposleno ali delno zaposleno osebo, druge 
osebe pa samo, če pristojna skupnost za zaposlovanje ugo- 
tovi, da ni nezaposlenih oziroma delno zaposlenih oseb, ki 
izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobrazbe oziroma z de- 
lom pridobljene delovne zmožnosti. 

Iz prakse organizacij združenega dela je moč povzeti, da se 
določbe o pogodbenem delu izigravajo tako, da se sklepajo 
za opravljanje del oziroma nalog, za katera bi bilo mogoče 
skleniti delovno razmerje za določen čas ali delovno razmerje 
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s krajšim delovnim časom (nadomeščanje odsotnih delavcev, 
povečan obseg dela ipd.). Izigravanje se kaže tudi v sklepanju 
pogodb o delu v daljšem trajanju kot ga določa zakon (nad 60 
oziroma 90 dni) oziroma v večkratnem ponavljanju pogodb z 
istim delavcem tekom leta, v sklepanju pogodb o delu za dela 
oziroma naloge, ki niso v zvezi z delovnim procesom in 
nenazadnje v sklepanju pogodb o delu namesto avtorskega 
dela. Dela oziroma naloge, za katera se lahko sklepa pogodba 
o delu pa večinoma sploh niso opredeljena v samoupravnem 
splošnem aktu. Prav tako se ne izvajajo določbe, da se po- 
godba o delu lahko sklene le z nezaposleno ali delno zapo- 
sleno osebo, z drugo osebo pa samo, če pristojna skupnost za 
zaposlovanje ugotovi, da ni nezaposlenih ali delno zaposlenih 
oseb. ... 

Bistveni prob.lem pa predstavlja zaposlovanje upokojencev 
po pogodbi o delu, katerih delo traja največ  20 ur na teden. 

Po mnenju več ine pogodba o delu z upokoj.enci ne sodi v 
poglavje o začasnem oziroma občasnem delu v zakonu o 
delovnih razmerjih, saj upokojenci po pogodbi o delu ne 
opravljajo začasnih oziroma občasnih del, pač pa dela iz 
redne dejavnosti organizacfj združenega dela. Zakon o zdru- 
ženem delu take oblike pogodbenega dela ne pozna, zato bi 
ga bilo potrebno po mnenju nekaterih črtati iz zakona o 
delovnih razmerjih. Drugi pa menijo, da bi bilo celo potrebno 
v zakonu o delovnih razmerjih določ iti, da lahko upokojenci 
po pogodbi o delu delajo več kot 20 ur na teden. Bile so tudi 
pripombe naj se pogodba o delu sklepa le še za 1 leto po tem, 
ko je delavec izpolnil pogoj za polno osebno pokojnino ozi- 
roma naj se njeno opravljanje dovoli le delavcem, ki imajo 
manj kot 6.000 din pokojnine. 

Za dela in naloge upokojencev je značilno, da gre zlasti za 
različna administrativna in strokovna in druga podobna dela, 
za katera je na razpolago vedno večje število ustrezno uspo- 
sobljenih iskalcev zaposlitve. Druga značilnost del in nalog, ki 
jih opravljajo upokojenci je, da ta dela po svojem obsegu ne 
zahtevajo zaposlitve s polnim delovnim časom. Organizacije 
združenega dela pa se ne poslužujejo z zakonom o delovnih 
razmerjih določenih možnosti o sklepanju rednega delovnega 
razmerja s krajšim delovnim časom, pri čemer lahko tak 
delavec doseže poln delovni čas z zaposlitvijo v dveh ali več  
temeljnih organizacijah združenega dela. Primerjava med 
strukturo iskalcev zaposlitve po poklicih in starosti ter tistimi 
nalogami in deli, ki jih najpogosteje opravljajo upokojenci, 
potrjuje to oceno. 

Če namreč pogledamo strukturo nezaposlenih po poklicih 
in starosti vidimo, da je med iskalci zaposlitve največ nasled- 
njih poklicev: pomožni ključavničarji, pomožni rezkalci, kur- 
jač i, zidarji, tesarji, snažilke, varilci, kurirji, delavci v gostin- 
stvu, vrtnarji, vratarji, čuvaji in polovica teh iskalcev zaposlitve 
je mlajših od 30 let. Isto velja za iskalce zaposlitve s srednjo, 
višjo in visoko izobrazbo. Med upokojenci, ki delajo po po- 
godbi o delu, je veliko, uč iteljev v osnovnih šolah, profesorjev, 
glasbenikov, predavateljev v raznih izobraževalnih centrih, 
zdravnikov specialistov, vzgojiteljev v domovih. Prav te prbfile 
pa najdemo med iskalci zaposlitve. 

Še vedno pa velja, da za določena dela in naloge ni moč 
dobiti delavcev Oziroma za nekatera dela ni interesa med 
iskalci zaposlitve. Teh primerov je vedno manj. Na ta nač in si 
največ pomagajo v Varnosti, v lnex-Adria-avioprometu, v ne- 
katerih krajevnih skupnostih, v društvih. Pri tem velja opozo- 

- riti tudi na podatke inšpekcije dela, po katerih je nekaj deset 
*" upokojencev zaposlenih povsem v nasprotju z določ ili druž- 

benega dogovora o kadrovski politiki v SR Sloveniji, voljeni 
funkcionarji (OK SZDL, krajevna skupnost), vodilni in vod- 
stveni delavci (vodje sektorjev, upravniki, direktorji), delavci s 
posebnimi pooblastili (sodniki za prekrške, inšpektorji in luški 
nadzorniki). 

Glede na navedeno in upoštevajoč Dogovor o uskladitvi 
temeljnih kriterijev za urejanje dopolnilnega dela (Uradni list 
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SFRJ, št. 9/78) je potrebno zaostriti sklepanje vseh pogodb o 
delu v smislu zmanjševanja opravljanja dela po pogodbi o 
delu tam, kjer tako delo ni potrebno. 

Nujno pa je potrebno doseč i spoštovanje obstoječ ih pred- 
pisov tudi glede predhodnega javljanja potreb pristojni skup- 
nosti za zaposlovanje ter kršitve ustrezno sankcionirati in 
spoštovanje samoupravnih aktov v organizacijah združenega 
dela V tem pogledu bi morali delavci v organih samoupravlja- 
nja zaostrovati svojo družbeno in disciplinsko odgovornost 
pri sklepanju pogodb o delu. Svojo aktivnost pa bi morale 
intenzivirati tudi inšpekcije dela (kar bi narekovalo tudi pove- 
čanje števila občinskih inšpektorjev) in ukrepati zoper kršite- 
lje. 

VII. VARSTVO INVALIDNIH OSEB 
Invalidne osebe so posebna kategorija delavcev, ki jim je že 

v ustavi kot tudi v zvezni in republiški zakonodaji zagotovljeno 
posebno varstvo. 

