
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN gubu.-, 24.3.19.7 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLA/IJE Letnik XIII, štev. 7 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE c^WdT„ 

KOMISIJA SKUPŠČINE SFRJ ZA IZVAJANJE ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU 

PREDLOG ZA IZDAJO IN OSNUTEK 

ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

združenem delu (ESA-217) 

• Nadaljnja krepitev samoupravnega položaja delavcev v združenem delu 
• Ne bo se spremenil družbeni in materialni položaj delavcev v organizacijah 
združenega dela 
• Temeljna načela, na katerih temelji zakon o združenem delu, se ne bodo 
spremenila 

Komisija Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu je po večmesečnem intenziv- 
nem delu pripravila in poslala delegatom v Skupščini 
SFRJ predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o združenem delu z osnutkom zakona (AS 
50), katerega sprejetje je v pristojnosti Zveznega zbora. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se ne 
spreminja družbeni in materialni položaj delavcev v orga- 
nizaciji združenega dela, ampak se uresničujejo norma- 
tivni pogoji za nadaljnji razvoj samoupravljanja, krepitev 
samoupravnega položaja delavcev v združenem delu, kre- 
pitev samostojnosti in izboljševanja položaja organizacij 
združenega dela kot samoupravnih samostojnih blagov- 
nih proizvajalcev. 

Cilji, ki jih želimo doseči z zakonom 

Ocena stanja v združenem delu, predvsem pa pomanjk- 
ljivosti v njegovem razvoju, so podane v dolgoročnem 
programu ekonomske stabilizacije, v kritični analizi delo- 
vanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja 
in v javni razpravi o tej analizi ter v dokumentih 13. kon- 
gresa ZKJ in drugih družbenih verificiranih dokumentih. 
Ocene kažejo, da je potrebno v ZZD spremeniti in dopol- 
niti predvsem tiste določbe, ki niso zdržale preizkušnje 
družbene prakse. 

V skladu s tem so spremembe in dopolnitve zakona o 
združenem delu usmerjene k uresničevanju nekaterih 
pomembnih ciljev. 

Na področju družbenoekonomskih odnosov delavcev v 
združenem delu se predlagajo spremembe in dopolnitve 
pri pridobivanju in razporejanju dohodka in delitvi sred- 
stev za osebne dohodke delavcev, katerih cilj je ekonom- 

sko stimuliranje delavcev, da trajno in optimalno aktivirajo 
vse kvalitativne dejavnike za povečanje dohodka in nje- 
govo stabilno uresničevanje in da družino ter ekonom- 
sko smotrno uporabljajo družbena sredstva. Prav tako se 
morajo ustvariti nadaljnji normativni pogoji za zagotavlja- 
nje in širše uresničevanje pravic dela z družbenimi sred- 
stvi, kar je neodtujljiva pravica delavcev v združenem delu, 
za vzpostavljanje in širše razvijanje svobodne menjave 
dela v vseh njenih oblikah in za izboljševanje in nadaljnje 
razvijanje odnosov pri razporejanju dohodka in čistega 
dohodka. 

Namen sprememb in dopolnitev določb, ki se nanašajo 
na medsebojna delovna razmerja, je ustvarjanje pogojev 
za hitrejše reševanje problemov nezaposlenosti, določa- 
nje osnov za skrajševanje delovnega časa in zaostrovanje 
odgovornosti za izvajanje delovnih obveznosti. 

Ko gre za upravljanje z družbenimi sredstvi, je namen 
predlaganih sprememb, da se okrepi položaj delavca pri 
upravljanju z deli in sredstvi in da se popolneje zavaruje 
družbena lastnina ter da se onemogoči državno-lastniško, 
birokratsko-tehnokratsko, skupinsko-lastniško ali katero- 
koli drugo pravno lastniško prisvajanje sredstev v druž- 
beni lasti in upravljanje z njimi na tej podlagi. 

Pri tem je za tako imenovano drobno gospodarstvo in 
samoupravno zadružništvo, ki sta komplementarni 
sestavni del samoupravnega združenega dela, najpo- v 

membnejše, da se dosledno izvaja strateška koncepcija 
njunega razvoja in da se ustvarijo normativni pogoji za 
premagovanje dogmatskih in ideoloških predsodkov o 
vlogi drobnega gospodarstva in zadružništva ter pred- 
vsem nosilcev samoupravnega osebnega dela. 

Na področju samoupravnega organiziranja in združe- 
nega dela so predlagane spremembe in dopolnitve, s 



ciljem, da se ustvarijo normativni pogoji za sodobno in 
fleksibilno organiziranje združenega dela na realnih eko- 
nomskih osnovah, brez vmešavanja organov družbenopo- 
litičnih skupnosti, da se natančneje določijo in zagotovijo 
medsebojna razmerja temeljnih organizacij v delovnih 
organizacijah in razširijo možnosti uresničevanja skupnih 
interesov v združenem delu z razvijanjem različnih oblik 
samoupravnega organiziranja, od tako imenovanega 
drobnega gospodarstva do velikih tehnično-tehnoloških 
in poslovnih sistemov. 

Veliko bo doseženega tudi s spremembami na področju 
uresničevanja samoupravljanja delavcev v združenem 
delu. Med ostalim se bodo izboljšale vse oblike samou- 
pravnega odločanja delavcev, zmanjšalo se bo število 
vprašanj, o katerih delavci odločajo z referendumom in 
bolj se bo uveljavilo odločanje prek delegatov, natančneje 
se bo določilo delovno področje zbora delavcev, okrepila 
se bo vloga delavskega sveta, zagotovil se bo večji vpliv 
delavcev pri izvolitvi poslovodnega organa, zaostrila se bo 
njihova odgovornost za opravljanje samoupravljalskih 
funkcij in tako dalje. 

Ne spreminjajo se temeljna načela 

Spremembe in dopolnitve temeljijo na istih temeljnih 
načelih, na katerih temelji tudi zakon o združenem delu. 
Pri tem se je izhajalo iz družbeno verificirane ocene, da so 
se temeljna načela, na katerih temelji zakon in na katerih 
so izražene njegove temeljne opredelitve, potrdila med 
desetletno uporabo in da jih zaradi tega ni potrebno spre- 
minjati. Potrebno pa je spremeniti in dopolniti tiste 
določbe, ki otežujejo uresničevanje bistva njegovih temelj- 
nih načel, predvsem uresničevanje vloge delavcev v zdru- 
ženem delu kot temeljnega subjekta gospodarjenja z druž- 
benimi sredstvi in odločanja o celoti odnosov družbene 
reprodukcije v socialistični samoupravni družbi. 

Predlog za izdajo in osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o združenem delu objavljamo v inte- 
gralnem besedilu. 

S 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o združenem delu 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona so 2., 3. in 5. točka 
prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po katerih zagotavlja 
federacija po zveznih organih sistem sđcialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov in enotne temelje 
političnega sistema ter ureja temeljne pravice delavcev v 
združenem delu, s katerimi se zagotavlja njihov v tej ustavi 
določeni položaj v samoupravnih in družbenoekonomskih 
odnosih, ter temeljne pravice in obveznosti organizacij zdru- 
ženega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, pa tudi temelje prav- 
nega položaja in poslovanja organizacij združenega dela in 
organizacij poslovnega združenja in enotnem gospodarskem 
področju Jugoslavije. 

Za sprejetje tega zakona je po 3. točki prvega odstavka 285. 
člena ustave SFRJ pristojen Zvezni zbor SKupščine SFRJ. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJIH, KI JIH JE 
TREBA UREDITI Z ZAKONOM IN CILJI, KI JIH 
ŽELIMO DOSEČI Z ZAKONOM 

Ocena stanja 

S sprejetjem zakona o združenem delu dne 26. novembra 
1976 se je končala pomembna faza izpopolnjevanja pravnega 
sistema SFRJ, ki se je začela leta 1967 s sprejetjem ustavnih 
amandmajev I do VI k ustavi SFRJ, nadaljevala po letu 1968 s 
sprejetjem ustavnih amandmajev VII do XIX k ustavi SFRJ, leta 
1971 s sprejetjem ustavnih amandmajev XXI in XXII k ustavi 
SFRJ in leta 1974 s sprejetjem ustave SFRJ. S sprejetjem 
ustave je namreč nastopila nova faza v razvoju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v sistemu združenega dela, ki 
temelji na sredstvih v družbeni lastnini. V tem smislu je zakon 
o združenem delu izredno pomemben zakon države, ki je dal 
podlago za nadalnjo kontinuiteto, utrjevanje in razvoj samou- 
pravljanja, zlasti položaja^delavcev v celotnih odnosih druž- 
bene reprodukcije. Zakon o združenem delu je vplival in 
prispeval zlasti k nadaljnjemu razvoju zavesti delavcev, delov^ 
nih ljudi in občanov o naravi družbene lastnine oziroma 
celoltiih odnosov, ki temeljijo na sredstvih v družbeni lastnini, 
ter utrdil prepričanje, da je nadaljnji razvoj možen samo na 
teh podlagah, kot temeljih našega celotnega družbenega raz- 
voja. 

Ocena stanja v združenem delu, zlasti pa pomanjkljivosti pri 
njegovem razvoju, je dana v dolgoročnem programu ekonom- 
ske stabilizacije, kritični analizi delovanja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja in javni razpravi o tej analizi 
ter v dokumentih XIII. kongresa ZKJ in drugih družbeno potr- 
jenih dokumentih. 

V teh dokumentih je zlasti opozorjeno: da je nepopolnost 
celovitega sistema proizvodno-funkcionalne in družbene 
organiziranosti združenega dela eden izmed ključnih vzrokov, 
ki otežujejo, da postanejo delavci subjekti odločanja o sred- 
stvih družbene reprodukcije; da je bila preobrazba odnosov v 
organizacijah združenega dela v glavnem usmerjena na for- 
malno spreminjanje obstoječih organizacijskih oblik, zane- 
marjeno pa je bilo vzpostavljanje dohodkovnih odnosov; da 
samoupravne oblike organiziranja niso dovolj izrazile polo- 
žaja, interesa in potreb delavcev vzdruženem delu in niso bile 
dovolj v funkciji uresničevanja njihovih pravic, obveznosti in 
odgovornosti; da se je pri odločanju delavcev v združenem 
delu premalo uresničevalo ustavno načelo, po katerem sta 
odločanje z osebnim izjavljanjem in odločanje po delegatih in 
delegacijah edinstven proces uresničevanja samoupravljanja 

v združenem delu; da v samoupravnih splošnih aktih funkcije 
upravljanja niso vedno dosledno razmejene od poslovodne 
funkcije; da delovno pravni predpisi niso usklajeni z bistvom 
pravice dela z družbenimi sredstvi, zlasti z doslednim uresni- 
čevanjem ne le pravic, temveč tudi obveznosti, ki izhajajo iz te 
pravice; da sistem varstva družbene lastnine ne deluje 
popolno; da niso uresničeni cilji povezovanja samostojnega 
osebnega dela v sistem samoupravnega združenega dela, 
zlasti pa cilji glede uresničevanja družbenih opredelitev o 
drobnem gospodarstvu; da ob vzpostavljanju odnosov pri 
razporejanju dohodka in čistega dohodka in pri delitvi sred- 
stev za osebne dohodke ni dovolj upoštevana neodvisnost 
bruto osebnih dohodkov na delavca in akumulacije v primer- 
javi z uporabljenimi sredstvi. 

Cilji, ki jih želimo doseči z zakonom 

Družbeno potrjene ocene stanja v združenem delu opozar- 
jajo, da je treba v zakonu o združenem delu opraviti določene 
spremembe in dopolnitve, zlasti tistih določb, ki se niso obne- 
sle v družbeni praksi. 

V skladu s tem so spremembe in dopolnitve zakona o 
združenem delu usmerjene v uresničevanjeu naslednjih ci- 
ljev: 

1. Na področju družbenoekonomskih odnosov delavcev v 
združenem delu: 

V odnosih pridobivanja in razporejanja dohodka in delitve 
sredstev za osebne dohodke delavcev: 

- da bodo dalavci kot temeljni nosilci gospodarjenja predv- 
sem ekonomsko spodbujeni, da trajno in optimalno aktivirajo 
vse kakovostne dejavnike povečevanja dohodka in njegovega 
stabilnega ustvarjanja, zlasti da družbeno ir-. ekonomsko smo- 
trno uporabljajo družbena sredstva in jih stalno obnavljajo, 
povečujejo in izboljšujejo; 

- da se ustvarijo nadaljnji normativni pogoji za zagotavlja- 
nje in širše uveljavljanje pravice dela z družbenimi sredstvi kot 
neodtujljive pravice delavcev v združene^ delu, zlasti v odno- 
sih samoupravnega združevanja dela in sredstev na podlagi 
skupnega ustvarjanja dohodka; za uvajanje in širše razvijanje 
svobodne menjave dela v vseh njenih oblikah - neposredno, v 
okviru samoupravnih interesnih skupnosti in po njih; za izpo- 
polnjevanje in nadaljnje razvijanje odnosov pri razporejanju 
dohodka in čistega dohodka ter za vzpostavljanje močnejše 
odvisnosti med bruto osebnim dohodkon na delavca in aku- 
mulacijo glede na angažirana sredstva; da ima del osebnega 
dohodka iz živega dela prednost med vsemi drugimi izplačili 
iz dohodka, da bi bili delavci bolj materialno zainteresirani za 
povečanje dohodka in za zboljšanje produktivnosti njihovega 
dela, ne le v temeljni organizaciji združenega dela, temveč 
tudi v delovni organizaciji - prek katere praviloma dajejo v 
promet proizvodne in storitve svoje temeljne organizacije 
združenega dela, in v drugih oblikah združevanja dela in 
sredstev. 

V medsebojnih delovnih razmerjih: 
- da se ustvarijo širši popoji za popolnejše in hitrejše 

reševanje problema nezaposlenosti, predvsem mladih kvalifi- 
ciranih ljudi, kot enega najtežjih ekonomskih, socialnih in 
političnih problemov naše družbe; 

- da se določi podlaga za skrajšanje delovnega časa in za 
ureditev pogojev, ki jih je treba ustvariti, da bi bilo skrajšanje 
delovnega časa v funkciji stalnega povečevanja dohodka, 
zlasti na podlagi povečevanja produktivnosti dela, popolnej- 
šega izkoristka delovnega časa, optimalne društveno in eko- 
nomsko smotrne uporabe družbenih sredstev, izboljševanja 
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organizacije dela, hitrejšega Oresničevanja produktivnega za- 
poslovanja; 
- da se zaostri odgovornost za izpolnjevanje delovnih ob- 

veznosti; 
- da se varnost delovnega razmerja in »delovnega mesta« 

jamči samo tistim delavcem, ki redno in dobro izpolnjujejo 
svoje delovne obveznosti in ki s svojim delom prispevajo k 
družbeno in ekonomsko smotrni uporabi družbenih sredstev. 

Pri upravljanju družbenih sredstev: 
- da se utrdi položaj delavcev v združenem delu pri upravlja- 
nju del in sredstev v celoti odnosov družbene reprodukcije in 
popolneje zavaruje družbena lastnina kot materialna osnova 
socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov; 

- da se dalje razvijajo samoupravni odnosi v družbeni 
reprodukciji, zlasti z zbolševanjem pravno nelastninskih 
temeljev družbene lastnine in pravice dela delavcev z družb- 
nimi sredstvi, ne le v temeljni organizaciji združenega dela, 
temveč tudi v vseh drugih oblikah združevanja dela in sred- 
stev; 

- da se onemogoči državnolastninsko, biriokratsko-tehno- 
kratsko skupinskolastninsko ali kakršnokoli pravnolastninsko 
prilaščenje sredstev v družbeni lastnini in njihovo upravljanje 
na tej podlagi; 

- da se zaostri odgovornost vseh, ki upravljajo sredstva v 
družbeni lastnini in z njimi razpolagajo; 
- da se ustvarijo pogoji za učinkovitejšo in smotrnejšo 

uporabo družbenih sredstev, zlasti tistih, ki se že dalj časa ne 
uporabljajo ali premalo uporabljajo v delovnem procesu. 

1. Glede tako imenovanega drobnega gospodarstva in 
samoupravnega zadružništva; 

- da se na podlagi aktualnih in dolgoročnih družbenih 
potreb dosledno izvaja strateška koncepcija razvoja tako ime- 
novanega drobnega gospodarstva in samoupravnega zadruž- 
ništva kot komplementarnega sestavnega dela samouravnega 
združenega dela; 

- da se ustvarijo normativni pogoji za premostitev dogmat- 
skih in ideoloških predsodkov o vlogi in položaju tako imeno- 
vanega drobnega gospodarstva in samoupravnega zadružni- 
štva, zlasti pa nosilcev samoupravnega osebnega dela; 
- da se vgradijo enotni temelji samoupravnega zadružni- 

štva, tako kmetijskega kot tudi obrtnega, gostinskega, stano- 
vanjskega, varčevalno-kreditnega, potrošniškega in drugega 
nekmetijskega zadružništva, pri čemer naj se zagotovijo s 
temi temelji prostovoljnost združevanja in svobodna izbira 
oblik združevanja, enakopravni odnosi zadrugarjev, pravice 
zadrugarjev na podlagi sredstev, ki jih združujejo, in na pod- 
lagi njihovega osebf ga dela ter varstvo družbenih sredstev, 
ki jih uporabljajo in upravljajo zadrugarji za uresničevanje 
ciljev, zaradi katerih so se združili v svobodno izbrane oblike 
združevanja. 

2. Na področju samoupravnega organiziranaja združenega 
dela: 
- da se ustvarijo normativni pogoji za sodobno orgniziranje 

združenega dela na podlagi združevanja dela delavcev v 
temeljnih organizacijah kot temeljnih oblikah združenega 
dela in sestavnih delih delovnih organizacij, na podlagi zdru- 
ževanja dela in sredstev družbene reprodukcije v delovnih 
organizacijah kot samostojnih poslovnih organizacijah, v 
različnih prožno določenih oblikah samoupravnega organizi- 
ranja, prilagojenih potrebam tehnično-tehnološkega razvoja 
in sposobnih za vključevanje v mednarodno menjavo dela; 

- da se ustvarijo normativni pogoji, da se samoupravno 
organiziranje združenega dela uresničuje na realnih ekonom- 
skih temeljih, brez vpletanja in vmešavanja organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti; 

- da se natančneje določijo in zagotovijo medsebojna raz- 
merja temeljnih organizacij v delovnih organizacijah, ki zago- 
tavljajo širše in popolnejše uresničevanje skupnih interesov v 
delovnih organizacijah, zlasti njihov skupni razvoj in samo- 
stojno poslovanje delovnih organizacij; 

- da se z razvijanjem raznovrstnih oblik samoupravnega 
organiziranja, od tako imenovanega drobnega gospodarstva 
do velikih tehnično-tehnoloških in poslovodnih sistemov, raz- 
širijo možnosti za uresničevanje skupnih interesov v združe- 
nem delu. 

3. Na področju uresničevanja samoupravljanja delavcev v 
združenem delu: 

— da se izboljšajo vse oblike samoupravnega odločanja 
delavcev in s tem povečajo kakovost, učinkovitost, dejavnost 
in smotrnost pri sprejemanju in izvajanju samoupravnih odlo- 
čitev; 

— da se zmanjša število vprašanj, o katerih odločajo delavci 
z referendumom, in bolj uveljavi odločanje po delegatih na 
vseh ravneh samoupravnega organiziranja združenega dela; 

— da se natančneje določijo delovno področje zbora delav- 
cev in vprašanje sklepčnosti za organiziranje in veljavno odlo- 
čanje na zboru delavcev; 

— da se okrepi vloga delovnega sveta kot organa upravljanja 
dela in poslovanja v temeljnih organizacijah in drugih organi- 
zacijah združenega dela; 

— da se v skladu z načelom določenim z ustavo, zoža krog 
vprašanj, o katerih sklepa delavski svet delovne organizacije 
na podlagi soglasja temeljnih organizacij; 

— da se natančneje določijo temeljne pravice in dolžnosti 
delvcev, delegacij in delegatov v njihovih medsebojnih raz- 
merjih v delegatskem sistemu in da se razširijo možnosti 
sodelovanja in koordinacije delegacij po koferenci delegacij 
in različnih oblikah medsebojnega sodelovanja delegacij; 

— da se zagotovi močnejši vpliv delavcev pri izbiri poslo- 
vodnega organa, natančneje določi delovno področje poslo- 
vodnega organa delovne organizacije, poveča odgovornost 
poslovodnega organa za opravljanje poslovodne funkcije in 
ustvari podlaga, da sprejme poslovodni organ delovne orga- 
nizacije končno odločitev v primeru, ko ni doseženo soglasje 
poslovodnih organov temeljnih organizacij v okviru delovne 
organizacije; 

— da se zaostrita odgovornost delavcev za opravljanje 
samoupravljalskih funkcij in odgovornost poslovodnih orga- 
nov za strokovno utemeljenost predloga sklepov, o katerih 
odločajo delavci in njihovi organi upravljanja; 

— da se izboljša in racionalizira samoupravno urejanje 
odnosov in povečata učinkovitost in uporabnost samouprav- 
nih splošnih aktov; 

— da se vgradijo rešitve, s katerimi se zagotavlja učinkovi- 
tejše in popolnejše družbeno varstvo samoupravnih pravic in 
družbene lastnine. 

III. TEMELJNA NAČELA NA KATERIH MORAJO 
TEMELJITI ODNOSI, KI JIH UREJAMO V 
ZAKONU 

Spremembe in dopolnitve temeljijo na istih temeljnih nače- 
lih, na katerih temelji zakon o združenem delu. 

Pri tem se je izhajalo iz družbeno potrjene ocene, da so se 
temeljna načela, na katerih temelji zakon o združenem delu in 
na katerih so določene njegove osnovne opredelitve, potrdila 
v desetletni uporabi in da jih zato ni treba spremenitf, temveč 
spremeniti in dopolniti tiste določbe, ki otežujejo uresničeva- 
nje bistva njegovih temeljnih načel, zlasti uresničevanje vloge 
delavca v združenem delu kot temeljnega subjekta gospodar- 
jenja z družbenimi sredstevi in odločanja o celoti odnosov 
družbene reprodukcije in v socialistični samoupravni družbi. 

Na podlagi navedenih ocen temeljijo spremembe in dopol- 
nitve na naslednjih temeljnih načelih: 

1. Na področju družbenoekonomskih odnosov delavcev v 
združenem delu: 

— da je družbena lastnina osnova svobodno združenega 
dela in vladajočega položaja delavskega razreda v proizvodnji 
in celotni družbeni reprodukciji ter da uporabljajo sredstva v 
družbeni lastnini združeni delavci v lastnem interesu in v 
interesu delavskega razreda in socialistične družbe; 

— da nima na sredstih v družbeni lastnini nihče lastninske 
pravice, da na pravnostninski podlagi nihče ne more prilaš- 
čati proizvoda družbenega dela in upravljati družbena sred- 
stva in z njimi razpolagati ter samovoljno določati pogoje 
delitve in da so sredstva za izboljševanje in razširitev materi- 
alne osnove združenega dela skupna materialna osnova raz- 
voja združenega dela in socialistične družbe; 

— da vsebuje pravica dela z družbenimi sredstvi, kot 
temeljna in neodtujljiva pravica delavcev, pravico, pa tudi 
obveznost delavca, da dela z družbenimi sredstvi zaradi zado- 
voljevanja svojih osebnih in družbenih potreb in da skupaj z 

4 poročevalec 



drugimi delavci upravlja svoje delo in pogoje ter rezultate 
svojega dela, da družbeno in ekonomsko smotrno uporablja 
družbena sredstva, da stalno obnavlja, povečuje in izboljšuje 
družbena sredstva; 

— da so delavci v združenem delu obvezni in odgovorni za 
vestno izpolnjevanje delovnih obveznosti, smotrno izrabo 
delovnega časa in delovnih sredstev; 

— da je načelo delitve po delu in delovnih rezultatih 
temeljno načelo pri delitvi sredstev za osebne dohodke, ki 
zagotavlja ekonomsko motiviranost delavcev za rast produk- 
tivnosti dela in na tej podlagi za stalno povečevanje dohodka 
temeljne organizacije in celotnega družbenega dohodka; 

— da so samopravni položaj delavcev v temeljnih organiza- 
cijah in delovnih ljudi v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, svobodno samoupravno združevanje, svobodna 
aktivnost in ustvarjalnost osnova, meja in smer uresničevanja 
pravic in dolžnosti organov družbenopolitičnih organizacij v 
združenem delu. 