Za odnos do invalidnih oseb, za urejanje njihovega statusa, 
za njihovo zaposlovanje oziroma za ustvarjanje pogojev za 
njihovo zaposlovanje kot najpomembnejšo obliko njihove 
družbene osebnostne integracije, je zelo pomembna zakon- 
ska ureditev. Republiški predpisi dokaj natančno m podrobno 
opredeljujejo status invalidnih oseb, njihove pravice do uspo- 
sabljanja in zaposlitve predvsem v zakonu o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidnih oseb, zakonu o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju, zakonu o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, zakonu o delovnih razmerjih 
drugih posebnih zakonih. Zakon o delovnih razmerjih določa 
izrecno posebno varstvo invalidnih oseb tudi s tem, da jim 
zaaotavlja prednostno prvico pri sklepanju delovnega ra- 
zmerja pod pogojem, da ustrezajo njihove strokovne in druge 
zmožnosti zahtevam razpisanih del oziroma nalog. 

Kljub dokaj dobri in podrobni zakonski ureditvi na tem 
področju pa je tako iz opravljenih razgovorov v organizacijah 
združenega dela kot tudi iz podatkov ustreznih institucij, ki 
spremljajo stanje na področju zaposlovanja invalidnih oseb, 
razvidno, da še vedno obstaja problem zaposlovanja invali- 
dnih oseb5. . x 

Težave, s katerimi se srečujejo organizacije združenega 
dela pri zaposlovanju invalidnih oseb, so zlasti naslednje. 

- Organizacije združenega dela ugotavljajo, daje dejav- 
nost usposabljanja invalidnih oseb nezadostna in da bi bilo 
potrebno povečati število specialnih institucij za nuđ enje 
strokovne pomoči pri zaposlovanju invalidov. 

- V organizacijah združenega dela ni primernih del ozi 
roma nalog, na katerih bi lahko delala invalidna oseba v 
skladu s preostalo delovno zmožnostjo in po ustrezni uspo- 
sobljenosti oziroma prekvalifikaciji. Vzrok temu pa je tudi 
premajhno zagotavljanje ustreznih strokovnih rešitev za prire- 
janje in prilagajanje delovnih priprav in delovnega okolja 
različnim vrstam prizadetosti invalida. 

- Organizacije združenega dela ugotavljajo, da imajo do- 
voli »lastnih« delovnih invalidov, t. j. delavcev, ki so postali 
delovni invalidi med časom trajanja delovnega razmerja v 
organizaciji združenega dela, zato primarno uresničujejo 
svoje obveznosti z zagotavljanjem zaposlitve le-teh, manj pa z 
zagotavljanjem zaposlitve drugih delovnih invalidov in drugim 
invalidnim osebam. v „.„.„„o* 

- Konkretna pripomba iz prakse pa se nanaša na nejasnost 
zakonske ureditve, ki določa, da morajo organizacije združe- 
nega dela in nosilci samostojnega osebnega dela v primeru, 
ko imajo na razpolago ustrezno delo, za katero se je prijavilo 
več oseb, ki iščejo delo, dati pri izbiri prednost nezaposlenim 
invalidnim osebam, če ustrezajo njihove strokovne m druge, 
zmožnosti zahtevam tega dela. Med posebnim, zah evami, ki 
so določene v samoupravnem splošnem aktu o de'°^nlh 

zmerjih kot pogoj za opravljanje razpisanih prostih del oz- 
roma nalog, je skoraj obvezno določena tudi določena doba 
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delovnih izkušenj. Ker invalidna oseba, ki je usposobljena za 
določena dela oziroma naloge s poklicno rehabilitacijo le-teh 
nima, po mnenju delavcev organizacij združenega dela ne 
more uveljavljati svoje prednostne pravice pri sklepanju de- 
lovnega razmerja. 

Ta problem bi bilo po mnenju večine mogoče rešiti tako, da 
bi zakon o delovnih razmerjih izrecno določ il, da se poklicna 
rehabilitacija invalidne osebe šteje, kot da ima tak invalid 
druge zmožnosti, ki se zahtevajo poleg strokovne izobrazbe 
za opravljanje določenih del oziroma nalog, seveda, če mu to 
druge psihične in fizične zmožnosti omogočajo. 

Predlagano je bilo tudi, da bi v zakonu bilo primerno tudi 
določ iti, da se z invalidno osebo lahko sklene delovno ra- 
zmerje brez oglasa ali javnega razpisa. 

VIII. VARSTVO MATERINSTVA 
Posebno varstvo materinstva je že v ustavi zajamčena pra- 

vica zene - matere, ki jo določa tudi zakon o združenem delu. 
Republiška zakonodaja je to posebno varstvo podrobneje 
uredila tako, da prepušča urejanje nekaterih področ ij tudi 
podzakonskim aktom oziroma samoupravni regulativi (npr. 
uresničevanje pravice do porodniškega dopusta ureja samou- 
pravni sporazum, ki so ga sprejele občinske skupnosti otro- 
škega varstva, način izvajanja podaljšanega porodniškega 
dopusta določ ijo delavci s samoupravnim splošnim aktom o 
delovnih razmerjih v skladu s samoupravnim sporazumom ki 
ga sklenejo skupnosti otroškega varstva). 

V zvezi z izvajanjem pravice do porodniškega dopusta je 
ugotovljeno, da delavke največkrat izberejo pravico do po- 
polne odsotnosti v trajanju 246 dni, zadrugi, v zakonu predvi- 
deni način izrabe porodniškega dopusta, (da ima delavka 
pravico delati po 4 ure na dan do enega leta otrokove starosti) 
pa se skorajda ne odločajo. 

V smislu č imvečje družbene skrbi za otroka in ob spoznanju 
o pomembni vlogi matere pri negi, vzgoji in skrbi za otroka, 
kakor tudi, da je družba kot celota odgovorna in zainteresi- 
rana za njegov razvoj pa se pojavljajo predlogi po razširitvi 
pravic za matere in po razširitvi kroga upravičencev: 

Izvajanje porodniškega dopusta na nač in, kot ga določa 
zakon o delovnih razmerjih, ima slabe strani, zlasti zaradi 
pogostih odsotnosti delavk z dela zaradi bolezni otroka po 
tem, ko se vrne na delo, kar,povzroča težave vorganiziranju 
proizvodnje ali poslovanju organizacij združenega dela. Iz teh 
razlogov so se pojavili predlogi za podaljšanje porodniškega 
dopusta in to na 12 ali 16 mesecev, to je na obdobje, v 

se ot|"°k vključ i v vzgojno varstveno ustanovo brez hujših duševnih posledic. Hkrati z argumenti, ki govorijo v 
prid podaljševanja porodniškega dopusta, kar bi bilo brez 
dvoma koristno za otroka in njegov zdrav razvoj v najnežnejši 
dobi, zmanjšan pritisk na vzgojno varstvene zavode, zmanjša- 
nje bolezenskih izostankov matere ipd. pa se pojavljajo tudi 
resni pomisleki. Podaljševanje porodnikega dopusta bi ver- 
jetno pomenilo povečanje finančnega bremena za združeno 
delo in tudi določene izgube v delovnem oziroma proizvod- 
nem procesu. Organizacije združenega dela (predvsem tiste 
ki zaposlujejo pretežno ženske) bi morale z določenimi orga- 
nizacijskimi ukrepi prilagoditi delovni proces in organizacijo 
dela novim razmeram ter najti ustrezne rešitve za nadomešča- 
nje delavk in njihovo vključevanje v delovni proces po vrnitvi 
na delo. 

Glede na navedeno bi bilo potrebno analizirati in prouč iti, 
ali bi ustrezna samoupravna interesna skupnost v primeru 
podaljšanja porodniškega dopusta lahko nosila breme dalj- 
šega izplačevanja nadomestil osebnega dohodka, kakšna bi ^ 
bila višina teh nadomestil, kako naj bi se valorizirala, od 
kakšne osnove bi .se odmerjala in nenazadnje, kakšni bi bili v 
tem primeru prispevki za otroško varstvo: 

Z zgoraj navedenimi argumenti se utemeljujejo tudi pred- 
log', da naj bi imela delavka po izteku porodniškega dopusta 
246 dni pravico do odsotnosti z dela do 2 oziroma 3 let, v tem 
času pa naj bi jim mirovale pravice, obveznosti in odgovorno- 
sti, ki se pridobivajo iz dela in pri delu. 

Poudarjeno je bilo tudi, da podaljšanje porodniškega dopu- 
sta gotovo pomeni določeno povečanje finančnih bremen 
organizacij združenega dela in da b bil v sedanji gospodarski 
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situaciji pristop k urejanju takega porodniškega dopusta 
preuranjen. 

Pojavljajo se tudi problemi v zvezi s pravico do izrabe 
osnovnega dela porodniškega dopusta 105 dni, ki je po seda- 
nji zakonodaji nima delavec-oče oziroma delavec, ki otroka 
neguje, če mati umre ali zapusti otroka. Po zakonu ima tak 
delavec pravico le do podaljšanega porodniškega dopusta 
141 dni oziroma delati 4 ure do enega leta otrokove starosti. 
Zaradi zagotavljanja enakega varstva in skrbi za otroke je 
razumljivo, da se je v praksi, kljub drugačni zakonski ureditvi, 
že ustalilo stališče, da v takem primeru oče oziroma delavec, 
ki otroka neguje, izrabi tudi osnovni porodniški dopust 105 
dni, zmanjšan za toliko dni, kolikor ga je mati že izrabila. 
Omenjeno stališče je podprto z dejstvom, da je glede na 
sedanjo zakonsko ureditev otrok, ki mu mati umre ali ga 
zapusti ali zaradi zdravstvenih razlogov ni sama sposobna 
skrbeti za otroka, dvakrat prizadet in to v času, ko je potreben 
najskrbnejše nege (neguje ga oče oziroma tretja oseba, ki ne 
more nadomestiti skrbne materine nege in še to Je 141 dni, za 
razliko od otrok, ki jih negujejo matere, ki so lahko na poro- 
dniškem dopustu dalj kot toliko časa). 

Rešitev tega problema je nakazal že samoupravni sporazum 
o uresničevanju pravic do porodniškega dopusta, ko določa 
pravico do porodniškega dopusta očetu oziroma delavcu, ki 
otroka neguje tudi v primeru, če je mati na podlagi izvida in 
mnenja pristojne zdravstvene organizacije trajno oziroma za- 
časno nesposobna za samostojno življenje in delo. 

Zelo podprti pa so tudi predlogi, naj bi imel delavec-oče 
otroka oziroma delavec, ki otroka neguje v primeru, ko mati 
umre, zapusti otroka ali je nesposobna za samostojno življe- 
nje in delo, pravico do porodniškega dopusta ne glede na 
status matere. Taki predlogi so upravičeni, saj otrok, za kate- 
rega ne more skrbeti mati, ki ni delavka, ne more biti samo 
zaradi tega dejstva prikrajšan za skrbnejšo nego in varstvo. 

Nadaljne pripombe v zvezi z varstvom materinstva in otroka 
so: 

- Očeta samohranilca bi bilo potrebno izenač iti z materjo 
samohranilko glede opravljanja nočnega dela, saj ni videti 
razloga, da bi oče lažje zagotovil varstvo otroka v nočnem 
času kot mati; 

- Sedanja delitev porodniškega dopusta na 105 dni in 141 
dni je plod nastajanja porodniškega dopusta, zato bi bilo 
potrebno porodniški dopust določ iti v enotnem trajanju 246 
dni. Zakon naj ne bi več  delil porodniškega dopusta v nepretr- 
gani del porodniškega dopusta (popolna odsotnost z dela 105 
dni) in podaljšani porodniški dopust (nadaljnja popolna od- 
sotnost z dela 141 dni ali delo s skrajšanim delovnim časom 
do dvanajstega meseca otrokove starosti). Hkrati bi bilo treba 
to določ ilo dopolniti z določ itvijo števila dni, ki jih mora mati 
izrabiti pred in po porodu za svojo in otrokovo korist ter da se 
šele po tem času v izrabo tega dopusta lahko vključ i oče- 
delavec otroka ali drug delavec. Izvajanje tako enotno določe- 
nega porodniškega dopusta pa naj se prepusti samouprav- 
nemu urejanju v okviru pristojnih skupnosti otroškega var- 
stva; 

Vendar pa je ugotovljeno, da ni utemeljenih argumentov, da 
bi določanje enotnega dopusta 246 dni bistveno pripomoglo k 
zagotavljanju več je družbene skrbi za mater in otroka. Delitev 
porodniškega dopusta v dobo, ko mati mora biti zaradi var- 
stva otroka in sebe popolnoma odsotna z dela in dobo, ko 
lahko dela s skrajšanim delovnim časom, bi se le prenesla iz 
zakonskega urejanja v samoupravno. 