2. Na področju samoupravnega organiziranja združenega 
dela: 

- da samoupravno organiziranje združenega dela temelji 
na združevanju dela delavcev v temeljnih organizacijah kot 
temeljni obliki združenega dela ter na združevanju sredstev 
družbene reprodukcije v delovnih organizacijah kot obvezni 
samostojni samoupravni obliki organiziranja dela delavcev in 
sredstev družbene reprodukcije; 

- da so sestavljene organizacije združenega dela oblike 
združevanja dela in sredstev družbene reprodukcije, v katere 
se svobodno združujejo delovne organizacije zaradi uresniče- 
vanja različnih interesov pri delu in poslovanju, skupnosti 
oranizacij združenega dela pa so oblike združevanja dela in 
sredstev, v katere se svobodno združujejo organizacije zdru- 
ženega dela zaradi uresničevanja skupnih poslovnih ali dru- 
gih interesov pri delu in poslovanju; 

— da so delovne skupnosti samoupravne skupnosti delav- 
cev, ki opravljajo delo, ki ima velik pomen za temeljne organi- 
zacije v delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah 
ter v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih zaradi 
zadovoljevanja določenih skupnih potreb v teh organizacijah 
in skupnostih; 

- da kmetje in drugi delovni ljudje, ki z osebnim delom 
samostojno opravljajo dejavnost, pri uresničevanju svojega z 
ustavo določenega položaja prostovoljno združujejo svoje 
delo in svoja delovna sredstva ali druga sredstva ali samo 
svoje delo ali samo svoja sredstva v kmetijske in druge 
zadruge ter v druge oblike združevanja ter jih neposredno ali 
prek teh oblik združevanja svobodno združujejo z delom 
delavcev in z družbenimi sredstvi organizacij združenega dela 
v različnih oblikah kooperacije in sodelovanja, v okviru kate- 
rih enakopravno sodelujejo pri upravljanju skupnega dela in 
pri delitvi skupaj ustvarjenega dohodka so v sorazmerju s 
prispevkom, ki so ga dali k njegovemu ustvarjanju. 

3. Na področju uresničevanja samoupravljanja delavcev v 
združenem delu: 

- da se uresničuje samoupravljanje delavcev v združenem 
delu z odločanjem delavcev na zborih delavcev, z referendu- 
mom in z drugimi oblikami osebnega izjavljanja delavcev in 
po delegatih v delavskih svetih in drugih organih upravljanja 

in v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih skupnosti v skladu z načelom smotrnosti in 
učinkovitosti samoupravnega odločanja ter s kontrolo izvrše- 
vanja samoupravnih odločitev in kontrolo dela organov in 
služb organizacij združenega dela; 

- da se sprejemajo samoupravne odločitve z osebnim izjav- 
ljanjem delavcev samo, ko je to v skladu z ustavo SFRJ 
določeno s samoupravnimi splošnimi akti ali zakoni; 

- da temeljijo v delegatskem sistemu medsebojni odnosi 
delavcev, njihovih delegacij in delegatov v združenem delu na 
medsebojnem sodelovanju, vzajemnem obveščanju in medse- 
bojni odgovornosti; 

- da se zagotavlja uveljavljanje delavskih svetov z natanč- 
nejšim določanjem njihovega delovnega področja in enako- 
pravno obravnavo odločanja po delegatih v delavskih svetih 
in odločanja z osebnim izjavljanjem delavcev v skladu z 
ustavo SFRJ; 
- da so nosilci poslovodne funkcije v združenem delu 

odgovorni delavcem v združenem delu in organom upravlja- 
nja za vestno in zakonito opravljanje poslovodne funkcije; 

- da se samoupravno urejanje odnosov v združenem delu 
uresničuje s sklepanjem družbenih dogovorov in samouprav- 
nih sporazumov ter s sprejemanjem statutov, pravilnikov in 
drugih samoupravnih splošnih aktov, katerih vsebino in skle- 
panje oziroma način sprejemanja določajo delavci v skladu z 
načelom njihove racionalizacije, zlasti s sprejemanjem enot- 
nih in tako imenovanih skupnih samoupravnih splošnih 
aktov; 

- da se medsebojni spori znotraj organizacij združenega 
dela in med njimi samoupravno rešujejo prek arbitraže ali 
drugih oblik sporazumnega reševanja medsebojnih sporov 
ter prek sodišč združenega dela ali drugih samoupravnih 
sodišč. 

IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV ZA 
DRUŽBENI IN MATERIALNI POLOŽAJ 
DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN 
SKUPNOSTI 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o 
združenem delu se ne spreminjata družbeni in materialni 
položaj delavcev in organizacij združenega dela, temveč se 
ustvarjajo normativni pogoji za nadaljnji razvoj samoupravlja- 
nja, utrjevanje samoupravnega položaja delavcev v združe- 
nem delu, za krepitev samostojnosti in izboljševanje položaja 
organizacij združenega dela kot samoupravnih samostojnih 
blagovnih proizvajalcev. 

V. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH IZ 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Za izvajanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
združenem delu niso potrebna sredstva iz proračuna federa- 
cije. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o združenem delu 

1. člen 
V zakonu o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/ 

76 in 57/83) se v 7. členu dodasta nova, drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 

»Delovni ljudje iz prvega odstavka tega člena svo- 
bodno opravljajo svoje poklicne dejavnosti, razen ti- 
stih, katerih opravljanje je z zakonom prepbvedano. 

Poklicne dejavnosti na področju zdravstva in izobra- 
ževanja se smejo opravljati samo pod pogoji, ki jih 
določa zakon.« 

2. člen 
Za 7. členom se doda nov, 7. a člen, ki se glasi: 

»7. a člen 
Delovni ljudje imajo pravico, da z osebnim delom z 

delovnimi sredstvi v lasti občanov samostojno oprav- 
ljajo dejavnost zaradi pridobivanja dohodka, kadar 
opravljanje te dejavnosti ustreza načinu, materialni os- 
novi in možnostim osebnega dela in kadar ni v nasprot- 
ju z načelom pridobivanja dohodka po delu, razen 
dejavnosti, za katero je zaradi družbenega interesa z 
zakonom določeno, da je delovni ljudje ne morejo 
samostojno opravljati z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi v lasti občanov. 

Delovni ljudje iz prvega odstavka tega člena lahko 
sami ali skupaj s člani svojega družinskega gospodinj- 
stva opravljajo dejavnost tudi kot dejavnost na domu 
domačo obrt neposredno ali v sodelovanju z organiza- 
cijami združenega dela ali drugimi samoupravnimi or- 
ganizacijami in skupnostmi pod pogoji in na način, ki 
jih določa zakon. 

Delovni ljudje iz prvega odstavka tega člena imajo na 
podlagi svojega dela načeloma enak družbenoeko- 
nomski položaj in v osnovi enake družbenoekonomske 
pravice in obveznosti kot delavci v združenem delu z 
družbenimi sredstvi.« 

3. člen 
Sprememba se ne nanaša na slovensko besedilo. 

4. člen 
V drugem odstavku 17. člena se črta beseda »Kmetij- 

ske«, beseda »zadruge« se nadomsti z besedo »Zadru- 
ge«, beseda »kmetov« pa z besedami: »kmetov ter 
drugih delovnih ljudi in občanov.« 

5. člen 
V prvem odstavku 23. člena se dodajo za besedama: 

»družbenopolitičnih skupnostih« vejica in besede: »v 
potrošniški zadrugi«. 

6. člen 
V prvem odstavku 32. člena se dodajo za besedo 

»občanov«, beseda: »ter drugi delovni ljudje in obča- 
ni«, drugi stavek pa se črta. 

7. člen 
34. člen se spremeni in se glasi: 
»Delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z 

osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, 
lahko pri opravljanju te dejavnosti brez omejitve upo- 

rablja dopolnilno delo članov svojega družinskega go- OPOMBE: 
spodinjstva z njihovim zaposlovanjem. 

Člani družinskega gospodinjstva po prvem odstavku 
tega člena so zakonec, otroci in starši. 

Delovni človek iz prvega odstavka tega člena lahko 
uporablja dopolnilno delo drugih oseb v obsegu dolo- 
čenem z zakonom v skladu z dogovorom republik in 
avtonomnih okrajin, ki ustreza načinu, materialni osno- 
vi in možnostim osebnega dela in družbenim potrebam 
in ni v nasprotju z načelom pridobivanja dohodka po 

V drugem odstavku 46. člena se besede: »samouprav- 
nih sporazumih in dogovorih o osnovah planov« nado- 
mestijo z besedami: »planih organizacij združenega 
dela, v katere so združeni«. 

9. člen 
V 48. členu se črtata besedi: »v celoti«, za besedama: 

»materialni stroški« v oklepaju pa se dodajo besede: 
»in drugi poslovni stroški«. 

10. člen 
V prvem odstavku 49. člena se za besedama: »delov- 

nih ljudi« dodajo besede: »ter iz drugih naslovov, ki jih 
temeljna organizacija ustvari s svojim poslovanjem « 

V drugem odstavku se za besedama: »materialni 
stroški« dodajo vejica in besede: »drugi poslovni 
stroški«. 

V tretjem odstavku se dodajo za besedama: »materi- 
alnih stroškov« dodajo vejica in besede: »drugih •po- 
slovnih stroškov«. 

11. člen 
V prvem odstavku 50. člena se za besedama: »delov- 

ni skupnost dodajo besede: »razen v delovni skupno- 
sti, ustanovljeni po 379. in 403. členu tega zakona,« za 
besedami: »s svobodno menjavo dela iz« se dodajo 
besede: »celotnega prihodka oziroma«, za besedama: 
»to delo« pa besede: »ter iž drugih naslovov«. 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Delavci v delovni skupnosti, ustanovljeni po 379. in 
403. členu tega zakona, ustvarjajo celotni prihodek in 
iz njega pridobivajo dohodek delovne skupnosti enako 
kot delavci v temeljni organizaciji.« 

12. člen 
V tretjem odstavku 53. člena se črtajo besede: »sa- 

moupravni sporazumi o osnovah planov in z drugimi«. 

13. člen 
V prvi alinei prvega odstavka 54. člena se besede: »s 

samoupravnimi sporazumi oziroma dogovori o osno- 
vah planov« nadomestijo z besedami: »s plani oziroma 
družbenimi plani;«. 

14. člen 
Črta se 56. člen. 

15. člen 
Uvodni stavek prvega odstavka 57. člena se spreme- 

ni, tako da se glasi: 

poročevalec 7 



OPOMBE: »Delavci v temeljni organizaciji skupaj z delavci v 
drugih temeljnih organizacijah v odnosih medsebojne 
odvisnosti, povezanosti in odgovornosti v delovni or- 
ganizaciji oziroma sestavljeni organizaciji združenega 
dela in drugih oblikah združevanja in povezovanja za- 
gotavljajo s planiranjem dohodka: 

16. člen 
61. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»V temeljni organizaciji, katere proizvodi in storitve 

se prodajajo na domačem in tujem trgu, pridobivajo 
delavci dohodek temeljne organizacije iz celotnega 
prihodka, ki se ustvari s prodajo teh proizvodov in 
storitev po cenah na trgu. 

Temeljna organizacija daje svoje proizvode in stori- 
tve v promet prek delovne organizacije. 

Če narava dela in način poslovanja določene temelj- 
ne organizacije zahtevata, daje ta temeljna organizaci- 
ja svoje proizvode in storitve v promet neposredno, kar 
se določi s samoupravnim sporazumom o združitvi v 
delovno organizacijo. 

Temeljna organizacija iz tretjega odstavka tega člena 
lahko daje svoje proizvode in storitve v promet tudi 
prek sestavljene organizacije združenega dela in prek 
druge oblike združevanja, v katero je združena ta te- 
meljna organizacija ali delovna organizacija, v katere 
sestavi je, kar se določi s samoupravnim sporazumom 
o združitvi v sestavljeno organizacijo združenega 
dela.« 

17. člen 
62. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Delavci v temeljni organizaciji z delavci v drugih 

temeljnih organizacijah v okviru delovne organizacije 
oziroma sestavljene organizacije združenega dela do- 
ločajo skupaj z delovnimi ljudmi v krajevnih skupnostih 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih s 
samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogo- 
varjanjem politiko cen v okviru svojih samoupravnih 
pravic in odgovornosti. ■ 

Delavci v temeljni organizaciji skupaj z delavci v 
drugih temeljnih organizacijah v odnosih medsebojne 
odvisnosti, povezanosti in odgovornosti v delovni or- 
ganizaciji oziroma sestavljeni organizaciji združenega 
dela oblikujejo cene proizvodov in storitev v odvisnosti 
od delovanja zakonitosti trga v skladu i zakonom in jih 
uresničujejo na domačem oziroma tujem trgu. 

Ko daje temeljna organizacija svoje proizvode in 
storitve v promet neposredno (tretji odstavek 61. čle- 
na), delavci v njej določajo politiko cen in oblikujejo 
cene v skladu s prvim in drugim odstavkom tega 
člena.« 
Alternativa: 

V tretjem odstavku se črtata besedi: »in drugim«. 

18. člen 
63. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Temeljna organizacija, ki prodaja proizvode in sto- 

ritve drugi temeljni organizaciji v okviru delovne orga- 
nizacije oziroma sestavljene organizacije združenega 
dela, določa sporazumno s to temeljno organizacijo 
cene, po katerih se ti proizvodi in storitve prodajajo v 
skladu z 62. členom tega zakona, upoštevajoč trajnejše 
odnose v gibanju cen in druge pogoje na trgu ter 
merila, določena v samoupravnem sporazumu v skladu 
s samoupravnim sporazumom o združitvi.« 

19. člen 
aV prvi alinei drugega odstavka 67. člena se besede v 
oklepaju spremenijo, tako da se glasijo: »skupna proiz- 
vodnja oziroma skupne storitve«. 

20. člen 
V 1. točki drugega odstavka 68. člena se za beseda- 

ma: »materialnih stroškov« dodajo besede: »in drugih 

poslovnih stroškov, delovni normativi in elementi do- 
hodka,«. 

V 1. točki tretjega odstavka se dodajo za besedo 
»merila« besede: »za ustvarjanje skupnega prihodka iz 
drugega odstavka tega člena«. 

Za tretjim odstavkom se dodajo nov, četrti, peti in 
šesti odstavek, ki se glasijo: 
»Medsebojna razmerja iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se urejajo z enim samoupravnim spora- 
zumom. 

Samoupravni sporazum, s katerim se ne urejajo raz- 
merja iz drugega in tretjega odstavka - je ničen. 

Riziko po tem zakonu je nastanek kakšnega dogod- 
ka ali dejstva, ki je povzročil negativne posledice za 
rezultate skupnega poslovanja in ga udeleženci samo- 
upravnega sporazuma niso mogli predvidevati niti pre- 
prečiti njegovega nastanka ali nastanka teh posledic.« 
Alternativa: 

Peti odstavek se črta. 

21. člen 
Na koncu drugega odstavka 70. člena se dodajo 

besede: »razen v primerih, kadar se opravi vplačilo 
oziroma plačilo na podlagi udeležbe pri skupnem pri- 
hodku ob prevzemu skupnega proizvoda oziroma 
skupne storitve ali se dobavi reprodukcijski material na 
podlagi proizvodnje skupnega proizvoda oziroma 
opravljanja skupnih storitev v skladu s samoupravnim 
sporazumom in zakonom.« 

22. člen 
Prvi odstavek 71. člena se nadomesti z dvema novi- 

ma odstavkoma, ki se glasita: 
»Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s pro- 

metom blaga in storitev na debelo oziroma z izvoznimi 
posli, ter proizvajalne in druge organizacije združene- 
ga dela obvezno združujejo delo in sredstva na podlagi 
skupnega ustvarjanja dohodka z udeležbo pri skup- 
nem.prihodku, kadar poslujejo na trajnejših podlagah 
najmanj za dobo, za katero se sprejme srednjeročni 
plan, in ko proizvajalne in druge organizacije združe- 
nega dela ustvarjajo s tem sodelovanjem najmanj dve 
tretjini vrednosti letnega obsega proizvodnje proizvo- 
dov ali storitev, ki so rezultat skupnega dela oziroma 
posameznega dela teh organizacij. 

Organizacije iz prvega odstavka tega člena morajo 
urediti medsebojna razmerja s samoupravnim sporazu- 
mom o skupnem poslovanju.« 

V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 
črtajo besede: »in uvoznimi ali drugimi zunanjetrgovin- 
skimi posli«, beseda »prvega« pa se nadomesti z bese- 
do »drugega«. 
Alterantiva: 

Črta se 22. člen. 

23. člen 
V 72. členu se črta prvi odstavek. 
V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se 

besede: »prvega odstavka tega člena« nadomestijo z 
besedami: »71. člena tega zakona«, v 1. in 3. točki pa 
se črtajo besede: »in uvoza ali opravljanja drugih zuna- 
njetrgovinskih poslov«. 

Tretji in četrti odstavek, ki postaneta drugi in tretji 
odstavek, se spremenita in se glasita: 

»Medsebojna razmerja iz prvega odstavka tega člena 
se urejajo z enim samoupravnim sporazumom. 

Samoupravni sporazum, s katerim se ne urejajo raz- 
merja iz prvega odstavka tega člena - je ničen.« 

Peti odstavek se črta. 

24. člen 
V prvem odstavku 73. člena se črtajo besede: »uvoz- 

nimi ali drugimi zunanjetrgovinskimi posli«. 
V prvi alinei prvega odstavka se črtajo besede: »o 

skupnih osnovah tega plana«. 
V drugem odstavku se besede: »s samoupravnim 
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sporazumom o osnovah plana« nadomestijo z beseda- 
mi: »z aktom o skupnih osnovah za pripravo srednje- 
ročnih planov«, za besedama: »materialnih stroškov« 
pa se dodajo besede: »in drugih poslovnih stroškov, 
delovne normative in elemente dohodka«. 

25. člen 
V prvem odstavku 74. člena se črtajo besede: »in 

uvoznimi ali drugimi zunanjetrgovinskimi posli«. 
V drugem odstavku za besedami: »katere rizike prev- 

zemajo skupaj« se dodasta besedi: »oziroma same«. 
V tretjem odstavku se dodajo za besedama: »rizične- 

ga sklada« besede: »iz ustvarjenega skupnea prihodka 
pred njegovim razporejanjem«. 

26. člen 
V 75. členu se črtajo besede: »uvoznimi ali drugimi 

zunanjetrgovinskimi posli«. 
Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»S samoupravnim sporazumom se lahko določi, da 

se udeležba pri skupnem prihodku iz skupnega poslo- 
vanja začasno obračunava in razporeja ob prevzemu 
proizvodov ali storitev od proizvajalnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela pod pogojem, da organizacija 
združenega dela, ki se ukvarja s prometom blaga in 
storitev na debelo oziroma z izvoznimi posli, plača 
proizvajlnim in drugim organizacijam združenega dela 
prevzete proizvode ali storitve za nadaljno prodajo v 
višini, določeni s samoupravnim sporazumom, in v 
rokih, določenih z zveznim zakonom«. 

27. člen 
76. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 

uvoznimi posli, zastopništvom in posredovanjem, in 
organizacije združenega dela, za katere opravljajo te 
posle na trajnejši podlagi, ustvarjajo in razporejajo 
skupni prihodek, če je s samoupravnim sporazumom 
določeno, da se prihodki iz uvoza, zastopništva in 
posredovanja ustvarjajo iz tega poslovanja kot skupni 
prihodek pod pogoji in na način, ki jih določa ta samo- 
upravni sporazum. 

Skupni prihodek iz prvega odstavka tega člena ugo- 
tavlja in razporeja organizacija združenega dela, ki se 
ukvarja z uvoznimi posli, zastopništvom in posredova- 
njem, pod pogoji in na način, ki jih določa samouprav- 
ni sporazum iz prvega odstavka tega člena.« 

28. člen 
77. člen se spremeni in se glasi: 
»Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s pro- 

metom blaga in storitev na drobno, ter proizvajalne in 
druge organizacije združenega dela, s katerimi trajneje 
poslujejo, ustvarjajo in razporejajo skupni prihodek, če 
je s samoupravnim sporazumom določeno, da se pri- 
hodki iz prometa blaga in storitev na drobno ustvarjajo 
iz tega poslovanja kot skupni prihodek, pod pogoji in 
na način, ki jih določa ta samoupravni sporazum. 

Skupni prihodek iz prvega odstavka tega člena ugo- 
tavlja in razporeja organizacija združenega dela, ki se 
ukvarja s prometom blaga in storitev na drobno, pod 
pogoji in na način, ki jih določa samoupravni spora- 
zum iz prvega odstavka tega člena.« 

29. člen 
Za drugim odstavkom 78. člena se doda nov, tretji 

odstavek, ki se glasi: 
»Delež potrošnikov pri prihodkih, ki jih ustvarijo or- 

ganizacije iz drugega odstavka tega člena s prodajo 
blaga in opravljanjem storitev, v obliki povračila dela 
teh prihodkov ali v kakšni drugi obliki, določeni v 
skladu z zakonom, se zagotavlja iz dohodka teh organi- 
zacij pred njegovim razporejanjem « 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
Alternativa: 

Črta se 78. člen. 

30. člen OPOMBE: 
V tretjem odstavku 81. člena se besede: »je mogoče 

določiti skupne standarde materialnih stroškov« nado- 
mestijo z besedami: »se določijo standardi materialnih 
stroškov in drugih poslovnih stroškov, deiovni normati- 
vi in drugi elementi poslovanja«. 

Za četrtim odstavkom se dodasta nova, peti in šesti 
odstavek, ki Se glasita: 

»Medsebojna razmerja iz drugega in tretjega odstav- 
ka tega člena se urejajo z enim samoupravnim spora- 
zumom. 

Samoupravni sporazum, s katerim se neurejajo raz- 
merja iz drugega in tretjega odstavka tega člena - je 
ničen.« 

31. člen 
Četrti in peti odstavek 82. člena se spremenita in se 

glasita: 
»Delavcem v temeljni organizaciji, ki pri svojem po- 

slovanju uporablja sredstva drugih temeljnih organiza- 
cij, pripada kot delež pri skupnem dohodku iz živega 
dela del tega dohodka za bruto osebne dohodke iz 
živega dela, za kritje obveznosti iz dohodka, ki so v 
zvezi z ustvarjanjem skupnega dohodka, za razširitev 
materialne osnove dela in za rezerve, če so to udele- 
ženci določili s samoupravnim sporazumom, po pri- / 
spevku delavcev, ki so ga dali s svojim živim delom pri 
ustvarjanju skupnega dohodka (delež iz živega dela). 

Delež pri skupnem dohodku iz minulega dela uve- 
ljavljajo temeljna organizacija, ki pri svojem poslovanju 
uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, ter 
temeljne organizacije, ki so združile ta sredstva, iz dela 
tega dohodka, ki se dobi, ko se iz skupnega dohodka 
izloči del skupnega dohodka, ki pripada temeljni orga- 
nizaciji, ki pri svojem poslovanju uporablja sredstva 
drugih temeljnih organizacij, po četrtem odstavku tega 
člena, in del skupnega dohodka za vrnitev vrednosti 
združenih sredstev, če je s samoupravnim sporazu- 
mom določeno, da se vrednost zruženih sredstev vrne 
z deležem pri skupnem dohodku.« 

32. člen 
V 1. točki prvega odstavka 84. čplena se črtajo bese- 

de: »ki ga je združila, ali v znesku«. 
V 2. točki se beseda »ali« nadomesti z besedo »ozi- 

roma«. 

33. člen 
V tretjem odstavku 85. člena se besedi: »drugih sred- 

stev« nadomestita z besedama: »poslovnih sredstev«. 
Drugi stavek petega odstavka se spremeni, tako da 

se glasi: 
»O tem odločajo delavci v temeljni organizaciji na 

podlagi poročila temeljne organizacije o uresničenih 
ciljih tega združevanja oziroma o namenski uporabi 
združenih sredstev, ki ga je sprejel delavski svet temelj- 
ne organizacije, v katero so združena sredstva.« 

34. člen 
V 88. členu se besede: »neposredno vzpostavljajo 

medsebojna kreditna razmerja« nadomestijo z beseda- 
mi: »vzpostavljajo tudi kreditno razmerje s tretjimi ose- 
bami in medsebojno v skladu s samoupravnim spora- 
zumom o združitvi v delovno organizacijo.« 

35. člen 
V prvem odstavku 89. člena se črtajo besede: »ter 

samoupravne organizacije in skupnosti, ki ta sredstva 
uporabljajo«. 

V tretjem odstavku se besedi: »ali zakon« nadomesti- 
ta z besedami: »v skladu z zakonom«, besede: »in ki ta 
sredstva uporabljajo« pa se nadomestijo z besedami: 
»in vplačati na njihov žiro-račun kot njihova udeležba 
pri skupnem dohodku, ustvarjenem v banki.« 
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OPOMBE: 36'clen 

Črta se 91. člen. 