- Pojavil se je tudi predlog, daje potrebno opustiti možnost 
izrabe porodniškega dopusta 45 dni pred pričakovanim poro- 
dom zaradi bolezenskega stanja matere, ki pa je povezano z 
nosečnostjo (praviloma 28 dni). Vendar pa taka ureditev v 
zakonu o delovnih razmerjih temelji na določbah mednaro- 
dne konvencije, ki določa, da mora nacionalna zakonodaja v 
primeru bolezni, dokazane z zdravniškim spričevalom, ki je 
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posledica nosečnosti, predvideti dodaten predporodniški do- 
pust katerega maksimalno trajanje lahko določ i pristojna 
oblast. V naši republiški zakonodaji možnost izrabe porodni- 
škega dopusta 45 dni pred pričakovanim porodom sicer ni 
izrecno določena kot dodaten predporodniški dopust, saj se 
materi zmanjša število dni porodniškega dopusta po porodu, 
vendar pa je zaradi sicer ugodnejše nacionalne zakonodaje 
taka rešitev še vedno v skladu s konvencijo (konvencija do- 
loča 84 dni porodniškega dopusta, zakon o delovnih razmer- 
jih pa 105 dni obvezne popolne odsotnosti z dela). 

Glede na navedeno bi bilo torej primerno v zakonu o delov- 
nih razmerjih urediti le naslednje: 

- pravico delavca-očeta oziroma delavca, ki otroka neguje, 
da izkoristi tudi nepretrgani del porodniškega dopusta (105 
dni) zmanjšan za toliko dni, kolikor jih je mati že izkoristila, 
vendar najmanj 28 dni, v primeru, če mati umre, zapusti 
otroka oziroma, če je na podlagi izvida in mnenja pristojne 
zdravstvene organizacije trajno oziroma začasno nesposobna 
za samostojno življenje in delo. To pravico naj ima dela- 
vec-oče otroka kot tudi delavec, ki otroka neguje ne glede na 
status matere, 

- enake pravice samohranilcem (materam m očetom) v 
zvezi z opravljanjem nočnega dela. 

IX. DELOVNA RAZMERJA DELAVCEV 
V DELOVNIH SKUPNOSTIH 

Pripombe v zvezi z urejanjem delovnih razmerij delavcev, ki 
zaradi majhnega števila ne morejo urejati delovnih razmerij s 
samoupravnimi splošnimi akti in jih uspešno uresničevati, so 
se pojavile že pred izdajo zakona o delovnih razmerjih kakor 
tudi po njej. Doslej to področje zakonsko ni bilo urejeno. 

Po menju zakonodajno pravne komisije se delovna ra- 
zmerja teh delavcev lahko urejajo tudi s pogodbami za katere 
se analogno uporabljajo določbe o samoupravnih sporazu- 
mih zakona o združenem delu (prva točka 607. člena zakona o 
združenem delu). . 

Za rešitev problemov prakse so bili dani predlogi, da bi se 
delovna razmerja takih delavcev, ki zaradi majhnega števila 
ne morejo s svojimi samoupravnimi splošnimi akti urejati teh 
razmerij, urejala bodisi s pogodbo ali pa samoupravnim spo- 
razumom, ki ga sklenejo delavci s samoupravnim organom 
uporabnika njihovih storitev in sindikatom. 

X. PROBLEMI, KI SE POJAVLJAJO 
PRI UREJANJU DELOVNIH RAZMERIJ 
V SAMOUPRAVNIH SPLOŠNIH AKTIH 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 

Urejanje delovnih razmerij, kot na pravice dela z družbenimi 
sredstvi (14. člen Ustave SFRJ), je po določ ilih ustave neod- 
tujljiva pravica delavcev, o kateri po zakonu o združenem delu 
delavci odločajo z osebnim izjavljanjem. 

Zakon o združenem delu v 336. členu določa vsebino sa- 
moupravnega sporazuma o združevanju dela delavcev v te- 
meljni organizaciji, ki je eden od konstitutivnih aktov pri 
organiziranju temeljne organizacije. Ta samoupravni spora- 
zum mora, med drugim vsebovati osnove za urejanje družbe- 
noekonomskih odnosov v temeljni organizaciji pri delitvi 
sredstev za osebne dohodke in pri delovnem razmerju. Sa- 
moupravni sporazum o združevanju dela se po izrecni določbi 
463. člena zakona o združenem delu sprejema z osebnim 
izjavljanjem delavcev in sicer z referendumom. 

Zakon o delovnih razmerjih je radelal določbo 336. člena 
zakona o združenem delu v svojem 49. členu in primeroma v 
10 točkah naštel, kaj določijo delavci v navedenem samou- 
pravnem sporazumu s področja delovnih razmerij kot napr.. 
temeljna načela o sklepanju in prenehanju delovnega ra- 
zmerja, temeljna,pravice, obveznosti in odgovornosti delav- 
cev v delovnem razmerju itd. 

Poleg tega pa je Skupščina SR Slovenije dne 24. 3. 1978 
objavila svoja stališča in priporoč ila o samoupravnem spora- 
zumevanju o združevanju dela delavcev v temeljni organiza- 
ciji ter v njih opredelila jasne usmeritve glede potrebe po 
dograjevanju tega temeljnega samoupravnega splošnega 

Nadaljne urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delav- 
cev v delovnem razmerju je po določbah 179. člena zakona o 
združenem delu v pristojnosti delavcev v temeljni organizaciji, 
ki medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti določajo s 
samoupravnim splošnim aktom, s katerim se ureja delovno 
razmerje, ki pa mora biti v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji in 
statutom. Isto zakonsko določ ilo tudi določa pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti pri delu, ki so jih delavci v tem samou- 
pravnem splošnem aktu zlasti dolžni urediti in omogoča, da to 
uredijo v enem ali v več samoupravnih splošnih aktih. 

V temeljnih organizacijah združenega dela se samoupravni 
splošni akt, s katerim se ureja delovno razmerje, običajno 
pojavlja pod imenom pravilnik, kot npr. pravilnik o delovnih 
razmerjih, o delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo, o disciplinski in materialni odgovornosti delavcev, o 
razvidu del in nalog in vrsta drugih pravilnikov, s katerimi se 
urejajo posamezne kategorije pravic in obveznosti delavcev 
pri delu v temeljni organizaciji. 

Vprašanje, kdo sprejema navedene pravilnike oziroma sa- 
moupravne splošne akte, je v statutih in samoupravnih spora- 
zumih o združevanju dela delavcev v temeljnih organizacijah 
urejeno zelo različno. V nekaterih temeljnih organizacijah jih 
sprejema delavski svet, v drugih pa delavci z različnimi obli- 
kami osebnega izjavljanja (referendum, na zborih delavcev ali 
s podpisovanjem). 

Iz ankete, ki jo je opravil Inštitut za delo je razvidno, da 76 % 
organizacij združenega dela, ki so odgovorile na vprašalnik, 
ureja osnove delovnih razmerij v samoupravnem sporazumu 
o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji in da 
natančneje urejajo to področje s pravilnikom o delovnih ra- 
zmerjih. 6% organizacij združenega dela je uredilo delovna 
razmerja zgolj s samoupravnim sporazumom o združevanju 
dela delavcev v temeljni organizaciji in to v celoti, doč im 10% 
organizacij združenega dela ureja delovna razmerja v celoti le 
s pravilnikom o delovnih razmerjih. 8% organizacij združe- 
nega dela pa ima to področje odnosov urejeno z drugim 
samoupravnim splošnim aktom. Samoupravni sporazum o 
združevanju dela delavcev je bil le v 78% organizacij združe- 
nega dela sprejet z referendumom. 

Glede na navedene podatke urejanje načina sprejemanja 
samoupravnih splošnih aktov in načina urejanja delovnih 
razmerij v teh aktih, se postavlja vprašanje, zakaj v praksi 
mnogih organizacij združenega dela niso spoštovane nave- 
dene določbe ustave in zakona oziroma zakaj je praksa tako 
različna. , Xl 

Treba je ugotoviti, da zakon o združenem delu v 179. členu 
ne pove, na kakšen način oziroma kdo sprejema samou- 
pravne splošne akte, ki urejajo delovna razmerja. Formulacije 
so dokaj splošne in same zase še ne pomenijo, da naj bi bilo 
sprejemanje teh samoupravnih splošnih aktov v izključni pri- 
stojnosti delavcev samih, ki bi o njih odločali z osebnim 
izjavljanjem in ne morda v pristojnosti delavskega sveta te- 
meljne organizacije. Upoštevati je namreč treba, da je tudi 
odločanje po delegatih v delavskem svetu ena od moznir 
oblik odločanja delavcev. Tudi 462. člen zakona o združenenr 
delu ne da izrecnega odgovora na to vprašanje, ker vsebuj« 
splošno pravilo, da odločajo o neodtujljivih pravicah delavci - 
oblikami osebnega izjavljanja. Povsem jasno je določilo 463 
člena zakona o združenem delu glede samoupravnega spora 
zuma o združevanju dela delavcev, ki ga sprejmejo delavci ; 
referendumom. Zakon o delovnih razmerjih pa nima tozadev 
nih določb. 
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V tej zvezi se takoj zastavlja vprašanje o obsegu neodtujlji- 
vih pravic, pri čemer obstoje v teoriji in v praksi ustavnih 
sodišč ter sodišč združenega dela, nasprotujoča si stališča. 
Eni poudarjajo, da delavci z osebnim izjavljanjem odločajo o 
vseh primerih, ko se kreirajo, konstituirajo ali nasploh urejajo 
odnosi, pravice, obveznosti in odgovornosti samih delavcev 
temeljne organizacije v celoti. Delavskemu svetu pa se prepu- 
sti odločanje, ki ga bo delavski svet uresničeval tudi s spreje- 
manjem samoupravnih splošnih aktov, s katerimi se urejejo 
razmerja, pri katerih gre za uresničevanje že urejenih odno- 
sov, pravic in obveznosti. 

Pri tem je težko postaviti mejo, kaj pomeni kreiranje in 
sploh urejanje odnosov oziroma razmerij, kaj pa pomeni 
izvedbo. Drugi zopet razlagajo, da iz določ il zakona o združe- 
nem delu ne izhaja izrecno, da se samoupravni splošni akti s 
področja delovnih razmerij sprejema z osebnim izjavljanjem 
delavcev in bi ga torej po takšnem tolmačenju lahko veljavno 
sprejel tudi delavski svet. Po stališču skupne seje delegacij 
najvišjih sodišč združenega dela republik in pokrajin lahko 
sprejme pravilnik o delovnih razmerjih tudi delavski svet te- 
meljne organizacije v kolikor so temeljne, neodtujljive pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti v delovnih razmerjih dolo- 
čene s samoupravnim sporazumom o združevanju dela delav- 
cev v temeljni organizaciji in če z zakonom ali s samouprav- 
nim splošnim aktom ni drugače urejeno. 

Očitno ponujene rešitve za prakso niso dovolj jasne, ker je 
vedno lahko odprto vprašanje, kaj so temeljne neodtujljive 
pravice oziroma kaj urediti s samoupravnim sporazumom in 
kaj s pravilnikom. V posledici tega pa imamo situacijo, ko 
delavci urejajo delovna razmerja v samoupravnem splošnem 
aktu, ki ga sprejme delavski svet, nakar postane vprašljivo ali 
je samoupravni splošni akt veljavno sprejet oziroma ali sploh 
obstaja. Nadalje je treba tudi ugotoviti, da je takšno stanje za 
prakso organizacij združenega dela nevzdržno. Zato predla- 
gajo, da bi zakon o delovnih razmerjih prikazane dileme 
razrešil z normo, ki bi pomenila konkretizacijo določb zakona 
o združenem delu glede normativnega urejanja delovnih ra- 
zmerij v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega 
dela. 

Ker zakon o delovnih razmerijih v svojem .49. členu že 
določa katera temeljna vprašanja iz delovnih razmerij je treba 
urediti v samoupravnem sporazumu o združevanju dela de- 
lavcev v temeljni organizaciji in glede na omenjena Stališča in 
priporočila Skupščine SR Slovenije, ni potrebe, da bi to za- 
konsko določbo še bolj konkretizirali. Zakoni o delovnih ra- 
zmerjih drugih republik in pokrajin nimajo takšnega določ ila. 
K ustreznejši tozadevni praksi organizacij združenega dela pa 
bi gotovo doprineslo poenotenje sodne prakse na tem po- 
droč ju. 

XI. DRUGI PROBLEMI, KI SE POJAVLJAJO 
V ZVEZI Z URESNIČEVANJEM DOLOČB 
ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH 

1. Sklenitev delovnega razmerja 
Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavec sklene de- 

lovno razmerje z delavci temeljne organizacije združenega 
dela po postopku in na način, ki ga določ i samoupravni 
splošni akt, s katerim se urejajo delovna razmerja delavcev v 
združenem delu v temeljni organizaciji združenega dela. Ne- 
katere pogoje za sklenitev delovnega razmerja pa določa že 
zakon sam (npr. splošne pogoje za sklenitev delovnega ra- 
zmerja, postopek za sklenitev delovnega razmerja v ožjem 
smislu - objavljanje prostih del in nalog, prijavljanje in izbira 
kandidatov idr.). 

Ugotovljeno je, da je zakon o delovnih razmerjih sklepanje 
delovnega razmerja dokaj zadovoljivo uredil in da v organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih izvajanje teh 
določb v samoupravnih splošnih aktih sicer ne povzroča 

več jih težav, dejansko pa se v nekaterih organizacijah združe- 
nega dela ne izvajajo dosledno. 