37. člen 
V drugem odstavku 93. člena se besede: »s samou- 

pravnim sporazumom oziroma z dogovori o osnovah 
teh planov« nadomestijo z besedami: »z aktom o skup- 
nih osnovah za pripravo srednjeročnih planov«. 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Sredstva iz 2. točke prvega odstavka tega člena, 
ustvarjena za razširitev materialne osnove dela brez 
obveznosti vračila, se vnesejo v poslovni sklad temelj- 
ne organizacije.« 

38. člen 
Za tretjim odstavkom 96. člena se doda nov, četrti 

odstavek, ki še glasi: 
»Delavci, ki opravljajo dela za samoupravno interes- 

no skupnost ali drugo samoupravno organizacijo in 
skupnost oziroma za njihovo združenje, za družbeno- 
politično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo 

t oziroma društvo, pridobivajo osebni dohodek, nado- 
mestila osebnega dohodka in druga nadomestila, ki 
imajo značaj osebnih prejemkov, neposredno od teh 
organizacij, skupnosti, združenj in društev na podlagi 
samoupravnega sporazuma ali pogodbe v skladu z 
načeli svobodne menjave dela, če niso obstajali z zako- 
nom določeni pogoji, da ustanovijo delovno skup- 
nost.« 

39. člen 
V prvem odstavku 99. člena se za besedo »dotacijo« 

dodasta vejica in beseda »pomočjo«. 
V drugem odstavku se za besedo »dotacije« doda 

vejica in beseda »pomoč«. 
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki 

se glasi: 
»Sredstva iz drugega odstavka tega člena, ki so bila 

dana za zboljšanje in razširitev materialne osnove dela 
temeljne organizacije, se vnesejo v ustrezne sklade 
temeljne organizacije v skladu z zveznim zakonom.« 

40. člen 
V prvem odstavku 100. člena se besede: »oziroma 

odvetniško ali kakšno drugo poklicno dejavnostjo« na- 
domestijo z besedami: »odvetniško dejavnost, dejav- 
nost izvajanja drugih intelektualnih storitev ali drugo 
poklicno dejavnost«. 

41. člen 
Za prvim odstavkom 101. člena se doda nov, drugi 

odstavek, ki se glasi: 
»Delovna skupnost iz prvega odstavka tega člena 

nastane s sklenitvijo pogodbe o združitvi delovnih 
ljudi«. 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo 
tretji, četrti in peti odstavek. 

42. člen 
Za 101. členom se doda nov, 101. a člen, ki se glasi: 

"101 .a člen 
Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno po- 

klic opravljajo poklicno dejavnost, lahko združujejo 
svoje delo, delovna sredstva oziroma druga delovna 
sredstva v zadruge ali pogodbene organizacije združe- 
nega dela v skladu s tem zakonom.« 

43. člen 
V 103. členu se beseda »odvetniško« nadomesti z 

besedami: »odvetniško dejavnost, dejavnost izvajanja 
drugih intelektualnih storitev«. 

44. člen 
104. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Ko se iz celotnega prihodka temeljne organizacije 

nadomestijo materialni stroški, drugi poslovni stroški 
in amortizacijski stroški v skladu z zveznim zakonom, 
se dobi dohodek.« 

45. člen 
105. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Ko odločajo o materialnih stroških in drugih poslov- 
nih stroških, uporabljajo delavci v temeljni organizaciji 
tehnične normative za določitev višine teh stroškov, 
določene s tehničnim postopkom temeljne organizaci- 
je, glede materialnih stroškov in drugih poslovnih stro- 
škov, za katere ni takih tehničnih normativov - pa 
odločajo o višini teh stroškov. 

Delavci v temeljni organizaciji skupaj z delavci v 
drugih temeljnih organizacijah, s katerimi združujejo 
delo in sredstva, imajo pravico vpogleda v materialne 
stroške in druge poslovne stroške in kontrole nad 
njihovimi gibanji ter pravico vpliva na njihovo višino. 

Delavci uresničujejo vpogled, kontrolo in vpliv iz 
drugega odstavka tega člena na podlagi poročila o 
reviziji materialnih stroškov in drugih poslovnih stro- 
škov, ki jo opravi skupna strokovna služba oziroma 
pooblaščena specializirana organizacija.« 

46. člen 
V drugem odstavku 106. člena se besede: »(študije, 

analize, projekti in drugo)« nadomestijo z besedami: 
»(študije, analize, projekti in drugo) ter vrednost usta- 
noviteljskih vlaganj«. 

V petem odstavku se besede: »s samoupravnim spo- 
razumom o osnovah planov In v skladu s temi plani« 
nadomestijo z besedami: »s svojimi plani in plani de- 
lovne organizacije«. 

Šesti odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Da bi se zagotavljala nujna raven vzdrževanja repro- 

dukcijske sposobnosti temeljne organizacije, določa 
zvezni zakon amortizacijske stopnje kot povprečne 
stopnje za vrsto oziroma panogo dejavnosti, v katero je 
temeljna organizacija razvrščerfar-ter roke in način 
obračunavanja amortizacije.« 

Sedmi odstavek se črta. 

47. člen 
Črta se 107. člen. 

48. člen 
108. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Delovna skupnost, ustanovljena po 400. členu tega 

zakona, ustvarja celotni prihodek v delu za nadomeš- 
čanje materialnih stroškov, drugih poslovnih stroškov 
in amortizacijskih stroškov iz celotnega prihodka te- 
meljne organizacije, v preostalem delu pa iz dohodka 
temeljne organizacije. 

Delovna skupnost, ustanovljena po 400. členu tega 
zakona, ki opravlja tudi dela iz tretjega odstavka ome- 
njenega člena, lahko ustvarja celotni prihodek tudi z 
udeležbo pri skupnem prihodku na način in pod pogo- 
ji, ki jih določa ta zakon. 

Delovna skupnost iz prvega in drugega odstavka 
tega člena ugotavlja dohodek v skladu z določbami 
tega zakona o ugotavljanju dohodka temeljne organi- 
zacije. 

Delovna skupnost, ki ne ustvarja celotnega prihodka, 
temveč pridobiva dohodek neposredno, ugotavlja do- 
hodek na način, določen s samoupravnim sporazu- 
mom oziroma pogodbo v skladu z zveznim zakonom.« 

49. člen 
Črta se 109. člen. 

50. člen 
110. člen se spremeni, tako da se glasi: 
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»Dohodek temeljne organizacije se razporeja na: 
— del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih 

naravnih pogojih ali je rezultat drugih izjemnih ugodo- 
nosti pri njegovem ustvarjanju; 

— del dohodka, ki ga je temeljna organizacija ustva- 
rila na podlagi razvojne premije ali na drugi z zakonom 
predpisani podlagi za določene namene; 

— del dohodka za obveznosti, ki se nadomeščajo iz 
dohodka temeljne organizacije in katerih višina ni od- 
visna od velikosti ustvarjenega dohodka; 

— del dohodka za obveznosti, ki se nadomeščajo z 
dohodka temeljne organizacije in katerih višina se do- 
loča glede na velikost ustvarjenega dohodka in 

— del dohodka, ki tvori čisti dohodek temeljne orga- 
nizacije. 

Obveznosti iz tretje alinee prvega odstavka tega čle- 
na so: obveznosti za obresti; obveznosti do delovnih 
skupnosti iz 400. člena tega zakona razen obveznosti 
do teh delovnih skupnosti, ki se v skladu s prvim 
odstvkom 108. člena tega zakona nadomeščajo iz ce- 
lotnega prihodka temeljne organizacije; obveznosti za 
nadomestila delavcem iz naslova inovacij, racionaliza- 
cij in drugih oblik ustvarjalnosti pri delu z družbenimi 
sredstvi; obveznosti za odpiranje novih delovnih mest v 
skladu z določbami tega zakona, ki določajo obvezno- 
sti temeljnih organizacij, ki ne potrebujejo pravilnikov; 
obveznosti za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito; obveznosti za denarne kazni za gospo- 
darke prestopke in prekrške, upravne takse in sodne 
stroške; obveznosti za premije za zavarovanje družbe- 
nih sredstev in za druge obveznosti, določene z zvez- 
nim zakonom. 

Obveznosti iz četrte alinee prvega odstavka tega 
člena so: obveznosti do organizacij združenega dela, 
ki opravljajo družbene dejavnosti, razen obveznosti, ki 
se zagotavljajo iz bruto osebnih dohodkov delavcev; 
obveznosti, s katerimi se zagotavlja socialna varnost 
delavcev, razen obveznosti, ki se zagotavljajo iz bruto 
osebnih dohodkov delavcev; obveznosti za zadovolje- 
vanje splošnih družbenih potreb, določene z zakonom; 
obveznosti za članarine ter za prispevke gospodarkim 
zbornicam in drugim združenjem organizacij združe- 
nega dela; obveznosti za ohranitev, izboljševanje in 
varstvo človekovega delovnega in življenjskega okolja, 
če zvezni zakon ne določa, da se nadomeščajo iz 
celotnega prihodka temeljne organizacije, ter druge z 
zakonom določene obveznosti, ki so prevzete s samou- 
pravnim sporazumom ali pogodbo, oziroma druge z 
zakonom določene obveznosti. 

Čisti dohodek je del dohodka temeljne organizacije, 
ki se dobi, ko se od ustvarjenega dohodka odštejejo 
zneski iz prve do četrte alinee prvega odstavka tega 
člena. 

Če temeljna organizacija po periodičnem obračunu 
oziroma po zaključnem računu ne ustvari zadostnega 
dohodka, da bi po nadomestitvi zneskov iz prve do 
četrte alinee prvega odstavka tega člena v celoti nado- 
mestila obračunane obveznosti iz dohodka, ki so od- 
visne od višine ustvarjenega dohodka, uskladi znesek 
obračunanih obveznosti z zneski dohodka, ki ga lahko 
uporablja za nadomeščanje teh obveznosti.« 

51. člen 
V drugem odstavku 111. člena se besedi »oziroma 

zakonu« nadomestita z besedami: »v skladu z zveznim 
zakonom«. 

Za tretjim odstavkom se dodasta nova, četrti in peti 
odstavek, ki se glasita: 

»Temeljna organizacija posebej izkazuje del dohod- 
ka, ki je rezultat uporebe inovacije, racionalizacije ali 
drugih oblik ustvarjalnosti pri delu z družbenimi sred- 
stvi. 

Del dohodka, ugotovljen po prvem in tretjem odstav- 
ku tega člena, vnese temeljna organizacija v poslovni 
sklad oziroma ustvarja na tej podlagi obveznosti, da bi 
zagotovila določen namen teh sredstev.« 

52. člen OPOMBE: 
V prvem odstavku 113. člena se črta beseda »pravilo- 

ma«, za besedo »izjavijo« pa se pika nadomesti z vejico 
in dodajo besede: »in sicer najpozneje do konca okto- 
bra za naslednje leto.« 

V drugem odstavku se črtajo besede: »s predpisani- 
mi roki«. 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Ko temeljna organizacija poravna znesek obvezno- 
sti iz 112. člena tega zakona za določeno dobo ustavi 
nadaljnje vplačevanje teh obveznosti.« 

53. člen 
V 114. členu se besede: »za osebne dohodke in za 

skupno porabo« nadomestijo z besedami: »za bruto 
osebne dohodke delavcev in za skupno porabo, razen 
dela skupne porabe, ki se zagotavlja iz bruto osebnih 
dohodkov delavcev in se uporablja za neposredno po- 
rabo delavcev,«. 

Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Cisti dohodek se uporablja tudi za kritje izgub dru- 
gih temeljnih organzacij v skladu z zveznim zakonom, 
ki ureja razširjeno reprodukcijo in minulo delo, na 
podlagi samoupravnega sporazuma oziroma zakona.« 

54. člen 
V tretjem odstavku 115. člena se za besedami: »ozi- 

roma k njemu pristopila« dodajo besede: »in ki določa 
skupne osnove in merila za razporejanje čistega do- 
hodka«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»Skupne osnove in merila za razporejanje čistega 
dohodka se določijo tudi z družbenim dogovorom o 
dohodku, ki se sklene za celotno območje Socialistič- 
ne federativne republike Jugoslavije.« 

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in 
šesti odstavek. 

55. člen 
Na koncu prvega odstavka 116. člena se pika nado- 

mesti z vejico in dodajo besede: »ter izhajajoč iz obvez- 
ne medsebojne odvisnosti bruto osebnih dohodkov na 
delavca in akumulacije v primerjavi s povprečno upora- * 
bo sredstev v skladu z družbenim dogovorom o do- 
hodku«. 

56. člen 
Za prvim odstavkom 118. člena se doda nov, drugi 

odstavek, ki se glasi: 
»S sredstvi za skupno porabo, ki se uporabljajo za 

neposredno porabo delavcev, so mišljena sredstva za 
družbeno prehrano delavcev, ki se krijejo iz sredstev za 
skupno porabo, regresi za letni dopust in odpravnina 
ter sredstva, s katerimi se zadovoljujejo druge potrebe 
življenjskega standarda delavcev.« 

57. člen 
V 119. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi. 
»Delavci v temeljni organizaciji razporejajo čisti do- 

hodek na namene iz prvega odstavka tega člena v 
skladu z naravo dejavnosti, ki jo opravlja temeljna 
organizacija, in njeno vlogo, ki jo ima v družbeni repro- 
dukciji, zaradi uresničevanja razširjene reprodukcije v 
temeljni organizaciji in v celotni družbi, pri čemer za- 
gotavljajo razvojne cilje, določene z aktom o skupnih 
osnovah za pripravo srednjeročnih planov, samouprav- 
nimi sporazumi o združevanju ter z drugimi samou- 
pravnimi sporazumi in družbenimi dogovori.« 

58. člen 
V drugem odstavku 121. člena se besede: »samou- 
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OPOMBE: pravnem sporazumu o osnovah plana« nadomestijo z 
besedami: »aktu o skupnih osnovah za pripravo sred- 
njeročnih planov«. 

V tretjem odstavku se beseda »zakon« nadomesti z 
besedama: »zvezni zakon«. 

59. člen 
V prvem odstavku 122. člena se besede: »Sredstva 

rezerv v temeljni organizaciji so namenjena« nadome- 
stijo z besedami: »sredstva rezerv so namenjena«, be- 
seda »zakonom« pa z besedama »zveznim zakonom«. 

60. člen 
V drugem odstavku 124. člena se besede: »samou- 

pravnem sporazumu o osnovan plana in v drugem« 
nadomestijo z besedami: »aktu o skupnih osnovah za 
pripravo srednjeročnih planov oziroma«. 

61. člen 
125. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Delavcu v temeljni organizaciji gre osebni dohodek 

iz živega dela ter iz upravljanja družbenih sredstev in 
gospodarjenja z njimi, namenjen za zadovoljevanje 
njegovih osebnih potreb ter za zadovoljevanje skupnih 
potreb, ki se krijejo iz njegovega osebnega dohodka 
(bruto osebni dohodek). 

Iz bruto osebnega dohodka delavca se krijejo sred- 
stva za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
osnovnega izobraževanja, temeljnega zdravstvenega 
varstva, socialnega varstva, za invalidsko in pokojnin- 
sko zavarovanje ter za zadovoljevanje potreb skupne 
porabe v temeljni organzaciji, ki se uporablja za nepo- 
sredno porabo delavcev.« 

62. člen 
V drugem odstavku 128. člena se besede: »iz minule- 

ga dela« nadomestijo z besedami: »iz živega in iz 
minulega dela«. 

V tretjem odstavku se besede: »ki ga je sklenila 
oziroma k njemu pristopila temeljna organizacija« na- 
domestijo z besedami: »ki določa skupne osnove in 
merila za delitev sredstev za osebne dohodke de- 
lavcev«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»Skupne osnove in merila za delitev sredstev za 
osebne dohodke delavcev se določijo tudi z družbenim 
dogovorom o dohodku, sklenjenem za celotno območ- 
je Socialistične federtivne republike Jugoslavije.« 

V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se 
besede; »četrti in peti« nadomeestijo z besedami: »peti 
in šesti«. 

63. člen 
Za petim odstavkom 129. člena se doda nov, šesti 

odstavek, ki se glasi: 
»Prispevek delavca pri delu iz živega in minulega 

dela se ugotavlja v skladu z osnovami in merili iz 
družbenega dogovora o dohodku.« 

64. člen 
130. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Delavec, ki z inovacijo, racionalizacijo ali drugo 

obliko ustvarjalnosti pri delu z družbenimi sredstvi 
prispeva k razvoju in povečanju produktivnosti dela, 
vštevši tudi ustvarjanje pogojev za uvajanje najnovejših 
znanstvenih oziroma tehničnih dosežkov, in na tej pod- 
lagi k povečanju dohodka temeljne organizacije, ima 
pravico do posebnega denarnega nadomestila za vsa- 
ko teh oblik posebej, pod pogojem, da se rezultat te 
ustvarjalnosti uporablja pri delu z družbenimi sredstvi, 
in pod drugimi pogoji, določenimi s samoupravnim 
splošnim aktom v skladu z zakonom.« 

65. člen 
V prvem odstavku 134. člena se za besedama: »oseb- 

ni dohodek« dodajo besede: »iz živega dela«. 
V drugem odstavku se besede: »iz prvega odstavka 

tega člena« nadomestijo z besedami: »za katere se 
sestavlja periodični obračun,«. 

66. člen 
Za 3. točko 136. člena se doda nova, 4. točka, ki se 

glasi: 
»4. znesek sredstev za skupno porabo, ki so iz njego- 

vega osebnega dohodka iz živega dela izložena za 
neposredno porabo delavcev;« 

4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka. 

67. člen 
V prvem odstavku 139. člena se besede: »samou- 

pravni sporazum o osnovah plana« nadomestijo z be- 
sedami: »akt o skupnih osnovah za pripravo srednje- 
ročnih planov«. 

V 2. točki drugega odstavka se besede: »dogovor o 
osnovah plana« nadomestijo z besedami »akt o skup- 
nih osnovah za pripravo srednjeročnih planov«. 

68. člen 
Prvi odstavek 140, člena se nadomesti z dvema novi- 

ma odstavkoma, ki se glasita: 
»Kazalci, s katerimi se obvezno izkazujejo rezultati 

dela delavcev in poslovanja temeljne organizacije, so: 
1) dohodek na delavca; 
2) dohodek v primerjavi s povprečno uporabljenimi 

sredstvi; 
3) bruto osebni dohodek na delavca; 
4) akumulacija v primerjavi s povprečno uporabljeni- 

mi sredstvi. 
Kazalec iz 4. točke prvega odstavka se izračunava v 

skladu z družbenim dogovorom o dohodku. 
Za izkazovanje rezultatov dela delavcev in poslova- 

nja temeljne organizacije se poleg kazalcev iz prvega 
odstavka tega člena lahko uporabljajo tudi drugi kazal- 
ci, določeni s samoupravnim sporazumom in družbe- 
nim dogovorom.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

69. člen 
Tretji, četrti, peti in osmi odstavek 141. člena se 

črtajo. 
Dosedanji šesti odstavek postane tretji odstavek. 
Sedmi odstavek, ki postane četrti odstavek, se spre- 

meni, tako da se glasi: 
»Bruto osebni dohodek na delavca se izračunava 

tako, da se celotna sredstva za bruto osebne dohodke 
delavcev iz vseh podlag delijo s povprečnim številom 
delavcev za dobo, za katero se ugotavlja dohodek 
oziroma čisti dohodek « 

70. člen 
V 142. členu, se za besedo »kategorijo« postavi pika, 

ostalo besedilo pa črta. 

Črta se 143. člen. 
71. Člen 

72. člen 
V 1. točki drugega odstavka 144. člena se besede: 

»samoupravni sporazumi o osnovah planov« nadome- 
stijo z besedami: »akti o skupnih osnovah za pripravo 
srednjeročnih planov«, besede: »dogovori o osnovah 
planov« pa z besedami: »akti o skupnih osnovah za 
pripravo srednjeročnih planov«. 

V 3. točki se besede: »samoupravnih sporazumih 
oziroma dogovorih o osnovah planov« nadomestijo z 
besedami: »aktih o skupnih osnovah za pripravo sred- 
njeročnih planov«. 
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V tretjem odstavku se črtajo besede: »in prvega 
odstavka 143. člena«. 

73. člen 
146. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Delavci v temeljni organizaciji ustvarjajo celotni pri- 

hodek in razpolagajo s sredstvi, ki jih upravljajo, preko 
žiro računa delovne organizacije, v katere sestavi je 
temeljna organizacija. 

Ustvarjanje celotnega prihodka temeljne organizaci- 
je in razpolaganje s sredstvi, ki jih upravlja, preko žiro 
računa delovne organizacije, v katere sestavi je temelj- 
na organizacija, se posebej evidentirata preko interne- 
ga računa temeljne organizacije v skladu z zveznim 
zakonom. 

Če narava dela, oddaljenost od sedeža delovne orga- 
nizacije in način poslovanja določene temeljne organi- 
zacije združenega dela zahtevajo, lahko taka temeljna 
organizacija ustvarja celotni prihodek tudi preko svoje- 
ga žiro računa, če je to določeno s samoupravnim 
sporazumom o združitvi v delovno organizacijo.« 
Alternativa: 

146. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Delavci v temeljni organizaciji preko žiro računa 

delovne organizacije ustvarjajo celotni prihodek te- 
meljne organizacije in razpolagajo s sredstvi, ki jih 
upravljajo. 

Ustvarjanje celotnega prihodka temeljne organizaci- 
je in razpolaganje s sredstvi, ki jih upravlja, preko žiro 
računa delovne organizacije, v katere sestavi je temelj- 
na organizacija, se posebej evidentirata preko interne- 
ga računa temeljne organizacije v skladu z zveznim 
zakonom.« 

74. člen 
V drugem odstavku 147 člena se črta beseda »pravi- 

loma«. 
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki 

se glasi: 
»Temeljna organizacija lahko opravlja posle iz dru- 

gega odstavka tega člena, če samostojno stopa v prav- 
ni promet, pod pogojem, da ustvarja celotni prihodek 
preko svojega žiro računa in če to zahteva oddaljenost 
sedeža od sedeža delovne organizacije.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

75. člen 
V prvem odstavku 148. člena se besede: »ki ju ustva- 

ri« nadomestijo z besedami: »ter sredstva in viri sred- 
stev«. 

V drugem odstavku se za besedo »dohodka« dodajo 
besede: »ter sredstev in virov sredstev«. 

V tretjem odstavku se za besedo »dohodek« dodajo 
besede: »ter sredstva in viri sredstev«. 

76. člen 
Prvi odstavek 149. člena se spremeni in se glasi: 
»Periodični obračun temeljne organizacije se sestav- 

lja za dobo januar-april in januar-avgust.« 
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki 

se glasi: 
»Temeljna organizacija lahko sklene, da bo za svoje 

potrebe sestavljala tudi mesečni obračun oziroma 
obračun v drugih dobah, krajših od tistih iz prvega 
odstavka tega člena, kar uredi s svojim samoupravnim 
splošnim aktom.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, 

77. člen 
V prvem odstavku 150. člena se beseda »ugotovitvi- 

jo« nadomesti z besedo »sprejetjem«, za besedo »ozi- 
roma« pa se doda beseda »določitvijo«. 

Za prvim odstavkom se dodajo novi, drugi, tretji in 
četrti odstavek, ki se glasijo: 

»Informacijo in poročilo iz prvega odstavka tega 
člena, ki ju predloži poslovodni organ temeljne organi- 

zacije pred določitvijo zaključnega računa, sprejme OPOMBE: 
delavski svet temeljne organizacije. 

Podlaga za izdelavo informacije in poročila iz prvega 
odstavka tega člena so knjigovodski podatki, računo- 
vodske informacije, planske in obračunke kalkulacije 
ter drugi podatki o rezultatih dela delavcev in poslova- 
nja temeljne organizacije. Pri izdelavi informacije in 
poročila se uporabljajo računovodski in finančni stan- 
dardi. 

Informacija in poročilo iz prvega odstavka tega člena 
vsebujeta podatke zlasti o: likvidnosti, stanju in nepo- 
ravnanih obveznostih, stanju dvomljivih in spornih ter- 
jatev in višini njihovega odpisa, višini poslovnih stro- 
škov in njihovih vrstah, višini in vrstah prihodkov, vred- 
nosti izvoza, izkoriščanju zmogljivosti, izkoriščanju de- 
lovnega časa, stanju tekočih investicij in rokih njihove- 
ga dokončanja, sredstvih izven uporabe in sredstvih, ki 
se ne uporabljajo, stanju zadolženosti in pogojih te 
zadolženosti, stanju zalog po vrstah, stanju nerealizira- 
nih prihodkov doma in v tujini, stanju virov lastnih 
sredstev, uporabi tujih sredstev, finančnem rezultatu, 
produktivnosti, izhajajoč iz bilance uspeha, ekonomič- 
nosti, rentabilnosti pri poslovanju.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta peti in 
šesti odstavek. ?8 č|en 

V prvem odstavku 151. člena se besede: »po izteku 
trimesečja, delavci z osebnim izjavljanjem odločijo o 
začasni delitvi ustvarjenega dohodka« nadomestijo z 
besedami: »sprejme clplavski svet periodični obračun 
in obvesti delavce o finančnem rezultatu po tem obra- 
čunu«. 

V drugem odstavku se besede: »na koncu poslovne- 
ga leta, detavci z osebnim izjavljanjem odločijo o do- 
končni delitvi ustvarjenega dohodka« nadomestijo z 
besedami: »delavci na zboru delavcev odločijo o delitvi 
ustvarjenega dohodka po zaključnem računu«. 

Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Na podlagi odločitve iz drugega odstavka tega čle- 

na določi delavski svet zaključni račun temeljne orga- 
nizacije.« 

Četrti odstavek se nadomesti s štirimi novimi odstav- 
ki, ki se glasijo: 

»Skupna služba ali pooblaščena organizacija iz dru- 
gega odstavka 147. člena tega zakona opravi interno 
kontrolo oziroma interno finančno revizijo zaključnega 
računa temeljne organizacije in o tem poroča delav- 
cem temeljne organizacije, preden sprejmejo odločitev 
iz drugega odstavka tega člena. 

Služba družbenega knjigovodstva oceni zaključni ra- 
čun temeljne organizacije oziroma opravi ekonomsko- 
finančno revizijo njegove pravilnosti, zakonitosti in re- 
alnosti. 

Služba družbenega knjigovodstva pripravi poročilo o 
oceni oziroma ekonomsko-finančni reviziji, ki ga pošlje 
organu upravljanja, organu samoupravne delavske 
kontrole in poslovodnemu organu temeljne organiza- 
cije. 

Služba družbenega knjigovodstva kontrolira pravil- 
nost in zakonitost periodičnega obračuna temeljne or- 
ganizacije. 

79. člen 
V prvem odstavku 152. člena se besede: »ne morejo 

zagotoviti sredstev za osebne dohodke po osnovah in 
merilih, določenih v samoupravnem splošnem aktu« 
nadomestijo z besedami: »ne ustvarijo dohodka po 
periodičnem obračunu oziroma zaključnem računu, da 
bi zagotovili sredstva za osebne dohodke po osnovah 
in merilih, določenih v samoupravnem splošnem aktu, 
za obveznosti in izdatke, ki se nadomeščajo iz dohod- 
ka, za ustvarjanje in obnavljanje rezerv v višini, določe- 
ni z zakonom«. 

80. člen 
Prvi odstavek 154. člena se spremeni, tako da se 

glasi: 
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OPOMBE: »Temeljna organizacija ima izgubo pri poslovanju (v 
nadaljnjem besedilu: posluje z izgubo), če po periodič- 
nem obračunu oziroma zaključnem računu ne ustvari 
tolikšnega celotnega prihodka, da bi mogla nadomesti- 
ti materialne stroške, druge poslovne stroške in amorti- 
zacijske stroške, oziroma ne ustvari tolikšnega dohod- 
ka, da bi mogla nadomestiti del dohodka, ki je rezultat 
dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali rezultat 
drugih izjemnih ugodnosti pri ustvarjanju dohodka, del 
dohodka, ki je ustvarjen na podlagi razvojne premije ali 
na drugi z zakonom določeni podlagi za določene 
namene, del bruto osebnih dohodkov delavcev, izpla- 
čanih za živo delo v skladu z družbenim dogovorom o 
dohodku, ter obveznosti in izdatke, ki se nadomeščajo 
iz dohodka in katerih višina ni odvisna od velikosti 
ustvarjenega dohodka.« 

V drugem odstavku se besede: »ukreniti, kar je tre- 
ba« nadomestijo z besedami: »sprejeti predsanacijske 
ukrepe oziroma ukrepe«. 

81. člen 
V prvem odstavku 155. člena se dodajo za beseda- 

ma: »kot tudi« besede: »banka-kreditor, skupnost pre- 
moženjskega in osebnega zavarovanja«. 

82. člen 
Za 2. točko 157. člena se doda nova, 3. točka, ki se 

glasi: 
»3. spodbujanje združevanja dela in sredstev na pod- 

lagi skupnega ustvarjanja dohodka;« 
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka. 

83. člen 
Črta se 158. člen. 

84. člen 
V 168. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Delavci v temeljni organizaciji lahko določijo največ 

dve stopnji strokovne izobrazbe za opravljanje določe- 
nih del oziroma delovnih nalog.« 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo 
tretji, četrti in peti odstavek. 

V novem petem odstavku se besede: »iz prvega in 
drugega odstavka nadomestijo z besedami: »iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka«. 

85. člen 
V drugem odstavku 170. člena se besede: »na način, 

ki ga določa zakon,« nadomestijo z besedami: »v dnev- 
nem tisku«. 

86. člen 
Drugi odstavek 172. člena se nadomesti s tremi novi- 

mi odstavki, ki se glasijo: 
»Če sta za opravljanje določenih del oziroma delov- 

nih nalog določeni dve stopnji strokovne izobrazbe, 
ima pri izbiri prednost kandidat z višjo stopnjo strokov- 
ne izobrazbe, če izpolnjuje tudi druge pogoje. 

Delavski svet oziroma komisija mora izbrati kandida- 
ta, ki izpolnjuje pogojš, objavljene v razpisu oziroma 
ogjasu. 

Če nihče izmed kandidatov ne izpolnjuje pogojev - 
lahko delavski svet oziroma komisija razpiše nov razpis 
oziroma oglas.« 

Alternativa: 
Nova tretji in četrti odstavek se črta. 

87. člen 
Za 174. členom se doda nov, 174. a člen, ki se glasi: 

174.a člen 
S samoupravnim splošnim aktom, ki ureja delovno 

v razmerje, se lahko določijo dela oziroma delovne nalo- 
ge, za katera se med poskusnim delom, ki ne sme 
trajati več kot šest mesecev, preverjajo strokovne in 

druge delovne sposobnosti delavca po sklenitvi delov- 
nega razmerja.« 

88. člen 
Za 175. členom se doda nov, 175. a člen, ki se glasi: 

175. a člen 
Delavci v temeljni organizaciji morajo v skladu z 

merili, določenimi v samoupravnem splošnem aktu v 
skladu z zakonom, skleniti delovno razmerje s priprav- 
niki. 

Temeljna organizacija, ki zaradi specifičnosti delov- 
nega procesa in drugih objektivnih razlogov ne potre- 
buje pripravnikov, vplačuje v skladu z družbenim dogo- 
vorom oziroma zakonom ustrezna sredstva za odpira- 
nje novih delovnih mest.« 

89. člen 
V drugem odstavku 177. člena se črtajo besede: »V 

skladu z merili, ki jih določa omenjeni akt«. 
V četrtem odstavku se dodajo za besedami: »pod 

katerimi je« besede: »v interesu in zaradi potrebe te- 
meljne organizacije«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki 
se glasi: 

»Delavec je lahko začasno razporejen iz ene temelj- 
ne organizacije v drugo temeljno organizacijo v sestavi 
iste delovne organizacije oziroma sestavljene organi- 
zacije združenega dela pod pogoji, ki jih določa samo- 
upravni splošni akt, iz ene temeljne organizacije v 
drugo temeljno organizacijo v sestavi različnih delov- 
nih organizacij oziroma sestavljenih organizacij zdru- 
ženega dela pa-na podlagi sporazumno sprajetih skle- 
pov organov upravljanja teh organizacij združenega 
dela.« 

Peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se nadome- 
sti z novim, šestim odstavkom, ki se glasi: 

»S samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno 
organizacijo oziroma sestavljeno organizacijo združe- 
nega dela se določi obveznost delavcev vsake temeljne 
organizacije, da delavcu, katerega delo ni več potreb- 
no zaradi ekonomskih težav, v katere je zašla temeljna 
organizacija, zaradi tehničnih in tehnoloških izboljšav, 
ali v drugih primerih, ko je v skladu z zakonom mišlje- 
no, da delavcu ni mogoče zagotaviti nadaljnjega oprav- 
ljanja ustreznih del oziroma delovnih nalog v tej temelj- 
ni organizaciji, ponudijo dela oziroma delovne naloge 
v drugi temeljni organizaciji v sestavi iste ali druge 
organizacije združenega dela, ki ustrezajo njegovi stro- 
kovni izobrazbi oziroma delovni sposobnosti, pridob- 
ljeni z delom. 

Delavec se začasno ali trajno razporedi iz ene v 
drugo temeljno organizacijo, ki opravlja družbene de- 
javnosti, tudi v skladu z merili, ki jih določa samouprav- 
ni sporazum, sklenjen v okviru samoupravne interesne 
skupnosti, kadar omenjeni temeljni organizaciji oprav- 
ljata svobodno menjavo dela v okviru oziroma po tej 
samoupravni interesni skupnosti.« 

V šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se 
besede: »iz četrtega in petega odstavka« nadomestijo 
z besedami:»iz četrtega do sedmega odstavka«. 

V osmem odstavku, ki postane deseti odstavek, se 
črtajo besede: »prvega do sedmega odstavka«. 

90. člen 
Za 181. členom se doda nov, 181. a člen, ki se glasi: 

181. a člen 
Individualni poslovodni organ ali delavec s posebni- 

mi pooblastili in odgovornostmi lahko v primerih, pod 
pogoji in na način, ki jih določa samoupravni splošni 
akt v skladu z zakonom, odloči o začasni razporeditvi 
delavca k drugim delom oziroma delovnim nalogam, o 
delu, daljšem od polnega delovnega časa, o dovolitvi 
plačane odsotnosti, o izreku ukrepov za lažje kršitve 
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delovnih obveznosti, o začasni odstrahitvi delavca z 
dela ter da mnenje o prispevku delavca k delu.« 
Alternativa: 

Črtajo se besede iz prvega odstavka tega člena »o 
izreku ukrepov za lažje kršitve delovnih obveznosti«. 

91. člen 
V prvem odstavku 183. člena se pred besedama: 

»delovnih enotah« dodajo besede: »stalnih in za- 
časnih«. 

92. člen 
V 184. členu se za prvim odstavkom dodata nova, 

drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
»V določenih dejavnostih in v določenih primerih se 

sme pod pogoji, določenimi z zakonom, vpeljati delov- 
ni čas, ki je krajši od 42 ur na teden, vendar ne krajši od 
36 ur. 

Delovni čas delavcev v temeljni organizaciji, ki delajo 
pri izjemno težkih delih, ki se opravljajo v neugodnih 
razmerah, oziroma ki delajo v treh ali štirih izmenah, 
traja v skladu z zakonom 36 ur.« 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, 

se spremeni, tako da se galsi: 
»Ce to terjajo narava del oziroma delovnih nalog ali 

organizacija dela, se lahko delovni čas razporedi tako, 
da znaša v določenem obdobju med letom več kot 
sedem ur na dan, v ostalem obdobju leta pa manj kot 
sedem ur na dan; pri tem skupen delovni čas ne sme 
biti v povprečju daljši kot 42 ur na teden.« 

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in 
sedmi odstavek. 

Dosedanji peti odstavek, ki postane osmi odstavek, 
se spremeni, tako da se glasi: 

»Delovni teden traja najmanj pet delovnih dni, razen 
kadar se delovni čas prerazporedi (peti odstavek), ka- 
dar se delo organizira v več izmenah in kadar je s 
sklepom pristojnega organa upravljanja v skladu s sa- 
moupravnim splošnim aktom določena drugačna raz- 
poreditev delovnega časa v okviru tedna, meseca ali 
kakšne druge dobe oziroma v okviru celotnega letnega 
sklada delovnega časa.« 

Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta deveti 
in deseti odstavek. 

Dosedanji deveti odstavek, ki postane enajsti odsta- 
vek, se spremeni, tako da se glasi; 

»Delavci lahko sklenejo delovno razmerje s krajšim 
delovnim časom od predpisanega polnega delovnega 
časa; pogoje in način določi zakon.« 

Za novim enajstim novim odstavkom se doda nov, 
dvanajsti odstavek, ki se glasi: 

»Delavec, ki je sklenil delovno razmerje za delo ozi- 
roma delovne naloge, za katere je predviden delovni 
čas najmanj s polovico polnega delovnega časa, ima 
pravice in obveznosti delavca, ki dela s polnim delov- 
nim časom, in jih uresničuje v obsegu, ki je odvisen od 
dolžine delovnega časa, prispevka pri delu in rezulta- 
tov dela v skladu z osnovami in merili, določenimi s 
samoupravnim splošnim aktom.« 

93. člen 
Drugi odstavek 187. člena se spremeni, tako da se 

glasi: 
»Delavec v delovnem razmerju, ki v eni temeljni orga- 

nizaciji oziroma delovni skupnosti doseže pri delu in 
nalogah, ki jih opravlja, poln delovni čas, ne more 
delati tudi v drugi temeljni organizaciji oziroma delovni 
skupnosti, razen v primerih, pod pogoji in na način, ki 
jih določa zakon, vendar največ do tretjine polnega 
delovnega časa.« 

94. člen 
V 189. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi 

odstavek, ki se glasi: 

»Delavec ima med dnevnim delom pravico do odmo- OPOMBE: 
ra, ki traja 30 minut, pri delih, ki se opravljajo pod 
izjemno težkimi delovnimi pogoji, pa največ do 60 
minut.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

95. člen 
V 190. členu se za drugim odstavkom dodasta nova, 

tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»Varnostne ukrepe pri delu, ki so pomembni za vso 

državo, in tehnične normative, ki vsebujejo elemente 
varstva pri delu, predpiše pristojni zvezni organ. 

Pristojni zvezni organ predpiše v primerih in pod 
pogoji, ki jih določa zvezni zakon, ukrepe za ohranitev, 
zboljšanje in varstvo človekovega okolja, ki so po- 
membni za vso državo in za mednarodno skupnost.« 

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in 
šesti odstavek. 

96. člen 
V drugem odstavku 194. člena se za besedami: »ali 

varstvo družbenih sredstev« dodajo podpičje in bese^ 
de: »uporaba družbenih sredstev v nasprotju z njiho- 
vim namenom in drugačna nezakonita uporaba druž- 
benih sredstev ter družbeno in ekonomsko neracional- 
na in nesmotrna uporaba družbenih sredstev; če poo- 
blašečni delavec ne sproži postopka za ugotavljanje 
kršitve delovne obveznosti;« 

97. člen 
Tretja alinea prvega ostavka 195. člena postane četr- 

ta alinea, četrta alinea pa postane tretja alinea. 

98. člen 
Prvi odstavek 196. člena se spremeni, tako da se 

glasi: 
»Delavci določijo s samoupravnim splošnim aktom 

kršitve delovnih obveznosti, za katere se sme izreči 
denarna kazen.« 

99. člen 
197. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Prenehanje delovnega razmerja se izreče za hujšo 
kršitev delovne obveznosti, ki jo kdo stori s tem, da 
neopravičeno izostane z dela zaporedoma najmanj 5 
delovnih dni oziroma s prekinitvijo najmanj 7 delovnih 
dni v 12 mesecih. 

Disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja se 
izreče za določene hujše kršitve delovnih obveznosti: 

- za neizpolnjevanje delovnih obveznosti; 
- za nezakonito razpolaganje z družbenimi sred- 

stvi; 
- za opustitev dejanj, ki jih je dolžan storiti poslo- 

vodni organ ali delavec s posebnimi pooblastili in od- 
govornostmi v okviru svojih pooblastil; 

- če delavec zaporedoma tri mesece med letom 
neopravičeno ne dosega delovnih rezultatov; 

- za kršitev določb predpisa oziroma samoupravne- 
ga splošnega akta o varstvu pred požari, eksplozijami, 
elementarnimi nesrečami in škodljivim delovanjem 
strupenih in drugih nevarnih snovi; 

- za kršitev določb samoupravnih splošnih aktov o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti; 

- za opustitev določenih ukrepov za varstvo delav- 
cev pri delu; 

- za zlorabo položaja ali prekoračitev danega poo- 
blastila; 

- za izdajanje poslovne, uradne ali druge z zako- 
nom ali samoupravnim splošnim aktom določene taj- 
nosti; 

- za izostanek z dela zaradi zlorabe pravice do 
bolezenskega dopusta; 

- za opustitev ukrepov za varstvo in zboljšanje člo- 
vekovega okolja. 

Disciplinski ukrep iz drugega odstavka tega člena se 
izreče, če je dejanje ali njegova opustitev povzročila ali 
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OPOMBE: bi utegnila povzročiti večjo škodo, ogrozila ali bi uteg- 
nila ogroziti življenje in zdravje delavcev ali drugih 
delovnih ljudi, bistveno skalila delovni proces v temelj- 
ni organizaciji ali kako drugače bistveno otežila poslo- 
vanje temeljne organizacije. 

V samoupravnem splošnem aktu temeljne organiza- 
cije se natančneje določijo okoliščine iz tretjega od- 
stavka tega člena. 

Z zakonom se lahko določijo tudi druge hujše kršitve 
delovnih obveznosti, za katere se izreče disciplinski 
ukrep prenehanja delovnega razmerja.« 

100. člen 
V drugem odstavku 198. člena se za besedama »de- 

lovnem razmerju« dodajo besede: »razen iz 197. 
člena«. 
Alternativa: 

Črta se 198. člen. 

101. člen 
V 199. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji 

odstavek, ki se glasi: 
»Za delovne organizacije združenega dela, ki so iz- 

ven sedeža temeljne organizacije oziroma delovne or- 
ganizacije (delovne enote, delovne skupine in druge 
oblike opravljanja dela), se lahko ustanovi poseben 
svet disciplinske komisije oziroma skupne disciplinske 
komisije za odločanje o odgovornosti za kršitve delov- 
nih obveznosti delavcev v tem delu organizacije zdru- 
ženega dela, ki jih določa samoupravni splošni akt.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

102. člen 
V prvem odstavku 200. člena se črtajo besede »vštev- 

ši predsednika«. 
V drugem odstavku se besede »Predsednika in dru- 

ge člane« nadomestijo z besedo: »Člane«. 
Tretji odstavek se črta. 
Četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spre- 

meni, tako da se glasi: 
»Svet disciplinske komisije ne sme imeti manj kot tri 

člane. Predsednik disciplinske komisije določi, kateri 
član sveta disciplinske komisije oziroma skupne disci- 
plinske komisije vodi delo sveta.« 

103. člen 
V prvem odstavku 201. člena se črtata besedi: »Pred- 

sednik ih«, beseda: »člani« pa se nadomesti z besedo: 
»Člani«. 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»V skppno disciplinsko komisijo voli vsaka temeljna 

organizacija enako število članov komisije.« 

104. člen 
V 202. členu se dodasta nova, drugi in tretji odstavek, 

ki se glasita: 
»Postopek, v katerem ugotavlja poseben svet disci- 

plinske komisije oziroma skupne disciplinske komisije 
disciplinsko odgovornost delavca (tretji odstavek 199. 
člena), se lahko začne tudi na zahtevo delavca, ki vodi 
delo organizacije združenega dela. 

Pristojni organ temeljne organizacije začne posto- 
pek za razrešitev delavca s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, individualnega poslovodnega organa, 
predsednika kolegijskega poslovodnega organa, če v 
predpisanem roku ne vloži zahteve za začetek disci- 
plinskega postopka za ugotavljanje odgovornosti de- 
lavca, ki je huje kršil delovno obveznost.« 

105. člen 
V petem odstavku 204. člena se besede: »ki ne sme 

biti krajši od osmih dni« nadomestijo z besedami: 
»osmih dni«. 

Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki 
se glasi: 

»Ugovor delavca zadrži izvršitev odločbe.« 
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek. 
V osmem in devetem odstavku, ki postaneta deveti in 

deseti odstavek, se številka »30« obakrat nadomesti s 
številko »15«. 

106. člen 
V prvem odstavku 206. člena se črtajo besede: »če je 

škoda vpliva na delovni proces in izpolnjevanje obvez- 
nosti drugih delavcev«. 

107. člen 
Drugi odstavek 207. člena se nadomesti s tremi novi- 

mi odstavki, ki se glasijo: 
»Zoper odločbe o škodi iz prvega odstavka tega 

člena lahko delavec, ki je povzročil to škodo, sproži 
postopek pred sodiščem združenega dela. 

Individualni poslovodni organ oziroma predsednik 
kolegijskega poslovodnega organa je dolžan začeti 
postopek, za ugotavljanje škode iz prvega odstavka 
tega člena in odgovornosti delavca za povzročeno 
škodo. 

Pravnomočna odločba o škodi iz prvega odstavka 
tega člena je izvršna « 

108. člen 
V 208. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi 

odstavek, ki se glasi: 
»Sporazum o odškodnini med delavcem in organiza- 

cijo ima moč izvršnega naslova.« 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

109. člen 
V 211. členu se črta uvodni stavek drugega odstavka. 
Prva točka drugega odstavka postane četrta točka, 

druga točka drugega odstavka pa se črta. 
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in 

tretji odstavek. 

110. člen 
Prvi odstavek 212. člena se spremeni, tako da se 

glasj: 
»Če se ugotovi, da delavčevo delo ni več potrebno 

zaradi ekonomskih težav, v katere je zašla-temeljna 
organizacija zaradi neodgovornega odnosa posamez- 
nih delavcev do dela, sprejme delavski svet sklep, da 
delavcem, ki so s svojim neodgovornim odnosom pov- 
zročili tak položaj temeljne organizacije, preneha de- 
lovno razmerje v skladu s samoupravnim splošnim 
aktom, ki ureja delovno razmerje.« 

111. člen 
V drugem odstavku 213. člena se besede: »kakor 

tudi določiti v skladu s 177. členom tega zakona razpo- 
rejanje delavcev« nadomestijo z besedami: »kakor tudi 
zagotoviti delavcem dela oziroma delovne naloge v 
drugi organizaciji združenega dela v skladu s 177. 
členom tega zakona.« 

112. člen 
V prvem odstavku 215. člena se besedi: »lahko pre- 

neha« nadomestita z besedo: »preneha«, na koncu 
tega odstavka pa se pika nadomesti z vejico in dodajo 
besede: »oziroma če delavcu ni bilo mogoče zagotoviti 
drugih del oziroma delovnih nalog, ki ustrezajo njegovi 
delovni zmožnosti.« 

Drugi in tretji odstavek se nadomestita z novim dru- 
gim odstavkom, ki se glasi: 

»O prenehanju delovnega razmerja iz prvega odstav- 
ka tega člena odloči delavski svet na podlagi ugotivitve 
komisije, ki jo imenuje izmed delavcev, ki morajo imeti 
najmanj isto stopnjo strokovne izobrazbe kot delavec, 
čigar zmožnost se ugotavlja.« 
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113. člen 
Tretja točka prvega odstavka 216. člena se spremeni, 

tako da se glasi: 
»3) če dopolni 40 let zavarovalne dobe (delavec) 

oziroma 35 let zavarovalne dobe (delavka) ali če dopol- 
ni 65 let (delavec) oziroma 60 let starosti (delavka) in 
najmanj 15 let zavarovalne dobe;« 

Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Ne glede na tretjo točko prvega odstavka tega člena 
lahko ostane delavka na podlagi pismene zahteve v 
delovnem razmerju, dokler ne dopolni 40 let zavaroval- 
ne dobe ali ne dopolni 65 let*starosti in najmanj 15 let 
zavarovalne dobe.« 

Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji 
odstavek, se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na tretji odstavek tega člena se podaljša 
pripravniku, ki je sklenil delovno razmerje za določen 
čas, pripravniška doba za toliko časa, kolikor je potreb- 
no, da izpolni celotno pripravniško dobo, določeno s 
samoupravnim splošnim aktom oziroma zakonom, če 
je bil opravičeno odsoten (porodniški dopust, bolezen- 
ski dopust več kot 60 dni).« 
Alternativa I: 

Ta člen se črta. 
Alternativa II: 

V novem drugem odstavku se na koncu dodajo veji- 
ca in besede: »če ni z zakonom drugače določeno«. 

114. člen 
V prvem odstavku 221. člena se številka »30« nado- 

mesti s številko »15«. 

115. člen 
V prvem odstavku 224. člena se za besedama: »v 

nadaljnjih« številka »30« nadomesti s številko »15«. 
V drugem odstavku se črtajo besede: »razen če uve- 

ljavlja denarno terjatev«. 

116. člen 
Za 231. členom se doda nov, 231. a člen, ki se glasi: 

»231. a člen 
Delavci v temeljni organizaciji lahko dajo družbena 

sredstva v začasno uporabo pod pogoji in na način, ki 
jih določa samoupravni splošni akt. 

Za sredstva iz prvega odstavka tega člena ima temelj- 
na organizacija pravico do povračila. 

Osnovna in obratna sredstva izven uporabe morajo 
delavci v temeljni organizaciji prodati, dati v začasno 
uporabo oziroma zakup družbeni pravni osebi oziroma 
občanu v skladu z zveznim zakonom.« 

117. člen 
Črta se 234. člen. 

118. člen 
V 244. členu se za prvim odstavkom dodata dva nova 

odstavka, ki se glasita: 
»Pravico razpolaganja z družbenimi sredstvi iz prve- 

ga odstavka tega člena uveljavlja temeljna organizacija 
prek delovne organizacije, v katere sestavi je. 

Če to zahtevata' narava dela in način poslovanja 
določene temeljne organizacije, uveljavlja ta temeljna 
organizacija neposredno pravico razpolaganja z druž- 
benimi sredstvi iz prvega odstavka tega člena, če je to 
predvideno s samoupravnim sporazumom o združitvi v 
delovno organizacijo.« 

V drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se 
besede: »ima pravico razpolaganja z družbenimi sred- 
stvi iz prvega odstavka tega člena tudi delovna« nado- 
mestijo z besedami: »uveljavlja pravico razpolaganja z 
družbenimi sredstvi iz prvega odstavka tega člena tudi 
sestavljena«. 

Tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se spreme- OPOMBE: 
ni, tako da se glasi: 

»Pravico razpolaganja z družbenimi sredstvi, ki jo 
ima delovna skupnost, uveljavlja delovna organizacija 
oziroma sestavljena organizacija združenega dela ali 
poslovna skupnost, v katere sestavi je delovna skup- 
nost, na način in v okviru pooblastil, določenih v samo- 
upravnem sporazumu o medsebojnih pravicah, obvez- 
nostih in odgovornostih, če ni s tem samoupravnim 
sporazumom določeno, da to pravico neposredno uve- 
ljavlja delovna skupnost.« 
Alternativa: 

V tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se 
besede: »samoupravnem sporazumu o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih« nadomestijo 
z besedami: »samoupravnem sporazumu o združitvi.« 

119. člen 
V prvem odstavku 246. člena se za besedo: »osebi« 

dodajo vejica in besede: »o dajanju v zakup družbene- 
ga sredstva«. 

120. člen 
Prvi odstavek 254. člena se spremeni in se glasi: »Za 

obveznosti delovne organizacije so odgovorne temelj- 
ne organizacije v njeni sestavi s sredstvi, s katerimi 
razpolagajo solidarno neomejeno, če ni s samouprav- 
nim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo 
določeno, da so odgovorne solidarno omejeno.« 

121. člen 
V 264. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: 

»V primeru omejene odgovornosti je solidarni oziroma 
subsidiarni dolžnik odgovoren do dogovorjene višine 
oziroma odstotka posebej za vsako obveznost glavne- 
ga dolžnika«. 

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in 
sedmi odstavek. 
Alternativa: 

V novem petem odstavku se besede: »posebej za 
vsako obveznost glavnega dolžnika« nadomestijo z 
besedami: »za vse obveznosti glavnega dolžnika«. 

122. člen 
V prvem odstavku 272. člena se za besedo: »osebi« 

dodasta besedi: »neposredno ali«. 

123. člen 
V prvem odstavku 273. člena se za besedo: »vložijo« 

dodasta besedi: »neposredno ali«. 

124. člen 
Naslov sedmega poglavja se spremeni, tako da se 

glasi: »VII. združevanje in povezovanje samostojnega 
osebnega dela in sredstev v lasti občanov v sistem 
samoupravnega združenega dela«. 

125. člen 
Za naslovom VII. poglavja se dodajo naslov novega 1. 

oddelka in dvanajst novih členov, ki se glasijo: 

1. oddelek 
SKUPNE DOLOČBE 

274. a člen 
Za zadovoljevanje svojih potreb in uresničevanje 

svojih interesov pri proizvodnji, menjavi in porabi in za 
razvijanje samoupravnih odnosov lahko združujejo de- 
lovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov ter 
drugi delovni ljudje in občani (v nadaljnjem besedilu: 
delovni ljudje in občani), svoje delo in svoja delovna 
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sredstva oziroma druga sredstva v zadruge, organiza- 
cije kooperantov in druge oblike združevanja. 

Delovni ljudje in občani svobodno odločajo o obse- 
gu, trajanju in raznovrstnosti združevanja svojega dela 
in svojih sredstev v zadruge, organizacije kooperantov 
in druge oblike združevanja. 

Delovni ljudje in občani, ki prostovoljno združujejo 
svoje delo, delovna sredstva oziroma druga sredstva v 
zadruge, organizacije kooperantov in druge oblike 
združevanja, uveljavljajo pravice, izpolnjujejo obvezno- 
sti in imajo odgovornosti v skladu s samoupravnim 
sporazumom o združitvi v zadrugo, organizacijo ko- 
operantov oziroma drugo obliko združevanja in v skla- 
du z zakonom. 

Delovni človek in občan, ki je združit delovna sred- 
stva oziroma druga sredstva v zadrugo, organizacijo 
kooperantov in drugo obliko združevanja, obdrži last- 
ninsko pravico na teh sredstvih, če teh sredstev s 
samoupravnim sporazumom in tretjega odstavka tega 
člena ali s posebno pogodbo ne prenese v družbeno 
lastnino. 

274. b člen 
Zadruga je samostojna samoupravna organizacija 

zadružnikov, ki so združili svoje delo, delovna sredstva 
oziroma druga sredstva v zadrugo. 

Če opravljajo delavci, ki delajo v zadrugi, administra- 
tivno-strokovna, pomožna in njim podobna dela skup- 
nega pomena za zadruge, ustanovijo delovno skup- 
nost, drugi delavci, ki delajo v zadrugi, pa se organizi- 
rajo v temeljno organizacijo, v skladu s samoupravnim 
sporazumom o združitvi v zadrugo in z zakonom. 

Zadruga, delovna skupnost in temeljna organizacija 
v sestavi zadruge so družbene pravne osebe s pravica- 
mi, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih imajo na 
podlagi ustave, zakona in samoupravnega sporazuma 
o združitvi v zadrugo. 

274. c člen 
Zadruga se lahko ustanovi za opravljanje kmetijske 

dejavnosti, dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov, 
dejavnosti ribištva, proizvodne in storitvene obrtne de- 
javnostidejavnosti prometa blaga in storitev, gostinske 
dejavnosti, turistične dejavnosti, dejavnosti za zadovo- 
ljevanje stanovanjskih potreb, hranilno-kreditnih po- 
slov, dejavnosti intelektualnih storitev ter drugih dejav- 
nosti razen dejavnosti, za katere je z zakonom določe- 
no, da se za njihovo opravljanje ne more ustanoviti 
zadruga. 

Zadruga se lahko ustanovi za opravljanje ene ali več 
dejavnosti iz prvega odstavka tega člena. 

Ce izpolnjuje zadruga kriterije iz družbenega dogo- 
vora, ki urejajo vprašanja razvoja drobnega gospodar- 
stva za celotno ozemlje Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, se zanjo uporabljajo določbe 378. a 
člena tega zakona. 

274. d člen 
Zadruga se ustanovi s sklenitvijo samoupravnega 

sporazuma o združitvi v zadrugo. 
Zadruga se lahko ustanovi, če so zagotovljena sred- 

stva za ustanovitev in za delo zadruge in če so izpolnje- 
ni z zakonom določeni pogoji za opravljanje njenih 
dejavnosti. 

Sredstva za ustanovitev in za delo zadruge zagotovi- 
jo zadružniki (v nadaljnjem besedilu: zadružniška vlo- 
ga) v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v 
zadrugo. 

Sredstva za ustanovitev in za delo zadruge se lahko 
zagotovijo tudi s krediti, vlaganjem sredstev, na katerih 
ima razpolagalno pravico druga zadruga, organizacija 
združenega dela ali druga samoupravna organizacija 
in skupnost družbenopolitična skupnost oziroma na 
katerih imajo lastninsko pravico drugi delovni ljudje in 
občani. 

Zadružna zveza daje delovnim ljudem in občanom, ki 

dajo pobudo za združitev v zadrugo, strokovno in dru- 
go pomoč pri pripravi elaborata o družbeni in ekonom- 
ski opravičenosti ustanovitve zadruge. 

274. e člen 
Dohodek zadruge, ki se ukvarja s proizvodnjo blaga 

in opravljanjem storitev oziroma, ki opravlja dejavnost 
intelektualnih storitev, pridobivajo zadružniki iz celot- 
nega prihodka, ki ga ustvari zadruga s prodajo proizvo- 
dov in opravljanjem storitev, udeležbo pri skupnem 
prihodku oziroma skupnem dohodku in iz drugih na- 
slovov, določenih z zakonom. 

Stanovanjske, hranilno-kreditne, potrošniške in dru- 
ge zadruge, ki se ne ustanavljajo za pridobivanje do- 
hodka za svoje člane, opravljajo svojo dejavnost po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

Celotni prihodek in dohodek ugotavljajo in razpore- 
jajo zadruge iz prvega in drugega odstavka tega člena 
v skladu z zveznim zakonom. 

274. f člen 
Zadružnikom pripada del čistega dohodka zadruge, 

ki se ukvarja s proizvodnjo blaga in opravljanjem stori- 
tev, v sorazmerju s prispevkom, ki so ga dali s svojim 
delom in združenimi sredstvi oziroma s sodelovanjem 
k ustvarjanju njenega dohodka. 

Po izločitvi dela tega dohodka, ki pripada zadružni- 
kom po prvem odstavku tega člena, se čisti dohodek 
vnese kot družbena lastnina v zadružne sklade. 

Del čistega dohodka, ki pripada zadružnikom po 
zaključnemu računu zadruge, lahko združijo zadružni- 
ki v zadružne sklade. 

Sredstva zadružnih skladov ter druga družbena sred- 
stva v zadrugi se uporabljajo v skladu z zveznim zako- 
nom, zlasti pa za ustvarjanje čim ugodnejših pogojev 
za delo zadružnikov in uresničevanje drugih skupnih 
potreb in interesov, s katerimi se zagotavlja razširjanje 
in zboljševanje materialne osnove zadruge, njihovega 
dela in poslovanja zadruge. 

Sredstva zadružnih skladov se smejo izključno na 
podlagi odloka zadružnikov uporabljati tudi za zago- 
tavljanje skupnih in splošnih delovnih in življenjskih 
pogojev. 

274. g člen 
Zadruga je odgovorna s sredstvi, s katerimi razpo- 

laga. 
Ce obveznosti zadruge ni mogoče poravnati iz sred- 

stev, s katerimi razpolaga zadruga, so za te obveznosti 
subsidiarno odgovorni zadružniki do višine enkratne 
ali večkratne vloge zadružnikov, kot je to določeno s 
samoupravnim sporazumom o združitvi v zadrugo ali s 
posebno pogodbo. 

274. h člen 
Zadrugo upravljajo zadružniki na način, določen s 

samoupravnim sporazumom o združitvi v zadrugo, sta- 
tutom zadruge in zakonom. 

Organ upravljanja zadruge je zbor zadruge. 
V zadrugi, ki ima do 50 zadružnikov, sestavljajo zbor 

vsi zadružniki. 
V zadrugi, ki ima več kot 50 zadružnikov, sestavljajo 

zbor zadruge delegati zadružnikov, izvoljeni na način, 
določen s samoupravnim splošnim aktom zadruge v 
skladu z zakonom. 

Delavci, ki delajo v zadrugi, sodelujejo pri delu zbora 
zadruge neposredno ali po svojih delegatih v številu, ki 
ga določi zadruga s samoupravnim splošnim aktom v 
skladu z zakonom. 

Zadruga ima tudi zadružni svet kot izvršilni organ 
zbora zadruge ter individualni ali kolegijski poslovodni 
organ zadruge. 

Za uresničevanje in varstvo svojih samoupravnih 
pravic imajo zadružniki pravico in dolžnost uresničeva- 
ti samoupravno zadružno kontrolo neposredno, po or- 
ganih upravljanja zadruge in po posebnem organu 
samoupravne zadružne kontrole. 
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274. i člen 
Zadruga se lahko spoji samo z drugo zadrugo ali 

pripoji samo k drugi zadrugi. 
O spojitvi zadruge z drugo zadrugo oziroma o pri- 

pojitvi zadruge k drugi zadrugi odločijo z referendu- 
mom zadružniki in delavci v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela, ki delajo v zadrugah, ki se spajajo oziro- 
ma v zadrugi, ki se pripaja, in zadrugi, h kateri se 
pripaja. 

Pred razpisom referenduma se mora dobiti mnenje 
ustrezne zadružne zveze. 

Zadruga se lahko združi v sestavljeno zadrugo oziro- 
ma zadružno poslovno skupnost in zadružno skupnost 
za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje, in se 
lahko poslovno in dohodkovno povezuje z drugimi 
organizacijami združenega dela in njihovimi skup- 
nostmi. 

274. j člen 
Za prenehanje zadruge veljajo enake podlage kot za 

prenehanje organizacije združenega dela. 
Kadar zadruga preneha po izvedenem stečajnem po- 

stopku ali po izvedenem postopku redne likvidature, se 
smejo sredstva, ki ostanejo po poravnavi dolgov upni- 
kom zadruge, uporabljati samo za ustanovitev nove 
zadruge ali za zboljšanje ustrezne dejavnosti druge 
obstoječe zadruge. 

Kadar zadruga preneha s pripojitvijo k drugi zadrugi, 
prevzame sredstva, s katerimi razpolaga zadruga, in 
delavce, ki delajo v zadrugi, tista zadruga, ki nastane s 
spojitvijo oziroma zadruga, h kateri se pripoji. 

274. k člen 

Za uresničevanje skupnih ciljev in interesov se lahko 
združujejo zadruge v zadružne zveze. 

V zadružne zveze se lahko združujejo tudi temeljne 
zadružne organizacije, temeljne organizacije v sestavi 
zadruge, temeljne in delovne organizacije kooperantov 
ter druge oblike združevanja delovnih ljudi in občanov. 
V zadružne zveze se lahko združujejo tudi temeljne in 
druge organizacije združenega dela, s katerimi so de- 
lovni ljudje in občani neposredno ali po zadrugi ali 
drugi obliki svojega združevanja združili svoje delo 
oziroma svoja sredstva, in druge zainteresirane samou- 
pravne organizacije in skupnosti. 

Zadružna zveza opravlja v okviru svojih pravic in 
dolžnosti, določenih s samoupravnim sporazumom o 
združitvi v zadružno zvezo, naloge, ki se nanašajo na 
zagotavljanje in zboljševanje pogojev: za ustanavljanje 
zadrug in drugih oblik združevanja delovnih ljudi in 
občanov; za razvoj in zboljševanje proizvodnje, prede- 
lave in plasmaja blaga in storitev; za uresničevanje 
samoupravnega položaja zadrug in drugih oblik zdru- 
ževanja delovnih ljudi in občanov in njihovo povezova- 
nje s samoupravno organiziranim združenim delom; za 
zboljševanje samupravnega položaja zadrug in drugih 
oblik združevanja delovnih ljudi in občanov, uresniče- 
vanje poslovnih funkcij zadrug in drugih oblik združe- 
vanja delovnih ljudi in občanov, uresničevanje poslov- 
nega sodelovanja z organizacijami združenega dela, 
združevanje v zadružne poslovne skupnosti; za predla- 
ganje ukrepov, ki spodbujajo razvoj zadružnega orga- 
niziranja v gospodarskem sistemu in ekonomski politi- 
ki; za uresničevanje poslovnega in drugega sodelova- 
nja v odnosih z ustreznimi tujimi zadružnimi organiza- 
cijami in uresničevanje drugih ciljev in nalog, določe- 
nih z njihovim statutom v skladu z zakonom. 

Zadružne zveze se lahko na območju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije združujejo v zadruž- 
ne zveze po dejavnostih in v Zadružno zvezo Jugosla- 
vije. 

274.1 člen 
Za skupno porabo in bolj gospodarno uporabo de- 

lovnih in poslovnih sredstev, skupno graditev in upora- 
bo gradbenih objektov, skupen nastop na trgu in ures- 
ničevanje drugih skupnih interesov in potreb lahko 

delovni ljudje in občani iz 274. a člena tega zakona 
združujejo svoje delo in svoja sredstva v skladu z 
zakonom v hmeljarske, vinogradniške, pašne, strojne 
in druge proizvodne skupnosti ter v druge oblike zdru- 
ževanja. 

Delovni ljudje in občani se lahko združujejo v zadru- 
ge tudi po oblikah združevanja iz prvega odstavka tega 
člena ali lahko uresničujejo odnose trajnejšega sodelo- 
vanja z zadrugami ali organizacijami združenega dela. 

126. člen 
Prvi oddelek postane drugi oddelek. 

127. člen 

V prvem odstavku 285. člena se za besedama: »njene 
dejavnosti« dodajo besede: »pri predelavi in plasmaju 
kmetijskih pridelkov in drugih gospodarskih dejav- 
nosti«. 

OPOMBE: 

128. člen 
Črta se 289. člen. 

129. člen 
V 290. členu se številka: »289« nadomesti s številko 

»288«. 

130. člen 
V 292. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji 

odstavek, ki se glasi: 
»Kooperanti v temeljni organizaciji kooperantov ima- 

jo položaj, pravice in obveznosti združenih kmetov - 
zadružnikov v kmetijski zadrugi«. 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

131. člen 
Naslov četrtega pododdelka in 300. člen se črtata. 

132. člen 
Naslov drugega oddelka, ki postane tretji oddelek, se 

spremeni, tako da se glasi: 
»3. oddelek 

Združevanje delovnih ljudi in občanov v obrtne, sta- 
novanjske, hranilno-kreditne in druge zadruge ter nji- 
hovo sodelovanje z organizacijami združenega dela« 

133. člen 
Naslov prvega pododdelka v dosedanjem drugem 

oddelku se črta. 

134. člen 
V 301. členu se besede: »Delovni ljudje, ki samostoj- 

no opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi v lasti občanov in ki združijo svoje delo in 
svoja sredstva v obrtno ali drugo zadrugo« nadomesti- 
jo z besedami: »Delovni ljudje in občani, ki združijo 
svoje delo in svoja sredstva v zadrugo proizvodne in 
storitvene obrtne dejavnosti, dejavnosti cestnega, reč- 
nega, jezerskega in pomorskega prometa, gostinsko- 
turistične dejavnosti, dejavnosti prometa blaga in sto- 
ritev«. 

135. člen 

Za 301. členom se dodasta nova, 301. a in 301. b 
člena, ki se glasita: 

»301. a člen 
Delovni ljudje in občani lahko združijo svoja sredstva 

oziroma svoje delo v stanovanjsko zadrugo po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti za zadovoljevanje svojih 
osebnih in družinskih stanovanjskih potreb in potreb 
po poslovnem prostoru, za varčevanje za graditev sta- 
novanjskega in poslovnega prostora, graditev in vzdr- 
ževanje stanovanjskega in poslovnega prostora ter za 
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OPOMBE: uresničevanje drugih interesov in potreb na področju 
stanovanja. 

301. b člen 
Delovni ljudje in občani lahko združijo svoja sredstva 

oziroma svoje delo: 
1) v hranilno-kreditne zadruge po načelih vzajemno- 

sti in solidarnosti ter samopomoči za zadovoljevanje 
svojih potreb in interesov z zadružnimi oblikami varče- 
vanja, kreditiranja in povezovanja teh zadrug z organi- 
zacijami z drugih področij zadružne dejavnosti; 

2) v potrošniško zadrugo, medsebojno in z delom 
delavcev in družbenimi sredstvi, po načelih vzajemno- 
sti in solidarnosti za organizirano preskrbovanje z do- 
ločenim blagom članov zadruge ali drugih občanov ali 
z določenimi storitvami ter za organiziran vpliv na 
poslovanje proizvodnih in prometnih organizacij zdru- 
ženega dela, ki prodajajo blago ali opravljajo storitve 
neposredno potrošniški zadrugi; 

3) v druge zadruge za zadovoljevanje svojih potreb in 
interesov po načelu vzajemnosti in solidarnosti v skla- 
du z zakonom«. 

136. člen 
302. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Določbe 291. do 299. člena tega zakona se smiselno 

uporabljajo za delovne ljudi, ki opravljajo dejavnost z 
osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov v 
odnosih sodelovanja z organizacijami združenega 
dela.« • 

137. člen 
Drugi pododdelek v drugem oddelku postane četrti 

oddelek in se glasi: 

»4. oddelek 
POGODBENA ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA DELA« 

138. člen 
Za 305. členom se doda nov, 305. a člen, ki se glasi: 

»305. a člen 
Pogodbena organizacija se lahko ustanovi, če so 

zagotovljena sredstva za njeno ustanovitev in za zače- 
tek njenega dela in če so izpolnjeni drugi z zakonom 
določeni pogoji.« 

139. člen 
V 306. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»V primeru iz prvega odstavka tega člena se sredstva 

za ustanovitev ir) začetek dela pogodbene organizacije 
zagotavljajo po načelih združevanja dela in sredstev, 
določenih s tem zakonom.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

140. člen 
V 312. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji 

odstavek, ki se glasi: 
»Sredstva, ki jih poslovodja združi v pogodbeno or- 

ganizacijo, se revalorizirajo, njihova vrednost pa se 
lahko povrne tudi iz poslovnih sredstev pogodbene 
organizacije, če je to določeno s pogodbo o njeni 
ustanovitvi. 

141. člen 
V 314. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Poslovodja ima na podlagi sredstev, ki jih je ponov- 

no združil v pogodbeno organizacijo, enake pravice, ki 
jih ima na podlagi lastninske pravice na sredstvih, ki jih 
je združil ob ustanovitvi pogodbene organizacije.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

142. člen 
Za 318. členom se doda nov, 318. a člen, ki se glasi: 

»318. a člen 
Za učinkovitejše opravljanje strokovnih in drugih del 

skupnega pomena, bolj organizirano nastopanje na 
trgu in uspešnejše poslovanje zlasti na podlagi trajnej- 
še kooperacije in poslovnega sodelovanja z organiza- 
cijami združenega dela, se lahko pogodbene organiza- 
cije združijo v združeno pogodbeno organizacijo. 

Združena pogodbena organizacija lahko pristopi k 
sestavljeni organizaciji združenega dela, če z njo ali z 
združenimi delovnimi organizacijami trajneje sodeluje; 
pogoje in način določa samoupravni sporazum o zdru- 
žitvi v sestavljeno organizacijo združenega dela.« 
Alternativa: 

Ta člen se črta. 
143. člen 

V drugem odstavku 327. člena se za besedo: »sode- 
lujejo« dodajo besede: »organizacije združenega de- 
la«, beseda: »splošno« pa se črta. 
Alternativa: 

V drugem odstavku 327. člena se za besedo: »ustrez- 
no« črta beseda: »splošno«. 

i 
144. člen 

V prvem odstavku 328. člena se za besedami: »na 
katerem delavci« dodajo besede: »glede na strokovno 
podlago o družbenoekonomski opravičenosti« (v na- 
daljnjem besedilu: »strokovna podlaga«). 

Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Strokovna podlaga iz prvega odstavka tega člena se 
pripravi na način, ki ga določi delavski svet delovne 
organizacije, v kateri se organizira temeljna organiza- 
cija.« 

Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti 
odstavek, se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: 

»Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja 
tudi za spremembe iz 326. in 376. člena in za združeva- 
nje iz 382. člena tega zakona « 

145. člen 
V prvem odstavku 329. člena se črtajo besede: 

»skupščina družbenopolitične skupnosti« in besede: 
»in lahko predlagajo delavcem oziroma delavskemu 
svetu temeljne organizacije ali delavskemu svetu de- 
lovne organizacije, naj skliče zbor delavcev, da o tem 
odločijo«. 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Delavski svet temeljne organizacije oziroma delov- 

ne organizacije je dolan obravnavati pobudo iz prvega 
odstavka tega člena in v 30 dneh po dnevu, ko je bila 
dostavljena, sklicati zbor delavcev dela temeljne orga- 
nizacije oziroma delovne organizacije, ki se organizira 
kot temeljna organizacija, da ocenijo, ali so podani 
pogoji, ki jih določa ta zakon za organiziranje te orga- 
nizacije.« 

146. člen 
Za 337. členom se doda nov, 337. a člen, ki se glasi: 

»337. a člen 
V temeljni organizaciji se lahko v skladu s statutom 

temeljne organizacije in zakonom ustanovi začasna 
delovna enota, ki jo sestavljajo delovni ljudje, ki so jim 
družbena sredstva, na katerih ima razpolagalno pravi- 
co temeljna organizacija, dana v začasno uporabo (za- 
časna pogodbena delovna enota). 

Medsebojna razmerja delavcev v temeljni organizaci- 
ji in delovnih ljudi v začasni pogodbeni delovni enoti se 
urejajo s pogodbo, sklenjeno med temeljno organizaci- 
jo in delovnimi ljudmi, ki so jim družbena sredstva, na 
katerih ima razpolagalno pravico temeljna organizaci- 
ja, dana v začasno uporabo neposredno ali v okviru 
samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje. 

Delovni ljudje sklenejo delovno razmerje za določen 
čas v skladu s pogodbo iz drugega odstavka tega 
člena. 
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S pogodbo iz drygega odstavka tega člena se urejajo 
predvsem: pogoji sklenitve delovnega razmerja za do- 
ločen čas; družbena sredstva, ki se dajejo v začasno 
uporabo; čas in pogoji, pod katerimi se dajejo družbe- 
na sredstva v začasno uporabo; obveznost plačila 
amortizacije, nadomestila za gospodarjenje z odstop- 
ljenimi sredstvi ter druge medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti pri delu in poslovanju z družbeni- 
mi sredstvi, ki se dajejo v začasno uporabo. 

Pogodba iz drugega odstavka tega člena mora biti 
sklenjena v pisni obliki.« 

147. člen 
V 341. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti 

odstavek, ki se glasi; 
»Če ne uredijo sporazumno razmerij po prvem od- 

stavku tega člena ali če se ne ustanovi arbitraža oziro- 
ma ne sprejme odločba arbitraže iz tretjega odstavka 
tega člena, lahko sprožijo delavci temeljne organizaci- 
je, ki se izloča, spor pred sodiščem združenega dela v 
30 dneh po pravnomočnosti odločbe o izločitvi iz četr- 
tega odstavka 340. člena tega zakona, najpozneje pa v 
3 mesecih po pravnomočnosti odločbe o izločitvi.« 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 
Alternativa: 

Sedanji četrti odstavek se črta. 

148. člen 
Tretji odstavek 343. člena se črta. 

149. člen 
V 347. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi 

odstavek, ki se glasi: 
»Delovna organizacija se lahko ustanovi tudi za 

opravljanje določenega proizvodnega ali drugega de- 
lovnega programa (delovna organizacija z določenim 
časom trajanja)«. 

Dosedanji drugi odstavek se črta. 
Alternativa: 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji 
odstavek, se besede: »delavci v njej uresničujejo vse 
pravice, obveznc?sti in odgovornosti, ki jih imajo delav- 
ci v temeljni organizaciji« nadomestijo z besedami: »če 
ni z zakonom drugače določeno.«. 

150. člen 

V drugem odstavku 348. člena se za besedo: »sode- 
lujejo« dodajo besede: »organizacije združenega de- 
la,« beseda: »splošno« pa se črta. 
Alternativa: 

V drugem odstavku 348. člena se za besedo: »ustrez- 
no« črta beseda: »splošno«. 

151. člen 

Za 348. členom se doda nov, 348.a člen, ki se glasi: 
"348.a člen 

Če so za dejavnosti oziroma dela posebnega družbe- 
nega pomena v skladu z njihovo naravo in uresničeva- 
njem družbenih interesov v posebnem zakonu natanč- 
neje določeni pogoji, ki jih ta zakon predpisuje za 
ustanovitev delovne organizacije, se delovne organiza- 
cije za opravljanje omenjenih dejavnosti oziroma del 
ustanavljajo tudi v skladu s posebnim zakonom.« 

152. člen 

V 350. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se 
glasi: 

»Delovno organizacijo lahko ustanovijo delovni lju- 
dje zaradi uveljavitve pravice do dela ali zadovoljevanja 
določenih potreb po proizvodih ali storitvah delovne 
organizacije, ki jo ustanavljajo, ter civilne pravne osebe 
pod pogoji in na način, ki jih določa zakon.« 

Za drugim odstavkom se dodajo novi, tretji do šesti 
odstavek, ki se glasijo: 

»Kadar delovno organizacijo ustanavljajo delovni lj.u- OPOMBE: 
dje, zagotavljajo sredstva za njeno ustanovitev in zače- 
tek njenega dela defovni ljudje, ki jo ustanavljajo, iz 
svojih sredstev ali iz kreditnih sredstev banke ali druge 
finančne organizacije, ali ta sredstva v celoti ali delno 
zagotavlja samoupravna interesna skupnost za zapo- 
slovanje ali druga družbena pravna oseba. 

Delovni ljudje, ki zagotavljajo sredstva za ustanovitev 
in začetek dela delovne organizacije iz svojih sredstev, 
imajo na podlagi vlaganja teh sredstev enake pravice, 
kot jih imajo občani, od katerih organizacija združene- 
ga dela pridobiva sredstva za razširitev materialne os- 
nove dela. 

Delovni ljudje, ki zagotavljajo sredstva za ustanovitev 
in začetek dela delovne organizacije iz kreditnih sred- 
stev banke ali druge finančne organizacije, imajo pravi- 
co dobiti kredit za te namene pod enakimi pogoji, pod 
katerimi imajo pravico dobiti kredit za te namene orga- 
nizacije združenega dela in druge družbene pravne 
osebe. 

Kadar ustanavljajo delovno organizacijo delovni lju- 
dje zaradi uveljavitve pravice do dela, daje mnenje o 
družbeni in ekonomski opravičenosti njene ustanovi- 
tve samoupravna interesna skupnost za zaposlovanje, 
akt o ustanovitvi delovne arganizacije pa se sprejema v 
okviru samoupravne interesne skupnosti za zaposlo- 

vanje.« 
153. člen 

V 353. členu se dodasta dva nova odstavka, ki se 
glasita: 

»Elaborat o družbeni in ekonomski opravičenosti 
ustanovitve delovne organizacije vsebuje dejstva in 
podatke, na podlagi katerih se lahko zanesljivo odloči 
o družbeni in ekonomski opravičenosti ustanovitve de- 
lovne organizacije. 

Če ustanovi delovno organizacijo družbenopolitična 
skupnost, mora elaborat o družbeni in ekonomski 
opravičenosti ustanovitve delovne organizacije vsebo- 
vati tudi ugotovitev, da organizacije združenega dela 
niso dale pobude za ustanovitev take delovne organi- 
zacije.« 

154. člen 

Za 356. členom se doda nov, 356.a člen, ki se glasi: 

"356.a člen 

Če ustanovi delovno organizacijo družbenopolitična 
skupnost, obravnava pristojni zbor skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti predlog za ustanovitev delovne 
organizacije in daje mnenje o družbeni in ekonomski 
opravičenosti tbga predloga, samostojno ali skupaj s 
skupščino pristojne samoupravne interesne skupnosti, 
kadar se predlog nanaša na ustanovitev delovne orga- 
nizacije v družbeni dejavnosti. 

Pristojni organ družbenopolitične skupnosti si pri- 
skrbi od ustreznih znanstvenih oziroma strokovnih or- 
ganizacij mnenje o družbeni in ekonomski opravičeno- 
sti ustanovitve delovne organizacije iz prvega odstavka 
tega člena in o predlgu za njeno ustanovitev in to 
mnenje skupaj š svojim mnenjem posreduje pristojne- 
mu zboru skupščine družbenopolitične skupnosti.« 

155. člen 

V prvem odstavku 372. člena se za besedami: »in 
njenih pooblastil v pravnem prometu« črtajo besede: 
»ki ga opravlja za temeljne organizacije« ter dodajo 
besede' »o odgovornosti temeljnih organizacij za ures- 
ničevanje skupnih ciljev in interesov v delovni organi- 
zaciji; o določanju in uresničevanju strategije dolgo- 
ročnega razvoja delovne organizacije in razvoja inova- 
cij, racionalizacij in drugih oblik ustvarjalnosti v delov- 
ni organizaciji; o varstvu in zboljševanju človekovega 
okolja;«. 

156. člen 

Za 372. členom se doda nov, 372.a člen, ki se glasi. 
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OPOMBE: "372.a člen 
Če temeljna organizacija ne sklene samoupravnega 

sporazuma o združitvi v delovno organizacijo, sodišče 
združenega dela z odločbo začasno uredi odnose, o 
katerih temeljne organizacije, ki se združujejo, niso 
dosegle soglasja.« 

157. člen 
V prvem odstavku 373. člena se za besedama: »ima 

pravico« dodajo besede: »po pravnomočnosti sodne 
odločbe iz 372. a člena tega zakona.« 

158. člen 
V 377. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Delovna organizacija iz drugega odstavka 347. čle- 

na tega zakona preneha, tudi ko se v skladu z aktom o 
njeni ustanovitvi in zakonom izvrši proizvodni ali drug 
program, zaradi katerega je bila ustanovljena.« 

159. člen 
Za 378. členom se doda nov, 378. a člen, ki se glasi: 

»378. a člen 
Ne glede na ta zakon se v organizaciji združenega 

dela, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom,, v 
skladu s kriteriji, določenimi z družbenim dogovorom, 
ki ureja vprašanja razvoja drobnega gospodarstva za 
celotno območje Socialistične federativne republike 
Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: organizacija zdru- 
ženega dela drobnega gospodarstva); 

- lahko v okviru osnovne dejavnosti organizira 
opravljanje ene ali več dejavnosti pri proizvodnji enega 
ali več prizvodov oziroma pri opravljanju ene ali več 
podobnih ali sorodnih storitev; 

- lahko družbenoekonomski ih drugi samoupravni 
odnosi uredijo ne le s samoupravnim sporazumom o 
združevanju dela delavcev in s statutom, temveč še z 
drugim samoupravnim splošnim aktom; 

- ne voli delavski svet, če je v njej več kot 30 
delavcev, vendar ne več delavcev, kot je določeno z 
zakonom v skladu s kriteriji, ki jih določa družbeni 
dogovor; 

- vodijo knjige in evidence, pomembne za delo in 
od|očanje, enostavneje v skladu z zakonom. 

Ce organizacija združenega dela drobnega gospo- 
darstva posluje po zaključnem računu z izgubo, je ne 
more pristojni organ družbenopolitične skupnosti ozi- 
roma samoupravne interesne skupnosti, ki določa ob- 
veznosti, ki se poravnavajo iz dohodka in osebnih 
dohodkov delavcev, oprostiti plačila teh obveznosti in 
tudi ne zmanjšati stopenj, po katerih se plačujejo te 
obveznosti, in ne preložiti njihovega plačila.« 

160. člen 
V 384. členu se za besedami: »določbe: o firmi in 

sedežu sestavljene organizacije;« dodajo besede: »o 
zastopanju in predstavljanju;«, za besedami: »in ciljih, 
zaradi katerih se delovne organizacije združujejo;« se 
dodajo besede: »o določanju in uresničevanju strategi- 
je dolgoročnega razvoja združenih organizacij in raz- 
voja inovacij, racionalizacij in drugih oblik ustvarjalno- 
sti; o skupnem nastopanju na trgu;«, za besedami: »O 
pogojih in načinu za izstop« se dodasta besedi: »in 
pristop«, pred besedami: »kakor tudi druge določbe, ki 
so pomembne« pa se dodajo besede: »o varstvu in 
zboljševanju človekovega okolja,«. 

161. člen 
Za 386. členom se dodasta dva nova člena, 386. a in 

386. b, ki se glasita: 

»386. a člen 
Delavci v temeljnih organizacijah v sestavi delovnih 

organizacij, združenih v sestavljeno organizacijo, lah- 

ko glede na strokovno podlago odločijo, da se sestav- 
ljena organizacija organizira kot delovna organizacija s 
temeljnimi organizacijami v sestavi, če ocenijo, da bo- 
do skupne interese in cilje uspešneje uresničevali kot 
delovna organizacija. 

Delovna organizacija, ki ne sprejme sprememb iz 
prvega odstavka tega člena, neha biti združena v se- 
stavljeno organizacijo z dnem prenehanja sestavljene 
organizacije. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 
med delovno organizacijo iz drugega odstavka tega 
člena in delovnimi organizacijami v sestavljeni organi- 
zaciji in sestavljeno organizacijo se uredijo pred prene- 
hanjem sestavljene organizacije. 

Za spremembe iz tega člena se smiselno uporablja 
drugi odstavek 376. člena tega zakona. 

386. b člen 
S samoupravnim sporazumom o združitvi v sestavlje- 

no organizacijo se lahko predvidi, da status združene 
organizacije preneha, če združena organizacija trajne- 
je ne izpolnjuje obveznosti, prevzetih s tem samou- 
pravnim sporazumom. 

Ce je s samoupravnim sporazumom o združitvi v 
sestavljeno organizacijo določeno prenehanje statusa 
združene organizacije, če trajneje ne izpolnjuje obvez- 
nosti, prevzetih s tem samoupravnim sporazumom, 
odloči o prenehanju statusa združene organizacije de- 
lavski svet sestavljene organizacije. 

Če je združena organizacija mnenja, da ni pogojev za 
prenehanje statusa združene organizacije, se smiselno 
uporabljata tretji in četrti odstavek 341. člena tega 
zakona .« 
Alternativa: 
Črta se 386. a člen. 

162. člen 
V osmem odstavku 388. člena se besedi: »prvega 

odstavka« nadomestita z besedami: »prvega in četrte- 
ga odstavka« 

163. člen 
Za 388. členom se doda nov, 388. a člen, ki se glasi: 

»388. a člen 
Organizacije združenega dela, ki so, če to zahteva 

tehnološka enotnost sistema na posameznih področjih 
in če je to pomembno za vso državo, na podlagi zvez- 
nega zakona obvezno združene v skupnosti na teh 
področjih, se morajo v teh skupnostih samoupravno 
organizirati in urediti medsebojna razmerja tako, da 
zagotovijo: tehnološko enotnost in povezanost pri 
opravljanju dejavnosti; redno, pravočasno in kakovost- 
no opravljanje teh dejavnosti; poslovno sodelovanje in 
skupno ustvarjanje dohodka. 

Delavci v organizacijah združenega dela iz prvega 
odstavka tega člena morajo uveljaviti enotnost družbe- 
noekonomskih odnosov z razvijanjem socialističnih sa- 
moupravnih odnosov, zlasti pa: z usklajevanjem in 
določanjem razvojne politike; usklajevanjem in spreje- 
manjem skupnih planov; določanjem enotnih elemen- 
tov strukture cen storitev in osnov za določanje enot- 
nih standardov storitev; z ustvarjanjem enakopravnih 
pogojev pridobivanja dohodka na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu; z objektiviziranjem kriterijev za ugotav- 
ljanje in razporejanje skupno ustvarjenega dohodka; s 
tipizacijo in standardizacijo delovnih sredstev; s skup- 
no strategijo razvoja in vključevanjem v mednarodno 
delitev dela in drugimi skupnimi osnovami, kriteriji in 
standardi, določenimi na samoupravnih temeljih v 
skladu z zveznim zakonom.« 

164. člen 
V prvem odstavku 395. člena se za besedami: »se 

lahko s samoupravnim sporazumom povezujejo v 
skupnosti združenega dela za medsebojno plansko in 
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poslovno sodelovanje« črtajo besede: »če so pri ures- 
ničevanju svojih dejavnosti in razvoja proizvodno, de- 
lovno, poslovno ali kako drugače v reprodukciji pove- 
zane in odvisne«. 

165. člen 
Črta se tretji odstavek 399. člena. 

166. člen 

Za 399. členom se doda nov, 399. a člen, ki se glasi: 

»399. a člen 
Za skupno opravljanje del v gradbeništvu, kmetijstvu 

in drugih gospodarskih ali družbenih dejavnostih lah- 
ko organizacije združenega dela, ki opravljajo te dejav- 
nosti, ustanovijo s samoupravnim sporazumom skup- 
no delovno enoto (začasna skupna delovna enota). 

Samoupravni sporazum iz prvega odstavka tega čle- 
na ureja medsebojna razmerja, zlasti pa: sestavo, de- 
lovno področje in način izvolitve skupnega organa za 
izvajanje tega sporazuma; zagotavljanje sredstev za 
delo in poslovanje začasne skupne delovne enote; 
zagotavljanje sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev v začasni skupni delovni enoti; osno- 
ve in merila za delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v začasni skupni delovni enoti; disci- 
plinsko odgovornost delavcev v začasni skupni delovni 
enoti; način izvolitve in odpoklica članov disciplinske 
komisije začasne skupne delovne enote; način izvoli- 
tve in pravice, dolžnosti in odgovornosti vodje začasne 
skupne delovne enote ter druga medsebojna razmerja, 
ki so pomembna za skupno opravljanje teh del. 

Delavcem, ki opravljajo dela iz prvega odstavka tega 
člena v začasni skupni delovni enoti, ne preneha med 
tem, ko opravljajo ta dela, delovno razmerje v temeljni 
organizaciji oziroma delovni organizaciji, v kateri so 
sklenili delovno razmerje, in po prenehanju opravljanja 
teh del, zaradi katerih je tudi bila ustanovljena začasna 
skupna delovna enota, nadaljujejo delo v temeljni or- 
ganizaciji oziroma v delovni organizaciji, v kateri so 
sklenili delovno razmerje. 

Zoper odločbo disciplinske komisije začasne skupne 
delovne enote lahko vloži delavec ugovor delavskemu 
svetu temeljne organizacije oziroma delovne organiza- 
cije, v kateri je sklenil delovno razmerje. 

Peti odstavek 448. člena in 471. člena tega zakona se 
uporabljata tudi za začasno skupno delovno enoto. 

Pravice, dolžnosti in odgovornosti, ki jih delavec ne 
uresničuje v začasni skupni delovni enoti, uresničuje v 
temeljni organizaciji oziroma delovni organizaciji, v 
kateri je sklenil delovno razmerje. 

167. člen 
V drugem odstavku 400. člena se za besedo: »knjigo- 

vodstvo« dodajo besede: »računovodstvo, finance, in- 
formatika«. 

168. člen 
Črta se 401. člen. 

169. člen 

Za prvim odstavkom 403. člena se doda nov, drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Za opravljanje strokovnih del iz prvega odstavka 
tega člena se lahko pod pogoji in na način, določen s 
tem zakonom, ustanovi delovna organizacija.« 

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in 
četrti odstavek. . . 

Za četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se 
doda nov, šesti odstavek, ki se glasi: 

»Četrti in peti odstavek tega člena se uporabljata 
smiselno tudi za delovno organizacijo iz drugega od- 
stavka tega člena.« 

170. člen 

V 412. členu se besede: »in varstva pri delu« nado- 

mestijo z vejico in besedami: »varstva pri delu ter OPOMBE: 
varstva in zboljševanja človekovega okolja.« 

171. člen 
Tretja in četrta točka drugega odstavka 420. člena se 

črtata. 

172. člen 
Naslov prvega oddelka pred 461. členom se sprmeni, 

tako da se glasi: 

»1. ODDELEK 
SKUPNA DOLOČBA« 

173. člen 
461. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Pri uresničevanju svojh družbenoekonomskih in 

drugih samoupravnih pravic in odločanju o drugih 
vprašanjih svojega družbenoekonomskega položaja 
delavci neposredno in enakopravno v odnosih vzajem- 
ne odgovornosti in odgovornosti do družbene skupno- 
sti izražajo in demokratično usklajujejo posamične in 
skupne samoupravne interese, učinkovito in smotrno 
sprejemajo in izvajajo odločitve, uresničujejo varstvo 
svojih samoupravnih pravic in družbene lastnine, ures- 
ničujejo odgovornost pri opravljanju samoupravljal- 
skih funkcij in kontrolo dela organov in služb v organi- 
zacijah združenega dela, drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupno- 
stih.« 

174. člen 
Naslov drugega oddelka pred 462. členom se spre- 

meni in se doda nov, 461. a člen, ki se glasi: 

»2. ODDELEK 
OBLIKE ODLOČANJA 

461. a člen 
Delavci odločajo z referendumom, na zborih delav- 

cev in z drugimi oblikami osebnega izjavljanja, po 
delegatih v delavskih svetih organizacij_ združenega 
dela in po delegacijah in delegatih v skupščinah samo- 
upravnih interesnih skupnosti, v organih upravljanja 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti.« 

175. člen 

V prvem odstavku 462. člena se besede: »o neodtuj- 
ljivih pravicah« nadomestijo z besedami: »o samou- 
pravnih pravicah«. 

Alternativa: 
Črta se 174. člen. 

176. člen 

463. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Delavci odločajo z referendumom: o samouprav- 

nem sporazumu o združevanju dela delavcev v temeljni 
organizaciji; o samoupravnem sporazumu o združitvi v 
delovno organizacijo in sestavljeno; o spremembah pri 
organiziranju temeljne organizacije (spojitev, pripoji- 
tev, razdelitev in izločitev) ter o osnovah in merilih za 
delitev sredstev za osebne dohodke in za skupno pora- 
bo delavcev. 

Izjemno odločajo delavci z referendumom tudi o 
drugih vprašanjih, o katerih se odloča z osebnim izjav- 
ljanjem, če je to določeno v samoupravnem sporazumu 
o združitvi dela delavcev v temeljni organizaciji oziro- 
ma v samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno 
organizacijo in sestavljeno organizacijo ter v statutu 
temeljne organizacije.« 

177. člen 

V 464. členu se beseda: »usklajujejo« nadomesti z 
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OPOMEiE: besedo: »določajo«, beseda: »sklepe« pa se nadomesti 
z besedami: »sklepe o uresničevanju določenih samo- 
upravnih pravic, dolžnosti in odgovornosti«. 

178. člen 
Za 464. členom se doda nov, 464. a člen, ki se glasi: 

»464. a člen 
Kadar zbor delavcev odloča o vprašanjih iz 464. 

člena tega zakona in določa stališča o uveljavljanju 
pravice dela z družbenimi sredstvi in drugih samou- 
pravnih pravic ter odloča o uresničevanju določenih 
samoupravnih pravic, dolžnosti in odgovornosti, so ta 
stališča in te odločbe sprejete, če se je zanje na zboru 
delavcev izjavila več kot polovica celotnega števila 
delavcev v temeljni organizaciji. 

Kadar obravnava zbor delavcev druga vprašanja iz 
464. člena tega zakona, lahko sprejema sklepe, če je na 
zboru delavcev prisotna več kot polovica celotnega 
števila delavcev v temeljni organizaciji, sklepi pa so 
sprejeti, če se je zanje izjavila več kot polovica delav- 
cev, prisotnih na zboru delavcev.« 

179. člen 
V prvem odstavku 469. člena se besede: »roka, ki ga 

določa zakon« nadomestijo z besedami: »60 dni po 
referendumu«. 

Drugi in tretji odstavek se črtata. 

180. člen 
V prvem in drugem odstavku 471. člena se za bese- 

dama: »delovni enoti« dodajo besede: »oziroma začas- 
ni delovni enoti«. 

181. člen 
Črta se drugi odstavek 477. člena. 

182. člen 
V 478. členu se besede: »o katerih delavci ne odloča- 

jo z osebnim izjavljanjem« nadomestijo z besedami: 
»ki se nanašajo na uveljavljanje samoupravnih pravic 
delavcev«. 

183. člen 
479., 480. in 481. člen se nadomestijo z novim čle- 

nom 479., ki se glasi:. 
»479. člen 

Delegat v delavskem svetu delovne organizacije mo- 
ra pri odločanju ravnati v skladu s smernicami in inte- 
resi temeljne organizacije, v kateri je bil izvoljen za 
delegata, interesi delovne organizacije in splošnimi 
družbenimi interesi.« 

184. člen 
Črta se tretji odstavek 484. člena. 

185. člen 
V 485. členu se za besedama: »družbenopolitične' 

organizacije« dodajo besede: »in druge družbene or- 
ganizacije«. 

186. člen 
V naslovu 7. pododdelka se nad 486. členom za 

besedo »po« dodasta besedi: »delegacijah in«. 

187. člen 
V 487. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji 

odstavek, ki se glasi: 
»Delegacije temeljnih organizacij, ki so povezane z 

delom in drugimi skupnimi interesi, ustanovijo konfe- 
renco delegatov kot obliko svojega skupnega delova- 
nja zaradi določanja smernic za delo delegatov v 

skupščini družbenopolitične skupnosti in razvijanja 
stalne delovne povezanosti z njimi ter obravnavanje 
drugih vprašanj, ki so skupnega pomena za delavce 
teh temeljnih organizacij.« 

188. člen 
Za 487. členom se dodasta dva nova, 487. a in 487. b 

člen, ki se glasita: 

»487. a člen 
Samoupravni splošni akt temeljne organizacije dolo- 

ča vprašanja, o katerih morajo delavci glede na intere- 
se delavcev v temeljni organizaciji in upoštevajoč inte- 
rese delavcev v drugih temeljnih organizacijah oziroma 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, skupne in- 
terese in splošne družbene interese, obvezno dajati 
smernice, na podlagi katerih določa delegacija temelj- 
na stališča za delo delegatov v skupščini samoupravne 
interesne skupnosti in v skupščini družbenopolitične 
skupnosti in za njihovo udeležbo pri odločanju ter 
način, kako dajejo te smernice. 

487. b člen 
Delavci v temeljni organizaciji morajo najmanj enkrat 

na leto obravnavati in ocenjevati delo delegacije in 
delegatov v skupščini samoupravne interesne skupno- 
sti in v skupščini družbenopolitične skupnosti.« 

189. člen 
Za 489. členom se doda nov, 489. a člen, ki se glasi: 

»489. a člen 
V medsebojnih razmerjih imajo delavci v temeljnih 

organizacijah, njihove delegacije in delegati naslednje 
temeljne pravice in dolžnosti: 

- delavci v temeljnih organizacijah imajo pravico in 
dolžnost: dajati pobude in predloge za delo delegacije 
oziroma za delo delegatov, ki jih je delegirala delegaci- 
ja temeljne organizacije v skupšči'no samoupravne in- 
teresne skupnosti oziroma v skupščino družbenopoli- 
tične skupnosti, in določati smernice, na podlagi kate- 
rih sprejema delegacija temeljne organizacije temeljna 
stališča za delo delegatov; obravnavati poročilo o delu 
delegacije temeljne organizacije in o delu delegatov, ki 
jih je delegirala delegacija temeljne organizacije v 
skupščino samoupravne interesne skupnosti oziroma 
skupščine družbenopolitične skupnosti in začeti po- 
stopek za odpoklic člana delegacije temeljne organiza- 
cije in dati pobudo za začetek postopka za odpoklic 
delegatov, ki jih je delegirala delegacija temeljne orga- 
nizacije, če ne izvršujejo svoje delegatske funkcije ali 
je ne izvršujejo vestno! 