Ne glede na zgoraj navedeno pa se v praksi organizacij 
združenega dela pojavlja naslednja pripomba: 

Postopek za sklenitev delovnega razmerja je predlog, saj 
30-dnevno pravno varstvo kandidatov zavlačuje postopek. 
Upoštevati je tudi treba, da se delovno razmerje ne sklepa 
samo zaradi uresničevanja srednjeročnih in letnih planov 
zaposlovanja, temveč v glavnem zaradi fluktuacije delavcev. 
Zato mnoge organizacije združenega dela kršijo določila o 
dokončnem sklepu o izbiri kandidata in zaposlujejo kandidate 
takoj, ko so izbrani. V razpravi je predlagano, da se rok 
pritožbe kandidatov skrajša iz 30 na 8 dni. 

V zvezi z zgoraj navedeno pripombo in v skladu z določ- 
bami zakona o združenem delu, ki določa rok 30 dni za 
vložitev zahteve za varstvo pravic, bi bilo mogoče v zakonu o 
delovnih razmerjih le skrajšati rok za prijavo na oglas oziroma 
javni razpis od najmanj 15 dni na najmanj 8 dni. To je namreč 
edini rok, katerega določanje zvezna zakonodaja prepušča 
republiški. 

2. Z delom pridobljena delovna zmožnost 
Po zakonu o delovnih razmerjih se šteje za z delom pridob- 

ljeno delovno zmožnost tista pridobljena strokovnost ter ra- 
zvite spretnosti in psihofizične sposobnosti, ki si jih je delavec 
pridobil oziroma razvil zlasti z uspešnim opravljanjem del 
oziroma nalog in s trajnim izobraževanjem ob delu ter je z 
doseženim delovnim uspehom dokazal, da je usposobljen za 
opravljanje teh del oziroma nalog. Postopek in način ugotav- 
ljanja z delom pridobljene delovne zmožnosti pa zakon o 
delovnih razmerjih v določbi 43. člena prepušča samoupravni 
regulativi. 

Z delom pridobljeno delovno zmožnost delavci organizacij 
združenega dela različno pojmujejo in razlagajo, npr. kot 
pridobljeno stalnost v delovnem razmerju, sposobnost za 
opravljanje del in nalog, delovne izkušnje, na podlagi delov- 
nih izkušenj razvite sposobnosti, kvalitetno opravljanje del in 
nalog. 

Postopek za ugotavljanje delovne zmožnosti izvaja le del 
organizacij združenega dela, nekatere sicer imajo v samou- 
pravnih splošnih aktih urejenega, a ga ne izvajajo, del organi- 
zacij združenega dela pa postopka sploh ne ureja v samou- 
pravnih splošnih aktih. 

Poleg tega se pojavljajo tudi množična vprašanja, za koliko 
stopenj strokovne izobrazbe je mogoče priznati z delom pri- 
dobljeno delovno zmožnost, ne upoštevajo pa dejstva, da se 
strokovna izobrazba lahko prizna le na podlagi opravljenega 
verificiranega vzgojno izobraževalnega programa in da z de- 
lom pridobljena delovna zmožnost pomeni le interno uspo- 
sobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog ter v 
nobenem primeru ne more nadomestiti strokovne izobrazbe. 

Tudi delegati Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije so opozorili, da se pojem delovna zmožnost v za- 
konu o delovnih razmerjih nedosledno uporablja: kot delovna 
usposobljenost ali pa kot psihofizična zmožnost delavcev. 
Zato bi ob spremembi zakona o delovnih razmerjih morali to 
jasneje razmejiti in razč istiti, ne glede na to, če je ta definicija 
že v slovenskem prevodu zakona o združenem delu napačno 
prevedana. 

Glede na navedena pripombe in nejasnosti in upoštevaje 
določbe zakona o usmerjenem izobraževanju naj bi zakon o 
delovnih razmerjih opredelil za z delom pridobljeno delovno 
zmožnost tista strokovna znanja, sposobnosti in spretnosti, ki 
si jih je delavec pridobil oziroma razvil z uspešno končanim 
usposabljanjem z delom ali z uspešnim opravljanjem del 
oziroma nalog neposredno v proizvodnem ali drugem pro- 
cesu. Zaradi sistematike bi bilo potrebno ob definiciji z delom 
pridobljene delovne zmožnosti določ iti tudi postopek za ugo- 
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tavljanje le-te, vendar le v tolikšnem obsegu kot to sedaj 
določa 43. člen zakona o delovnih razmerjih. 

3. Poskusno delo 
Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec lahko 

določen čas na poskusnem delu le v primeru, ki jih določa 
samoupravni splošni akt in le v tolikšnem obsegu in za toliko 
časa, kolikor je potrebno, da pokaže svoje strokovne in druge 
z delom pridobljene delovne zmožnosti, če tega ni mogoče 
ugotoviti s poprejšnjim preizkusom znanja. 

V praksi organizacij združenega dela pa se pojavljajo pogo- 
ste tendence za "izigravanje tega instituta, kar je razvidno iz 
naslednjih ugotovitev in predlogov. 

- mnoge organizacije združenega dela imajo uvedeno po- 
skusno delo za vse delavce, ki sklepajo delovno razmerje, ker 
pravijo, da je to enostavneje in ni razlik med delavci; 

- večina organizacij združenega dela želi, da bi zakon o 
delovnih razmerjih spremenil vsebino poskusnega dela tako, 
da bi v poskusnem delu bilo mogoče ugotavljati tudi odnos 
delavcev do dela in delovno disciplino. Na tak način bi de- 
lavcu, ki pokaže nepravilen odnos do dela oziroma krši de- 
lovno disciplino, brez izvedbe disciplinskega postopka prene- 
halo delovno razmerje na podlagi negativne ocene posku- 
snega dela; 

- zakon o delovnih razmerjih naj omogoč i podaljšanje po- 
skusnega dela v primerih, če je potrebna daljša doba, da se 
delavec prilagodi delovnemu procesu. 

Teh pripomb pa v noveli ni potrebno upoštevati, saj so v 
več ini v nasprotju z načeli zakona. Predvsem je v poskusni 
dobi nemogoče ugotavljati delavčev odnos do dela in delovno 
disciplino brez uvedbe disciplinskega postopka. Prav tako ni 
mogoče uvajati poskusnega dela na vseh delih in nalogah, saj 
se za nekatera dela in naloge strokovna in z delom pridob- 
ljena delovna zmožnost ter druge sposobnosti lahko ugoto- 
vijo s poprejšnjim preizkusom znanja. Podaljševanje trajanja 
poskusnega deia bi pomenilo le nepotrebno zavlačevanje. 