- delegacija ima pravico in dolžnost: izhajati pri 
določanju temeljnih stališč za delo delegatov, ki jih je 
delegirala v skupščino samoupravne interesne skup- 
nosti oziroma skupščino družbenopolitične skupnosti 
iz smernic temeljne organizacije in pri tem poleg inte- 
resov temeljne organizacije upoštevati tudi interese 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
splošne družbene interese; dajati po delegatu, ki ga je 
delegirala, pobude in predloge, ki so jih dali delavci v 
temeljni organizaciji, skupščini samoupravne interes- 
ne skupnosti oziroma skupščini družbenopolitične 
skupnosti, v katero je delegat delegiran; poročati de- 
lavcem v temeljni organizaciji v rokih, določenih s 
samoupravnim splošnim aktom temeljne organizacije, 
o svojem delu in o delu delegata, ki ga je delegirala v 
skupščino samoupravne interesne skupnosti oziroma v 
skupščino družbenopolitične skupnosti, ter izvajati 
stališča, ki jih delavci v temeljni organizaciji sprejmejo 
ob obravnavi tega poročila, ter začeti na pobudo delav- 
cev v temeljni organizaciji in na svojo pobudo posto- 
pek za odpoklic delegata, ki ga je delegirala v skupšči- 
no samoupravne interesne skupnosti oziroma skupšči- 
no družbenopolitične skupnosti, če ne izvršuje dele- 
gatske funkcije oziroma je ne izvršuje vestno; 
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- delegati imajo pravico in dolžnost ravnati v skladu 
s smernicami temeljne organizacije in s temeljnimi 
stališči delegacije temeljne organizacije, ki jih je dele- 
girala, ob sprejemanju stališč o vprašanjih, o katerih se 
odloča v skupščini, izhajajoč tako iz skupnih kot tudi iz 
splošnih družbenih interesov, in obveščati delegacijo 
temeljne organizacije in delavce v temeljni organizaciji 
o predlogih odločitev in o predlogih za sprejemanje 
stališč o drugih vprašanjih, na katera se nanašajo, 
oziroma o katerih se sprejemajo stališča v skupščini 
samoupravne interesne skupnosti oziroma skupščini 
družbenopolitične skupnosti, ki imajo poseben pomen 
za uresničevanje pravic in dolžnosti delavcev in temelj- 
ne organizacije, še pred sprejetjem teh odločitev oziro- 
ma pred sprejetjem teh stališč ter jih obveščati o svo- 
jem delu, 

Samoupravni spJošni akt temeljne organizacije po- 
drobneje določa pravice in dolžnosti iz prvega odstav- 
ka tega člena, medsebojna razmerja delegacije in de- 
lavskega sveta temeljne organizacije, način določanja 
temeljnih stališč za delo delegatov in vprašanja, o 
katerih je delegacija dolžna obveščati delavce v temelj- 
ni organizaciji v skladu z zakonom. 

Delavski svet in poslovodni organ temeljne organiza- 
cije sta dolžna v okviru svojega delovnega področja 
ustvarjati in zagotavljati delegaciji in delegatu v skupš- 
čini samoupravne interesne skupnosti oziroma skupš- 
čini družbenopolitične skupnosti strokovne, organiza- 
cijsko-tehnične in druge pogoje za izvrševanje njune 
funkcije« 

190. člen 
Tretji odstavek 493. člena se spremeni, tako da se 

glasi: 
»V delavski svet temeljne organizacije ne more biti 

izvoljen delavec, ki je kot individualni poslovodni or- 
gan oziroma kot predsednik ali član kolegijskega po- 
slovodnega organa svetu odgovoren, in tudi ne drugi 
delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, do- 
ločeni v statutu temeljne organizacije in zakonu, ki so 
odgovorni neposredno delavskemu svetu. 

191. člen 
V prvem odstavku 495. člena se za besedama: »De- 

lavski svet« dodajo besede: »pri izvrševanju funkcije 
upravljanja dela in poslovanja«, in se za besedami: »v 
skladu s planom temeljne organizacije« in podpičjem 
dodajo besede: »o odločitvah, ki se nanašajo na odpo- 
ved pravici do vrnitve združenih sredstev oziroma do 
nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi; o 
samoupravnem sporazumu o združitvi v poslovno 
skupnost in o drugih samoupravnih sporazumih, o 
katerih delavci ne odločajo z referendumom;« črtajo 
pa se besede: »določa predlog smernic za plan temelj- 
ne organizacije; določa predloge elementov za sklepa- 
nje samoupravnih sporazumov o osnovah planov sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter za sklepanje 
dogovorov o osnovah planov družbenopolitičnih skup- 
nosti«. 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Pri izvrševanju funkcije upravljanja dela in poslova- 
nja temeljne organizacije temeljijo sklepi delavskega 
sveta temeljne organizacije na samoupravnih sporazu- 
mih, planih, samoupravnih splošnih aktih in sklepih 
delavskega sveta delovne organizacije, pri čemer zago- 
tavlja delavski svet izpolnjevanje obveznosti in uresni- 
čevanje odgovornosti temeljne organizacije v delov- 
nem procesu v delovni organizaciji.« 

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in 
peti odstavek. 

192. člen 
Prvi odstavek 503. člena se nadomesti z dvema novi- 

ma odstavkoma, ki se glasita: 
»Temeljna organizacija ima individualni poslovodni 

organ. 
Temeljna organizacija ima lahko izjemoma kolegijski 

poslovodni organ, če obseg poslovanja in narava teh- 
nično-tehnološkega procesa v temeljni organizaciji to 
zahtevata, in kadar je to določeno s statutom temeljne 
organizacije ali z zakonom.« 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji 
odstavek, se besede; »individualni poslovodni organ« 
na obeh mestih nadomestijo z besedami: »individualni 
poslovodni organ oziroma predsednik ali član kolegij- 
skega poslovodnega organa«. 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
Alternativa: 

Drugi odstavek se črta. 

193. člen 
V 504. členu se dodasta nova, drugi in tretji odstavek, 

ki se glasita: 
»Delavski svet odloča o imenovanju in razrešitvi po- 

slovodnega organa temeljne organizacije s tajnim gla- 
sovanjem na način, ki ga določa statut temeljne organi- 
zacije. 

Delavski svet temeljne organizacije je dolžan pred 
sprejetjem sklepa iz prvega odstavka tega člena zahte- 
vati in obravnavati mnenje delavskega sveta in poslo- 
vodnega organa delovne organizacije, in sicer na način 
in v rokih, ki jih določa samoupravni splošni akt.« 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti od- 

stavek, se črtajo besede: »v zakonu določene«, za 
besedo »sindikata« pa se črtajo besede do konca od- 
stavka. 

Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki 
. se glasi: 

»Razpisni) komisijo za imenovanje individualnega 
poslovodnega organa temeljne organizacije, določene 
z zakonom, sestavljajo tretjina članov, ki jih voli delav- 
ski svet izmed delavcev, tretjina članov, ki jih voli 
sindikat, in tretjina članov izmed predstavnikov druž- 
bene skupnosti, imenovanih oziroma izvoljenih v skla- 
du z zakonom.« 
Alternativa za prvi odstavek: 

Delavski svet odloča o imenovanju in razrešitvi po- 
slovodnega organa temeljne organizacije z javnim gla- 
sovanjem, razen če statut temeljne organizacije ne 
določa, da se o tem odloča s tajnim glasovanjem. 

194. člen 
Za 505. členom se doda nov, 505. a člen, ki se glasi: 

»505. a člen ' 
Predlog razpisne komisije za ponovno imenovanje 

individualnega poslovodnega organa oziroma pred- 
sednika in člana kolegijskega poslovodnega organa 
temeljne organizacije mora vsebovati rezultate poslo- 
vanja, ki jih je temeljna organizacija dosegla med nje- 
govim mandatom, ter druge kazalce in podatke, po- 
membne za odločanje o ponovnem imenovanju, ki jih 
določa statut temeljne organizacije.« 

195. člen 
V 509. členu se črta drugi odstavek. 

196. člen 
V 511. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji 

odstavek, ki se glasi: 
»Za individualnega poslovodnega organa oziroma za 

predsednika ali člana kolegijskega poslovodnega or- 
gana temeljne organizacije ne more biti imenovan, 
kdor je bil razrešen funkcije individualnega poslovod- 
nega organa oziroma predsednika ali člana kolegijske- 
ga poslovodnega organa temeljne organizacije pred 
pretekom časa, za katerega je bil imenovan na podlagi 
3. do 8. točke 520. člena tega zakona, kot tudi ne tisti, 
ki je s te dolžnosti odstavljen z odlokom skupščine 
družbenopolitične skupnosti o začasnem ukrepu po 1. 
točki prvega odstavka 622. člena tega zakona.« 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti 

OPOMBE: 
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OPOMBE: odstavek, se beseda »pa« črta, za besedo »kazni« pa se 
dodajo vejica in besede: »prepoved iz tretjega odstav- 
ka tega člena pa traja pet let od dneva razrešitve 
oziroma od dneva odstavitve « 
Alternativa: 

Črta se 196. člen. 
197. člen 

Na koncu 513. člena se dodajo vejice in besede: »v 
skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v de- 
lovno organizacijo, s statutom in z drugimi samouprav- 
nimi splošnimi akti delovne organizacije.« 

198. člen 
V prvem odstavku 516. člena se besedi: »Medseboj- 

na razmerja« nadomestita z besedami: »Medsebojna 
razmerja pri opravljanju del in nalog, s katerimi se 
zagotavlja uresničevanje tehnično-tehnološke enotno- 
sti proizvodnega procesa in uresničevanje skupnih in- 
teresov in ciljev, določenih v samoupravnih sporazu- 
mih o združitvi v delovno organizacijo in sestavljeno 
organizacijo in druga medsebojna razmerja«. 

Za prvim odstavkom se dodata nova, drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 

»Če v medsebojnih razmerjih ni doseženo soglasje 
med poslovodnim organom delovne organizacije in 
poslovodnim organom temeljne organizacije, zlasti o 
vprašanjih uresničevanja planov, poslovne politike, iz- 
vrševanja sklepov delavskega sveta delovne organiza- 
cije in o drugih vprašanjih, pomembnih za delo in 
poslovanje delovne organizacije, določenih s samou- 
pravnim sporazumom o združitvi v delovno organizaci-, 
jo oziroma sestavljeno organizacijo, zaradi tega pa 
lahko nastane večja škoda ali je lahko ogrožen delovni 
proces, se začasno uporablja sklep poslovodnega or- 
gana delovne organizacije do sprejetja dokončnega 
sklepa, najdalj pa 90 dni. 

Če nastane spor med poslovodnimi organi zaradi 
neizpolnjevanja materialnih obveznosti iz skupnega 
plana ali drugih skupnih odločitev, dokončno odloči 
poslovodni organ delovne organizacije. Če se spor 
nanaša na spremenjene okoliščine ali na to, da se 
omenjene obveznosti ali odločitve ne morejo izvršiti, 
odloča o sporu arbitraža oziroma sodišče združenega 
dela.« 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo. 

199. člen 
Drugi odstavek 517. člena se spremeni, tako da se 

glasi: 
»Delavski svet, ki dobi ugovor iz prvega odstavka 

tega člena, mora najpozneje v 30 dneh po vložitvi 
ugovora o njem odločiti in ukrepati, kar je določeno v 
samoupravnem splošnem aktu, da se odpravijo vzroki, 
zaradi katerih je bil vložen ugovor, oziroma se prepreči 
nastajanje škodljivih posledic ali se odpravijo že na- 
stale « 

200. člen 
V 4. točki 520. člena se za besedo »škodo« črta vejica 

in dodajo besede: »oziroma poškoduje družbeno last- 
nino ali če ne sprejme ukrepov, da se prepreči poško- 
dovanje družbene lastnine.« 

Za 4. točko se dodata novi, 5. in 6. točka, ki se 
glasita: 

»5. če je delavskemu svetu oziroma drugemu organu 
ali delavcem v temeljni organizaciji predlagal sklep ali 
drug akt, ki je sprejet, če so bile z izvajanjem tega 
sklepa ali akta kršene samoupravne pravice ali družbe- 
na lastnina ali je prišlo do negativnih poslovnih rezulta- 
tov, ki so povzročili ali bi lahko povzročili materialno ali 
drugo večjo škodo temeljni organizaciji ali družbeni 
skupnosti; 

6. če delavci ne sprejmejo poročila iz 150. člena tega 
zakona in ocenijo, da je za neuresničevanje poslovnih 
rezultatov temeljne organizacije odgovoren poslovod- 
ni organ;« 

Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 7. in 8. točka. 
Za dosedanjo 7. točko, ki postane 9. točka, se doda 

nova 10. točka, ki se glasi: 
»10. če zaradi neizvrševanja ali malomarnega izvrše- 

vanja svojih pravic in dolžnosti niso bili uresničeni 
skupni interesi in dela, ki jih določa samoupravni spo- 
razum o združitvi v delovno organizacijo.« 

Dosedanja 8. točka postane 11. točka. 

201. člen 
V 521. členu se na koncu prvega odstavka dodajo 

besede: »ter delavski svet in poslovodni organ delovne 
organizacije.« 

V četrtem odstavku se za besedo »skupnosti« dodajo 
besede: »za temeljne organizacije, določene z zako- 
nom (peti odstavek 504. člena),«. 

202. člen 
522. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Določbe tega zakona, ki se nanašajo na varstvo 

pravic delavcev (od 220. do 225. člena), se uporabljajo 
tudi za individualni poslovodni organ oziroma za pred- 
sednika kolegijskega poslovodnega organa temeljne 
organizacije, ki je s sklepom delavskega sveta temeljne 
organizacije razrešen, če je bil razrešen, pa ni bilo 
razlogov za to, ali če ni bil izveden postopek, ki ga 
predpisuje zakon oziroma samoupravni splošni akt. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena s sklepom 
pristojnega sodišča individualni poslovodni organ ozi- 
roma predsednik kolegijskega poslovodnega organa 
temeljne organizacije ne more biti vrnjen na dolžnost, 
ki jo je opravljal pred razrešitvijo v temeljni organizaci- 
ji, lahko pa je razporejen na druga ustrezna dela oziro- 
ma delovne naloge v temeljni organizaciji. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko zahte- 
va individualni poslovodni organ oziroma predsednik 
kolegijskega poslovodnega organa temeljne organiza- 
cije pri sodišču združenega dela tudi odškodnino. Od- 
škodninski zahtevek se vloži v 30 dneh od vročitve 
sklepa o razrešitvi. 

203. člen 
V prvem odstavku 527. člena se za besedama: »De- 

lavski svet« dodajo besede: »pri izvrševanju funkcije 
upravljanja dela in poslovanja«, besede: »določa pred- 
log samoupravnega sporazuma o osnovah plana de- 
lovne organizacije;« pa se nadomestijo z besedami: 
»določa predlog akta o skupnih osnovah za pripravo 
srednjeročnih planov temeljnih organizacij združene- 
ga dela in srednjeročnega plana delovne organizaci- 
je«, na koncu pa se dodajo besede: »in odloča o drugih 
vprašanjih, ki so pomembna za upravljanje dela in 
poslovanja delovne organizacije v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo in 
s statutom delovne organizacije.« 

Drugi odstavek se črta. 

204. člen 
528. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Delavski svet delovne organizacije sprejema sklepe 

o vprašanjih iz svojega delovnega področja z večino 
glasov delegatov vseh temeljnih organizacij, če s sa- 
moupravnim sporazumom o združitvi v delovno orga- 
nizacijo in z zakonom ni določena druga kvalificirana 
večina. 

Sklepi delavskega sveta delovne organizacije, ki se 
nanašajo na vprašanja, za katera je s samoupravnim 
splošnim aktom, ki so ga sprejeli delavci v temeljni 
organizaciji z osebnim izjavljanjem, določeno, da se 
sprejmejo v soglasju z vsako temeljno organizacijo, se 
sprejmejo na način, ki ga določa samoupravni spora- 
zum o združitvi v delovno organizacijo.« 

205. člen 
V prvem odstavku 529. člena se za besedama: »te- 

meljne organizacije« dodajo besede: »oziroma delov- 
ne skupnosti«. 
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Na koncu drugega odstavka se dodajo vejica in bese- 
de: »razen če se sklep sprejme s tajnim glasovanjem.« 

206. člen 
V 532. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za sestavo razpisne komisije za imenovanje indivi- 

dualnega poslovodnega organa oziroma predsednika 
in članov kolegijskega poslovodnega organa delovne 
organizacije se uporablja določba šestega odstavka 
504. člena tega zakona.« 

207. člen 
533. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»V kolegijski poslovodni organ delovne organizacije 

ne morejo biti imenovani individualni poslovodni or- 
gan, predsednik oziroma član kolegijskega poslovod- 
nega organa temeljne organizacije kot tudi ne vodja 
delovne skupnosti.« 
Alternativa: 

V 207. členu se črtajo besede: »kot tudi ne vodja 
delovne skupnosti«. 

. 208. člen 
V 534. členu se doda nov, prvi odstavek, ki se glasi: 
»Poslovodni organ delovne organizacije vodi poslo- 

vanje delovne organizacije, organizira in usklajuje 
enotnost delovnega procesa v njej, predlaga poslovno 
politiko delovne organizacije in ukrepe za njeno izvaja- 
nje in zagotavlja njihovo izvršitev, izvršuje odločitve in 
sklepe delavskega sveta delovne organizacije in njego- 
vega izvršilnega organa, obravnava predlog plana pred 
njegovo določitvijo in vse posamične odločitve v zvezi 
z izvrševanjem plana delovne organizacije in daje mne- 
nje in predloge o njih, opravlja tudi druga dela, določe- 
ne s samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno 
organizacijo in statutom delovne organizacije oziroma 
zakonom.« 

V dosedanjem 534. členu, ki postane drugi odstavek, 
se črtajo besede: »s pooblastili, ki so jih temeljne 
organizacije v njeni sestavi določile«, za besedo »zdru- 
žitvi«, pa se dodajo besede: »v delovno organizacijo in 
statutom delovne organizacije.« 

209. člen 
V drugem odstavku 536. člena se črtajo besede: »če 

delovna skupnost ni oblikovana pa«. 

210. člen 
V 538. členu se za besedami: »sestavitev razpisne 

komisije« dodaja vejica in besede: »razen določbe 
petega odstavka 504. člena tega zakona.« 

211. člen 
V 540. členu se besedi: »poslovnih skupnosti« nado- 

mestita z besedami: »drugih finančnih organizacij«. 

212. člen 
V drugem odstavku 543. člena se za besedama: »v 

njej« dodajo besede: »skrbi za strokovno utemeljenost 
in pravočasnost predlogov aktov, ki jih pripravlja de- 
lovna skupnost, ter za njihovo utemeljenost na zakonu 
in samoupravnem splošnem aktu.« 

V četrtem odstavku se za besedami: »organizacije 
združenega dela« dodajo besede: »in delavskemu sve- 
tu delovne skupnosti.« 

213. člen 
Tretji odstavek 544. člena se črta. 

214. člen 
Za 549. členom se doda nov 549. a člen, ki se glasi: 

»549 a člen 
Pri predlaganju in uresničevanju skupne razvojne in 

poslovne politike ter pri uresničevanju drugih skupnih 
interesov, določenih s samoupravnimi sporazumi o 
združitvi, skrbijo delavski svet in drugi organi temeljne 
organizacije, delovne organizacije in sestavljene orga- 
nizacije združenega dela za medsebojno obveščanje. 

Organi iz prvega odstavka tega člena se morajo 
vzajemno obveščati zlasti o vprašanjj/i, ki so pomemb- 
na za upravljanje dela in poslovanja teh organizacij, za 
uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti gle- 
de razpolaganja z družbenimi sredstvi, uporabe in 
upravljanja družbenih sredstev, za kontrolo nad delom 
organov in služb ter o drugih vprašanjih, ki so po- 
membna za uresničevanje in varstvo samoupravnih 
pravic in družbene lastnine.« 

215. člen 
V 550. členu se drugi stavek drugega odstavka, ki 

postane nov tretji odstavek, spremeni, tako da se glasi: 
»Če zaradi opustitve obveščanja ali zavestnega daja- 

nja neresničnega obvestila ne bi bil sprejet sklep ali pa 
bi bil sprejet sklep, s katerim se kršijo samoupravne 
pravice, družbena lastnina in drugi družbeni interesi ali 
se povzroči škoda organizaciji združenega dela ali 
družbeni skupnosti, je poslovodni organ odgovoren za 
kršitev samoupravne funkcije tudi materialno.« 

216. člen 
Za 550. členom se doda nov, 550. a člen, ki se glasi. 

»550. a člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na obveščanje 

delavcev in organov v organizacijah združenega dela, 
se uporabljajo tudi za obveščanje delavcev in organov 
v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, če 
z zakonom ni določeno drugače.« 

217. člen 
V prvem odstavku 551. člena se za besedama: »sa- 

moupravnih pravic« dodajo besede: »in družbene last- 
nine«. 

218. člen 
V prvem in drugem odstavku 554. člena se za bese- 

dama: »poslovodnega organa« dodajo vejica in bese- 
de: »vodje delovne skupnosti«. 

219. člen 
V drugem odstavku 556. člena se za besedama: 

»osebne dohodke« dodajo besede: »uresničevanje 
varstva družbene lastnine«, za besedama: »temeljni 
organizaciji« se doda podpičje, za besedo »ter« pa se 
doda beseda »glede«. 

V tretjem odstavku se besedi: »ima lahko« nadome- 
stita z besedo »ima«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»Določbe o organu samoupravne delavske kontrole 
v temeljni organizaciji se uporabljajo smiselno tudi za 
organ samoupravne delavske kontrole v deiovni skup- 
nosti.« 

2Ž0. člen 
V drugem odstavku 559. člena se besedi »pravico 

nadzorovanja« nadomestita z besedami: »v skladu s 
statutom temeljne organizacije in samoupravnim spo- 
razumom o združitvi; pravico in dolžnost nadzorovanja 
v delovni organizaciji...« 

221. člen 
Za 565. členom se doda nov, 565. a člen, ki se glasi: 

»565. a člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na samouprav- 

no delavsko kontrolo v organizacijah združenega dela, 

OPOMBE: 
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se uporabljajo tudi za samoupravno delavsko kontrolo 
v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, če 
z zakonom ni določeno drugače.« 

222. člen 
V prvem odstavku 566. člena se na koncu dodajo 

besede: »delavcem v združenem delu in družbeni 
skupnosti.« 

223. člen 
V drugem odstavku 571. člena se za besedama: »svo- 

jih funkcij« dodajo besede: »za strokovno utemelje- 
nost pradlogov sklepov ali drugih aktov in njihovo 
utemeljenost na zakonu in samoupravnem splošnem 
aktu.« 

224. člen 
Za 572. členom se dodasta dva nova člena, ki se 

glasita: 

»572. a člen 
Pobudo za začetek postopka za ugostavljanje odgo- 

vornosti za opravljanje samoupravljalskih funkcij lahko 
dajo delavskemu svetu organizacije združenega dela, 
delavci organizacije združenega dela in njihovi delega- 
ti v delavskem svetu ter organ samoupravne delavske 
kontrole. 

Pobudo za začetek postopka za ugotavljanje odgo- 
vornosti za opravljanje samoupravljalskih funkcij lahko 
dasta tudi družbeni pravobranilec samoupravljanja in 
sindikat. 

Delavski svet organizacije združenega dela je dolžan 
obravnavati pobudo za začetek postopka za ugotavlja- 
nje odgovornosti in v mejah svojih pravic in dolžnosti 
sprejeti sklep ter o tem obvestiti predlagatelja pobude. 

572. b člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na odgovornost 

delavcev, delegatov v delavskem svetu, članov izvršil- 
nega organa in individualnega poslovodnega organa 
oziroma predsednika in članov kolegijskega poslovod- 
nega organa temeljne organizacije, se uporabljajo tudi 
za odgovornost delavcev, delegatov v delavskem svetu 
delovne skupnosti, članov izvršilnega organa in vodje 
delovne skupnosti, če z zakonom ni določeno drug.ače. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na odgovornost 
za opravljanje samoupravljalskih funkcij v temeljni or- 
ganizaciji, se nanašajo tudi na odgovornost za oprav- 
ljanje samoupravljalskih funkcij v drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, če z zakonom ni dolo- 
čeno drugače.« 

225. člen 
Za 576. členom se doda nov, 576. a člen, ki se glasi: 

576. a člen 
Spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazu- 

ma, družbenega dogovora ali drugega samoupravnega 
splošnega akta se opravijo na način in po postopku, po 
katorem se sklenejo oziroma se sprejmejo. 

Kadar se s spremembami in dopolnitvami samou- 
pravnega sporazuma, družbenega dogovora ali druge- 
ga samoupravnega splošnega akta, ne spreminjajo 
prdvice, obveznosti, odgovornosti in materialna raz- 
merja, za katere je to določeno s samoupravnim sploš- 
nim aktom, se lahko ne glede na prvi odstavek tega 
člena, te spremembe in dopolnitve opravijo po poseb- 
nem postopku, ki ga določa omenjeni samoupravni 
splošni akt. 
Alternativa: 
Drugi odstavek se črta. 