4. Mirovanje pravic, obveznosti 
in odgovornosti delavcev iz delovnega 
razmerja 

Zakon o delovnih razmerjih določa mirovanje pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti voljenim oziroma imenovanih funk- 
cionarjem, delavcu, ki odide na odslužitev oziroma doslužitev 
vojaškega roka,, delavcu, ki je pod pogoji, kijih določa zakon, 
poslan na izobraževanje doma in v tujini ter delavcu, ki izkori- 
šča pravico do brezplačnega dopusta. 

Zaradi uskladitve z zakonom o združenem delu, ki za volje- 
nega oziroma imenovanega funkciortarja predvideva le pra- 
vico do vrnitve v organizacijo združenega dela, je potrebno 
tako določ iti tudi v zakonu o delovnih razmerjih. Ne glede na 
čas trajanja mandata v tem primeru namreč delavcu, ki je bil 
imenovan oziroma izvoljen v samoupravljalsko, javno ali 
drugo družbeno funkcijo, ne mirujejo pravice, obveznosti in 
odgovornosti, ker voljeni oziroma imenovani funkcionar ure- 
sničuje vse pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja v delovni skupnosti, kjer opravlja svojo funkcijo. V 
njej namreč sklene delovno razmerje. 

Poleg zgoraj navedenega je tudi predlagano, da naj zakon o 
delovnih razmerjih določ i, da ima pravico do vrnitve v isto 
temeljno organizacijo združenega dela tudi delavec, ki je bil 
imenovan v samoupravno, javno ali drugo družbeno funkcijo 
v organih, organizacijah in skupnostih federacije ne glede na 
to, ali gre za imenovane, voljene ali strokovne delavce. Pra- 
vico do vrnitve v temeljno organizacijo združenega dela naj 
ima tudi zakonec navedenih delavcev, ki ne dobi zaposlitve v 
federaciji, vendar pa tako usmeritev nakazuje že družbeni 
dogovor o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji. 

Organizacije združenega dela opozarjajo na dejstvo, da 
zaradi neprimerne zakonske ureditve v zvezi z uvedbo disci- 

plinskega postopka v primerih mirovanja pravic, obveznosti in 
odgovornosti delavcev prihaja do zastaranja uvedbe in vode- 
nja postopka zoper kršitelje delovnih obveznosti in drugih 
kršitev delovne discipline. Zato organizacije združenega dela 
predlagajo, da naj se predvidi v zakonu tudi možnost uvedbe 
disciplinskega postopka, ne pa samo nadaljevanje tega po- 
stopka ob pogoju, da sta delavcu omogočena zaslišanje in 
obramba. To bi pomenilo, da bi se disciplinski postopek 
uvedel in izvedel tudi v času, ko delavcu mirujejo pravice, 
obveznosti in odgovornosti, do zastaranja pa ne bi prišlo. 

5. Letni dopust 
Republiška zakonodaja predvideva, da naj bi delavec izrabil 

letni dopust v dveh ali več delih, pri čemer mora en del 
dopusta trajati nepretrgoma najmanj 12 delovnih dni ter da 
delavec praviloma izrabi letni dopust za tekoče koledarsko 
leto do konca koledarskega leta (le v primeru, če delavec 
začne izrabo letnega dopusta ob koncu koledarskega leta ga 
lahko nadaljuje v naslednje koledarsko leto, v naslednje kole- 
darsko leto pa se lahko prenese letni dopust v celoti članom 
posadke trgovskih ladij in delavcem, ki delajo v tujini). 

Praksa nekaterih organizacij združenega dela je narekovala 
predloge, da naj se z zakonom določ i izrabo dopusta le v 
enem ali dveh delih ter tako prepreč i drobljenje dopusta in 
težave, ki nastajajo, ko delavci neplanirano izrabljajo dopust 
po posameznih delih. 

V zvezi s tem pa je večinsko mnenje organizacij združenega 
dela, da naj se ne oža samoupravnih pravic delavcev in da naj 
se prepusti delavcem, da v svojih samoupravnih aktih sami 
določajo, na kakšen način bodo izrabljali letni dopust. 

Zaradi uskladitve z mednarodno konvencijo št. 132 o plača- 
nem letnem dopustu, ki določa, da se dopust lahko izrabi v 18 
mesecih, računajoč od konca leta, v katerem je bila pridob- 
ljena pravica do letnega dopusta, le nepretrgani del 12 dni pa 
v tekočem koledarskem letu, so se oblikovali tudi predlogi, da 
naj bi zakon predvidel prenos dopusta v naslednje koledarsko 
leto. 

Delavci organizacij združenega dela menijo, da bi jim pre- 
nos dopusta otežkoč il planiranje in evidentiranje izrabljanja 
letnega dopusta. Kljub temu pa se opaža, da se v mnogih 
primerih letni dopust prenaša v naslednje koledarsko leto tudi 
v primerih, ki jih zakon ne predvideva. 

V zvezi s Konvencijo št. 132 o plačanem letnem dopustu 
(revidirana 1970) naj omenimo, da je v letu 1979 Ustasvno 
sodišče SR Slovenije opozorilo Skupščino SR Slovenije o 
nasprotju med 96. členom Zakona o delovnih razmerjih in 9. 
členom Konvencije (konvencija dopušča, da se ostanek nei- 
zrabljenega letnega dopusta daje in izkoristi najpozneje v 18 
mesecih, računano od konca leta, v katerem je bila pridob- 
ljena pravica do dopusta). Po pisno dobljenem mnenju g. 
Nikolasa Valtikosa, asistenta generalnega direktorja Medna- 
rodne organizacije dela (kar pa formalno pravno ni uradno 
mnenje), ni v nasprotju s Konvencijo, zahteva, da delavec 
mora izrabiti letni dopust v tekočem koledarskem letu. Komite 
ekspertov za izvajanje konvencije pri Mednarodni organizaciji 
dela tudi ni imel pripomb k posredovanemu poročilu o izvaja- 
nju Konvencije za obdobje do junija 1980. 

Tudi po mnenju zakonodajno pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije je rešitev, ki jo ima zakon o delovnih razmerjih, 
ki predvideva, da se letni dopust izrabi v koledarskem letu, 
predvsem v korist delavcev. Konvencija, ki šč iti pravice delav- 
cev, izhaja predvsem iz razmer, kjer vladajo med delavci in 
delodajalci mezdni odnosi in je zato namen konvencije, da 
šč iti delavce pred izkoriščanjem delodajalcev. Ker pa temelji 
naša družbena ureditev na samoupravnih odnosih, kjer de- 
lavci sami odločajo o svojih pravicah, obveznostih in odgo- 
vornostih, ni nikakršnih razlogov, da praviloma delavci svo- 
jega letnega dopusta ne bi mogli izrabiti do konca koledar- 
skega leta. 
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Opozorjeno pa je bilo, da so zahteve in potrebe, da bi bil tak 
prenos oziroma možnost izrabe letnega dopusta v nasled- 
njem koledarskem letu primeren v primerih, ko delavec zaradi 
upravičenih razlogov v tekočem koledarskem letu ni mogel 
izrabiti letnega dopusta (porodniški dopust, odsotnost zaradi 
bolezni ipd.) oziroma v drugih primerih, ki izhajajo iz potreb 
delavcev in temeljne organizacije združenega dela. 

6. Odstonost z dela s pravico do nadomestila 
osebnega dohodka 

Zakon o delovnih razmerjih predvideva pravico delavca do 
plačane odstnosti z dela do 7 delovnih dni zaradi osebnih 
okolišč in, več kot 7 delovnih dni pa le v zvezi z izobraževa- 
njem oziroma izpopolnjevajem (za pripravo na strokovni ozi- 
roma zaključni izpit). 

Delavci organizacij združenega dela so ugotovili, da obsta- 
jajo v praksi tudi drugi primeri, ko bi bilo primerno delavcu 
omogočiti pravico do plačane odsotnosti z dela več kot 7 
delovnih dni. Ti primeri so npr. sodelovanje na mladinskih 
delovnih akcijah, na športnih tekmovanjih, sodelovanje v qor- 
skih reševalnih akcijah ipd. 

Po drugi strani pa opozarjajo, da bi se lahko taka možnost v 
praksi izigravala s tem, da bi delavci primere, v katerih bi imel 
delavec pravico do plačane odsotnosti z dela nad 7 delovnih 
dni, lahko določ ili, zelo široko in okvirno. Zato so nekateri 
mnenja, da naj bi zakon določ il primere, za katere se delavcu 
lahko omogoč i pravica do plačane odsotnosti nad 7 delovnih 
dni v koledarskem letu. Ker pa se delavci morajo zavedati, da 
se bo z izigravanjem določbe, po kateri delavci sami v samou- 
pravnih splošnih aktih določijo primere take odsotnosti, za- 
radi izplačevanja nadomestil zmanjšal njihov osebni doho- 
dek, je v zakonu primere nepotrebno naštevati. 

7. Varstvo pri delu 
Konvencija št. 119 o zavarovanju strojev v 11. členu določa 

da noben delavec ne sme uporabljati stroja, ki nima predvide- 
nih varnostnih naprav. Od nobenega delavca ni mogoče za- 
htevati, da bi uporabljal stroje, ki nimajo predvidenih varnost- 
nih naprav. 

Zakon o delovnih razmerjih v 118. členu določa, da ima 
delavec, ki mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali 
zdravje, ker niso bili storjeni predpisani ukrepi za varstvo pri 
delu, pravico odkloniti delo ter zahtevati, da se nevarnost 
takoj odpravi. Vendar pa taka določba ni popolnoma v skladu 

z omenjeno določbo konvencije. Stroj, ki nima predvidenih 
varnostnih naprav, za delavca lahko pomeni le posredno 
nevarnost, zaradi katere pa delavec po določbi zakona o 
delovnih razmerjih ne sme odkloniti dela. 118. člen bi bilo 
torej potrebno spremeniti tako, da bi delavec imel pravico 
odkloniti dela na stroju, ki nima predvidenih varnostnih na- 
prav, ne glede na to, ali zanj pomeni tak stroj neposredno ali 
samo posredno nevarnost za življenje in zdravje. 

SKLEP 
V široki razpravi o vprašanju uresničevanja zakona o delov- 

nih razmerjih, iz katere je nastajala ta analiza, je bila v celoti 
potrjena in sprejeta usmeritev Skupščine SR Slovenije, da je 
potrebno pri pripravljanju sprememb in dopolnitev zakona o 
delovnih razmerjih zagotoviti nadaljnji razvoj samoupravnega 
urejanja delovnih razmerij v združenem delu. 

Ugotovitve analize kažejo, da je potrebna dogradnja in 
precizacija nekaterih določb ZDR predvsem v zvezi z ureja- 
njem delovnega časa, prerazporejanjem delavcev, izobraže- 
vanjem in pripravništvom, disciplinsko in odškodninsko od- 
govornostjo, varstvom matere in otroka, prenehanjem delov- 
nega razmerja in pogodbami o delu. 

Analiza in v njej vsebovani predlogi za nadaljnje razreševa- 
nje posameznih vprašanj je služila kot podlaga za pripravo 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih ter za pripravo osnutka zakona. 

' Na perečo problematiko »nadurnega dela« kaže podatek, da je bilo v letu 1980 zp ačano 246,149.663 din osebnega dohodka za nadurno delo, kar bi pomenilo 
izp ač ilo povprečnega osebnega dohodka za 28077 polno zaposlenih delavcev. Na to kažejo tudi podatki, da je v letu 1980 sklenilo delovno razmerje 5610 
pripravnikov, kar je 12% manj kot v letu 1979. Posebej pa je bilo opazno ome evanje sprejemanja pripravnikov v negospodarskih dejavnostih (14% manj), medtem, ko je v gospodarstvu sklenilo delovno razmerje 10% manj 
pripravnikov. ' Povprečni letni priliv v zaposlitev v tekočem arednjeročnem obdobju (li 2 In 3 letnih, 4 letnih, višjih In visokih šol) je 23.000 strokovnih kadrov. V zvezi z razširjenostjo dela upokojencev po pogodbi o delu je iz ocene 
podatkov organov Inšpekcije dela razvidno, da je v letu 1980 delalo po pogodbi o 
delu približno 10.000-11.000 upokojencev. Mesečni bruto pre|emki tistih delavcev, ki delalo po pogodbi, tore| ne samo upokojencev, so bili v letu 1979 - 5.191 din (ali 41,41% glede na povprečne mesečne bruto osebne dohodke na zaposlenega delavca). TI prejemki so dokaj visoki, če upoitevamo, da je delo po pogodbi časovno omejeno In prav to le razlog, da delo upokojencev po pogodbi o delu ne upada. V letu 1980 je pridobilo status invalida na podlagi Zakona o usposabljanju In 
zaposlovanju invalidnih oseb 1.070 oseb, na usposabljanje je bilo poslanih 631 
fa.P°fiirtpa *?, *,h I* 248' Podatkl kažejo, da je bil obseg dela na tem področju v letu 1980 več ji kot v letu 1979, ko je bilo v postopku za ugotavljanje lastnosti '"validne> osebe 884, na usposabljanju 547, zaposleno pa 222 Invalidov. Z doseženimi rezultati ne moremo biti zadovoljni, kajti ob sprejetju zakona kot tudi v letnih planih zaposlovanja je bil predviden znatno več ji obseg letnega 
vključevanja invalidov v zaposlitev. 
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