226. člen 
V 577. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji 

odstavek, ki se glasi: 

»Samoupravni splošni akt ne sme začeti veljati prej 
kot osmi dan po objavi, izjemoma ko to zahtevajo 
posebej opravičeni razlogi - pa ne prej kot naslednji 
dan po objavi.« 

227. člen 
V 578. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se 

glasi: 
»Če samoupravni sporazum oziroma družbeni dogo- 

vor ne predvideva arbitraže ali kakšnega drugega nači- 
na za reševanje sporov, ki nastanejo pri izvajanju spo- 
razuma oziroma dogovora, rešuje te spore sodišče 
združenega dela.« 

228. člen 
V 582. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»Z družbenim dogovorom se lahko določi, odvisno 

od narave družbenoekonomskih in drugih samouprav- 
nih odnosov, položaja, vloge, pravic in dolžnosti udele- 
žencev dogovora, poleg družbenopolitične odgovor- 
nosti tudi materialna in druga vrsta odgovornosti ude- 
ležencev dogovora.« 

229. člen 
Za 582. členom se doda nov, 582. a člen, ki se glasi: 

»582. a člen 
Kadar družbeni dogovor določa, da so udeleženci 

dogovora dolžni druge določene samoupravne sploš- 
ne akte uskladiti z dogovorom v roku, ki ga določa 
dogovor, lahko začne vsak udeleženec dogovora po- 
stopek za določitev ukrepov za izpolnitev prevzete ob- 
veznosti in ukrepov odgovornosti za neizpolnitev takš- 
ne obveznosti. 

Postopek iz prvega odstavka tega člena se začne z 
zahtevo, ki se predloži skupnemu telesu za spremljanje 
izvajanja družbenega dogovora, ki mora o tem brez 
odlaganja obvestiti vse udeležence dogovora. 

Udeleženec dogovora, zoper katerega se začne po- 
stopek iz prvega in drugega odstavka tega člena, mora 
obravnavati zahtevo in takoj ukrepati za izpolnitev 
prevzete obveznosti ter o tem oziroma o svojem stališ- 
ču obvestiti skupno telo za spremljanje izvajanja druž- 
benega dogovora. 

Če udeleženec dogovora, zoper katerega se začne 
postopek, ne ravna po tretjem odstavku tega člena, 
lahko vsak drug udeleženec dogovora vloži pri sodišču 
združenega dela zahtevo za rešitev spora.« 

230. člen 
V prvem odstavki 5Š6. člena se črtata besedi: »kakor 

tudi«, na koncu odstavka pa se za besedama: »družbe- 
ne samozaščite« dodajo besede: »ter odnosi pri var- 
stvu in zboljševanju človekovega okolja.« 

231. člen 
Za 595. členom se doda nov, 595. a člen, ki se glasi; 

»595. a člen 
Če s samoupravnim sporazumom ni določeno dru- 

gače in če sporazum predvideva, da so udeleženci 
sporazuma dolžni druge samoupravne splošne akte 
uskladiti s sporazumom v roku, ki ga določa sporazum, 
lahko začne vsak udeleženec sporazuma postopek za 
določitev ukrepov za izpolnitev obveznosti, prevzete s 
sporazumom, in ukrepov odgovornosti za neizpolnitev 
takšne obveznosti. 

Postopek iz prvega odstavka se začne z zahtevo, ki 
se vroči vsem udeležencem sporazuma. 

Udeleženec sporazuma, zoper katerega se začne po- 
stopek iz prvega odstavka tega člena, mora obravnava- 
ti zahteve in takoj ukrepati za izpolnitev obveznosti, 
prevzete s sporazumom, ter o tem oziroma o svojem 
stališču obvestiti tudi druge udeležence sporazuma. 
Če udeleženec sporazuma kljub zahtevi za izpolnitev 
obveznosti, prevzete s sporazumom, ne izpolni te ob- 
veznosti v ustreznem roku, se lahko obrnejo udeležen- 
ci sporazuma z zahtevo na pristojno sodišče združene- 
ga dela. 

poročevalec 



232. člen 
Za 604. členom se dodasta dva nova člena, ki se 

9lasita- »604. a člen 
Samoupravni sporazum določa materialne, družbe- 

nopolitične in druge vrste odgovornosti udeležencev 
samoupravnega sporazuma. 

Če ni s samoupravnim sporazumom določeno dru- 
gače, se za neizvajanje sporazuma izvede postopek, v 
katerem se določijo ukrepi za izvajanje sporazuma in 
ukrepi za ugotavljanje odgovornosti. 

Predlog za ugotavljanje odgovornosti lahko da vsak 
udeleženec samoupravnega sporazuma. 

604. b člen 
Za samoupravni sporazum oziroma njegove posa- 

mezne določbe, ki določajo posamične pravice in ob- 
veznosti materialne narave udeležencev,sporazuma, se 
uporabljajo predpisi o obligacijskih razmerjih glede 
izpolnjevanja obveznosti, če niso v nasprotju z naravo 
odnosov, urejenih s tem zakonom.« 

233. člen 
V 607. členu se za 3. točko doda nova, 4. točka, ki se 

glasi: 
»4. za pogodbe o ustanovitvi začasne pogodbene 

delovne enote, in«. 
Dosedanja 4. točka postane 5. točka. 

234. člen 
Za 610. členom se doda osem novih členov, ki se 

glasijo: 
»610. a člen 

V temeljni organizaciji se lahko z enim samouprav- 
nim splošnim aktom uredijo družbenoekonomski in 
drugi samoupravni odnosi v skladu s statutom temelj- 
ne organizacije, samoupravnim sporazumom o združe- 
vanju dela delavcev v temeljni organizaciji in s samou- 
pravnim sporazumom o združitvi v delovno organiza- 
cijo. 

Družbenoekonomski in drugi samoupravni odnosi, 
ki se urejajo s samoupravnim splošnim aktom delovne 
organizacije, se lahko uredijo z enim samoupravnim 
splošnim aktom v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi v delovno organizacijo in s statutom 
delovne organizacije. 

610. b člen 
Če samoupravni splošni akt ureja določena vpraša- 

nja o odnosih, o katerih delavci odločajo z osebnim 
izjavljanjem, ti odnosi pa so urejeni z drugim samou- 
pravnim splošnim aktom, ki je bil sprejet z osebnim 
izjavljanjem delavcev, ureja ta vprašanja delavski svet 
temeljne organizacije oziroma delavski svet delovne 
organizacije v skladu s samoupravnim splošnim ak- 
tom, ki je bil sprejet z osebnim izjavljanjem delavcev. 

610. c člen 
Temeljne organizacije v sestavi iste delovne organi- 

zacije oziroma delovne organizacije v okviru iste se- 
stavljene organizacije združenega dela lahko uredijo 
določene družbenoekonomske in druge samoupravne 
odnose z enim samoupravnim splošnim aktom (skupni 
samoupravni splošni akt). 

Skupni samoupravni splošni akt temeljnih organiza- 
cij oziroma delovnih organizacij se sprejme kot skupni 
pravilnik ali drug skupni samoupravni splošni akt. 

S skupnim samoupravnim splošnim aktom temeljnih 
organizacij oziroma delovnih organizacij se ne morejo 
urejati razmerja in vprašanja, ki jih ureja statut temelj- 
ne organizacije oziroma statut delovne organizacije. 

610. d člen 
Skupni samoupravni splošni akt temeljnih organiza- 

cij v sestavi iste delovne organizacije se uporablja 

neposredno v temeljnih organizacijah, ki so ga spre- 
jele. 

V skupni samoupravni splošni akt delovnih organiza- 
cij v okviru sestavljene organizacije združenega dela se 
uporablja neposredno v delovnih organizacijah, ki so 
ga sprejele. 

610. e člen 
Predlog skupnega samoupravnega splošnega akta 

temeljnih organizacij v sestavi iste delovne organizaci- 
je določi in predloži delavskim svetom temeljnih orga- 
nizacij delavski svet delovne organizacije. 

Predlog skupnega samoupravnega splošnega akta 
delovnih organizacij v okviru sestavljene organizacije 
združenega dela, ki ga sprejemajo delavski sveti teh 
organizacij, določi in predloži delavskim svetom delov- 
nih organizacij delavski svet sestavljene organizacije 
združenega dela. 

Vsaka temeljna organizacija lahko predlaga sprejetje 
skupnega samoupravnega splošnega akta delavskemu 
svetu delovne organizacije, delovna organizacija - pa 
delavskemu svetu sestavljene orgapizacije združenega 
dela. 

610. f člen 
Skupni samoupravni splošni akt, ki ureja odnose, o 

katerih delavci odločajo z osebnim izjavljanjem, je 
sprejet, kadar ga sprejmejo delavci najmanj dveh te- 
meljnih organizacij z večino glasov vsake teh organi- 
zacij. 

Drug skupni samoupravni splošni akt temeljnih orga- 
nizacij oziroma delovnih organizacij je sprejet, kadar 
ga sprejmeta delavska sveta najmanj dveh temeljnih 
organizacij v sestavi delovne organizacije oziroma de- 
lavska sveta najmanj dveh delovnih organizacij v okvi- 
ru sestavljene organizacije združenega dela. 

610. g člen 
Skupni samoupravni splošni akt temeljnih organiza- 

cij v sestavi iste delovne organizacije ne sme biti v 
nasprotju s samoupravnim sporazumom o združevanju 
dela delavcev v temeljno organizacijo in s samouprav- 
nim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo, in 
mora biti v skladu s statutom temeljne organizacije in 
statutom delovne organizacije. 

Skupni samoupravni splošni akt delovnih organizacij 
v okviru sestavljene organizacije združenega dela ne 
sme biti v nasprotju s samoupravnim sporazumom o 
združitvi v delovno organizacijo in s samoupravnim 
sporazumom o združitvi v sestavljeno organizacijo 
združenega dela, in mora biti v skladu s statutom 
delovne organizacije in statutom sestavljene organiza- 
cije združenega dela. 

610. h člen 
Določbe tega zakona o samoupravnih splošnih aktih 

temeljne organizacije oziroma delovne organizacije se 
nanašajo tudi na skupne samoupravne splošne akte 
temeljnih organizacij oziroma skupne samoupravne 
splošne akte delovnih organizacij, če s tem zakonom ni 
določeno drugače.« 

235. člen 
Za 613. členom se doda nov, 613. a člen, ki se glasi: 

»613. a člen 
Razlago samoupravnega splošnega akta daje tisti, ki 

gaje sprejel. 
Če je samoupravni splošni akt sprejet z osebnim 

izvjavljanjem delavcev, določi predlog razlage takega 
akta delavski svet. 

Predlog razlage samoupravnega splošnega akta, ki 
ga je sprejel delavski svet, določi izvršilni organ delav- 
skega sveta oziroma delovno telo, ki ga določi delavski 
svet. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: .Statut organizacije združenega dela določa posto- 
pek razlage samoupravnega splošnega akta.« 

236. člen 
V 615. členu se za besedo »mora« dodajo besede: 

»vsak samoupravni splošni akt«, za besedo: »orga- 
nom« pa se dodajo besede: »in organizacijam pa po- 
slati«. 

237. člen 
V drugem odstavku 618. člena se za besedama: »svoj 

sedež« postavi pika, besedilo do konca odstavka pa 
črta. 

238. člen 
V 620. členu se v 6. točki prvega odstavka za besedo 

»predpisi« dodajo besede: »in samoupravnimi splošni- 
mi akti«. 

V 7. točki se za besedo »predpisanih« dodajo bese- 
de: »in s samoupravnimi splošnimi akti določenih«. 

Za 7. točko se doda nova, 8. točka, ki se glasi: 
»8. če ne izvaja predpisanih ali s samoupravnim 

splošnim aktom določenih ukrepov za varstvo in zbolj- 
ševanje človekovega okolja;«. 

Dosedanji 8. in 9. točka postaneta 9. in 10. točka. 

239. člen 
V 622. členu se za 4. točko dodata dve novi, 5. in 6. 

točka, ki se glasita: 
»5. razpustiti organ samoupravne delavske kontrole; 
6. razpustiti disciplinsko komisijo;« 
Sprememba v dosedanji 5. točki, ki postane 7. točka, 

se ne nanaša na slovensko besedilo. 
Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 8. in 9. točka. 
V drugem odstavku se besede: »5. in 6. točka« nado- 

mestita z besedami: »7. in 8. točka«. 

240. člen 
Drugi odstavek 632. člena se spremeni, tako da se 

glasi: 
»Začasni organ, organ upravljanja, delavci v organi- 

zaciji združenega dela, sindikat in družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja lahko predlagajo skupščini 
družbenopolitične skupnosti, ki je sprejela sklep o za- 
časnem ukrepu cfružbenega varstva, naj njegova upo- 
raba preneha še pred določenim časom, če so prene- 
hali razlogi, zaradi katerih je bil uveden.« 

Tretji odstavek se črta. 

241. člen 
633. čler se spremeni, tako da se glasi: 
»Odlok o začasnem ukrepu družbenega varstva je 

dokončen akt. 
Zoper sklep, s katerim se uvede začasen ukrep druž- 

benega varstva, se lahko začne postopek za preizkuša- 
nje zakonitosti pri pristojnem sodišču. 

Predlog za začetek postopka po drugem odstavku 
tega člena lahko da: organ, ki je s sklepom skupščine 
družbenopolitične skupnosti odstavljen ali razpuščen, 
oziroma delavec s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi, ki je bil s takšnim sklepom odstavljen, in delav- 
ci na zboru delavcev, kadar je bil uveden ukrep začas- 
ne omejitve uresničevanja določenih samoupravnih 
pravic delavcev, sindikat ter družbeni pravobranilec 
samoupravljanja.« 

242. člen 
647. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 250.000 do 10,000.000 dinar- 

jev se kaznuje za gospodarski postopek organizacija 
združenega dela ali druga pravna oseba: 

1. če se združi ali poveže z drugo organizacijo zdru- 
ženega dela v nasprotju s pogoji, določenimi s tem 
zakonom (drugi odstavek 21. člena); 

2. če skupnega prihodka ne razporedi v celoti med 

vse temeljne organizacije, ki so ga soustvarjale, ali če 
tega prihodka ne razporedi začasno takoj, ko je dose- 
žen, in hkrati med vse temeljne organizacije, razen v 
primerih, kadar se vplačilo oziroma plačilo iz udeležbe 
v skupnem prihodku opravi ob prevzemu skupnega 
proizvoda oziroma skupne storitve ali se dobavi repro- 
dukcijski material iz proizvodnje skupnih proizvodov 
oziroma izvajanja skupnih storitev v skladu s samou- 
pravnim sporazumom in zakonom (prvi in drugi odsta- 
vek 70. člena); 

3. če z amortizacijo ne nadomesti prenesene ali 
zmanjšane vrednosti stvari ali materialnih pravic (prvi 
odstavek 106. člena) ali če z določitvijo amortizacijske 
stopnje zagotovi za investicijska vlaganja sredstva, ki 
presegajo vrednost osnovnih sredstev (četrti odstavek 
106. člena); 

4. če pri razporejanju čistega dohodka ne ravna v 
skladu z drugim in tretjim odstavkom 116. člena; 

5. če ne oblikuje sredstev rezerv po 121. členu tega 
zakona; 

6. če sredstva rezerv uporablja v nasprotju s 122. 
členom tega zakona; 

7. če upravlja sklade skupnih rezerv v nasprotju z 
drugim odstavkom 123. člena tega zakona; 

8. če iz ustvarjenega čistega dohodka temeljne orga- 
nizacije ne zagotovi predvsem sredstev za osebne do- 
hodke do višine zajamčenih osebnih dohodkov (prvi 
odstavek 133. člena); 

9. če pred izdajo akta o ustanovitvi delovne organiza- 
cije ne obravnava in ne sprejme elaborata o družbeni 
ali ekonomski opravičenosti ustanovitve ali-če ne pre- 
skrbi o tem potrebnih mnenj (353., 354. in 356. člen); 

10. če kot organizacija združenega dela na področju, 
na katerem obstaja tehnološka enotnost, ki je po- 
membna za vso državo, ne uredi in ne vzpostavi med- 
sebojnih odnosov z drugimi organizacijami združene- 
ga dela s tega področja na način in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon, ali če v takih pogojih ne uresniči 
enotnosti družbenoekonomskih odnosov (388.a člen). 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba v organizaciji združene- 
ga dela ali drugi pravni osebi, ki stori gospodarski 
prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

243. člen 
Črtata se 648. in 64,9. člen. 

244. člen 
650. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Z denarno kazijo od 100.000 do 5.000.000 dinarjev 

se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija 
združenega dela ali druga pravna oseba: 

1. če kot organizacija, ki se ukvarja s prometom 
blaga in storitev na drobno, ne sodeluje s potrošniki, 
organiziranimi v krajevnih skupnostih in drugih samo- 
upravnih skupnostih in organizacijah potrošnikov, na 
način, ki ga določa zakon, ali če iz ustvarjenega dohod- 
ka ne zagotovi deležu potrošnikov pred njegovim raz- 
porejanjem (78. člen); 

2. če pred koncem spora v zvezi z organiziranjem 
temeljne organizacije karkoli ukrene ali sklene proti 
volji delavcev, ki so jo sklenili organizirati, s čimer se 
spremenijo njihove pravice, obveznosti in odgovorno- 
sti (tretji odstavek 330. člena); 

3. če prenese na delovno skupnost zadeve o katerih 
odločajo organi upravljanja (402. člen); 

4. če ne uredi s samoupravnim sporazumom pravic, 
obveznosti ali odgovornosti delovne skupnosti do dru- 
gih v pravnem prometu z družbenimi sredstvi, s kateri- 
mi razpolaga delovna skupnost (406. člen); 

5. če opravlja dejavnost, za katero ni pooblaščena, 
ali opravlja posle izven okvira dejavnosti, ki so vpisane 
v sodni register, če s tem zakonom ni določeno druga- 
če (410., 411. in 415. člen); 

6. če začne dejavnost ali spremeni pogoje za njeno 
opravljanje, preden izda pristojni organ odločbo, da 
izpolnjuje pogoje glede tehnične opremljenosti, var- 
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stva pri delu in varstva in zboljševanja človekovega 
okolja ali druge predpisane pogoje (412. člen); 

7. če spremeni svojo dejavnost, preden so za to 
izpolnjeni predpisani pogoji (413. in 414. člen) 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba v organizaciji združene- 
ga dela ali drugi pravni osebi, ki stori gospodarski 
prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

245. člen 
651. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo do 50.000 do 1.000.000 dinarjev 

se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela 
ali druga pravna oseba: 

1. če ne obračunava skupnega prihodka v rokih, 
določenih v samoupravnem sporazumu (tretji odstavek 
70. člena); 

2. če med letom začasno ugotavlja in izplačuje oseb- 
ni dohodek iz živega dela kot akontacjo za dobo, ki je 
daljša od enega meseca (prvi odstavek 134. člena); 

3. če rezultatov dela delavcev ali svojega poslovanja 
ne izkazuje po določenih kazalcih ali jih ne izkazuje na 
način in v rokih, ki zagotavljajo, da delavci ali organi 
upravljanja oziroma organi upravljanja v organizaciji 
združenega dela, s katero so združili delo in sredstva, 
ali pristojni organ družbenopolitične skupnosti ne mo- 
rejo ugotavljati, obravnavati ali ocenjevati rezultatov 
dela delavcev ali poslovanja v tej temeljni organizaciji 
(139., 140. člen in prvi odstavek 144. člen); 

4. če v rokih in na način, ki jih predpiše služba 
družbenega knjigovodstva, ne pošlje tej službi podat- 
kov na podlagi kazalcev iz 140. člena (tretji odstavek 
144. člena); 

5. če najmanj enkrat v šestih mesecih ne obvesti 
delavcev v temeljni organizaciji o rezultatih dela pri 
uporabi združenih sredstev ali če te obveznosti ne 
izpolni v roku in na način, ki ga določa samoupravni 
sporazum ali drug samoupravni splošni akt (145. člen); 

6. če ne sestavi periodičnega obračuna temeljne 
organizacije za obdobje januar-april in januar-avgust 
(prvi odstavek 149. člen); 

7. če delavca, ki je sklenil delovno razmerje za dolo- 
čen čas, prikrajša za pravice, ki mu pripadajo po 174. 
členu tega zakona; 

8. če s samoupravnim splošnim aktom v skladu s 
samoupravnim sporazumom o združevanju dela delav- 
cev v temeljni organizaciji ne uredi pravic, obveznosti 
in odgovornosti po 179. členu in tretjem odstavku 180. 
člena tega zakona ali jih uredi v nasprotju s temi 
določbami; 

9. če določi daljši ali krajši delovni čas, kot je določe- 
no z zakonom (184. člen); 

10. če z razporeditvijo delovnega časa ne zagotovi 
časa za dnevni odmor (deseti odstavek 184. člena); 

11. če v skladu s samoupravnim sporazumom o zdru- 
ževanju dela delavcev v temeljni organizaciji, z družbe- 
nimi dogovori in samoupravnimi sporazumi ne zagoto- 
vi pravice delavca do počitka, dopusta, posebnega 
varstva nosečnic, drugih pravic, s katerimi se zagotav- 
lja varstvo materinstva, varstvo mladine, delovnih inva- 
lidov in drugih invalidnih oseb (189. člen); 

12. če prikrajša za pravico delavca, ki je prekinil delo 
zaradi vojaške obveznosti ali ki je bil poslan na delo v 
tujino ali je bil izvoljen ali imenovan na družbeno 
funkcijo, da se vrne na delo (191. in 192. člen); 

13. če odloči o prenehanju delovnega razmerja de- 
lavca v nasprotju z določbami 211., 212., 213., 215., 
216. in 218. člena tega zakona; 

14. če v določenem roku ne izvrši pravnomočne 
sodne odločbe, izdane v postopku za varstvo pravic 
delavcev (225. člen); 

15. če v predpisanem roku ne skliče zbora delavcev, 
da ugotovijo, ali so podani pogoji za organiziranje 
temeljne organizacije (drugi odstavek 329. člena); 

16. če v osmih dneh po sprejetju ne pošlje sklepa o 
organiziranju delovne organizacije vsem temeljnim or- 
ganizacijam v isti delovni organizaciji oziroma drugim 
delavcem (prvi odstavek 330. člena); 

17. če v osmih-dneh po sprejetju ne pošlje sklepa o OPOMBE: 
izločitvi iz sestave delovne organizacije vsem temelj- 
nim organizacijam v sestavi delovne organizacije in 
organu upravljanja delovne organizacije (prvi odstavek 
340. člena); 

18. če ustanovitve, organiziranja, konstituiranja ali 
prenehanja, statusnih ali drugih sprememb ne prijavi 
zaradi vpisa v sodni register (290., 302., 318. in 345. 
člen, drugi odstavek 376. člena, tretji odstavek 386. 
člena in 436., 437. in 448. člen); 

19. če začne poslovati, preden je predznamba do- 
končnega sklepa o organiziranju začasne temeljne or- 
ganizacije vpisana v sodni register (šesti odstavek 364. 
člena); 

20. če premesti svoj sedež na območje druge občine, 
o tem pa ne obvesti pristojnega organa občine, iz 
katere premešča sedež, in pristojnega organa občine, v 
katero ga premešča (četrti odstavek 419. člena); 

21. če pooblastila svojega zastopnika ali omejitve 
njegovih pooblastil ne vpiše v sodni register (peti od- 
stavek 438. člena); 

22. če imenuje individualni poslovodni organ brez 
javnega razpisa ali brez predloga razpisne komisije 
(četrti odstavek 504. člena); 

23. če imenuje predsednika oziroma člana kolegij- 
skega poslovodnega organa v nasprotju s 509. členom 
tega zakona; 

24. če ne ravna po pravnomočni odločbi sodišča 
združenega dela o razrešitvi poslovodnega organa 
(sedmi odstavek 521. čleria); 

25. če delavcem ne zagotovi rednega obveščanja o 
celotnem poslovanju in o drugih vprašanjih, ki so po- 
membna za upravljanje, odločanje in uresničevanje 
samoupravne delavske kontrole (prvi odstavek 546. 
člena in 547. člen), ali če prikrajša delavca za podatke o 
delu ali izvrševanju sklepov delavskega sveta ali izvršil- 
nega organa ali o delu poslovodnega fergana (drugi 
odstavek 546. člena); 

26. če odločitve o imenovanju začasnega poslovod- 
nega organa ne vpiše v sodni register (630. člen). 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba v organizaciji združene- 
ga dela, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

246. člen 
Črta se 652 in 653. člen. 

247. člen 
654. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 30.000 do 500.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali 
druga pravna oseba: 

1. če pri izplačilu akontacije osebnega dohodka de- 
lavcu ne vroči pismenega obračuna po vseh osnovah 
in merilih, po katerih je bila obračunana (tretji odstavek 
134. člena); 

2. če ne uredi dokončnega obračuna osebnega do- 
hodka za vsakega delavca ob določanju zaključnega 
računa (135. člen) ali če vsakemu delavcu ne vroči v 
pismeni obliki dokončnega obračuna njegovega oseb- 
nega dohodka (136. člen); 

3. če sklene delovno razmerje z osebo, ki ne izpolnju- 
je predpisanih pogojev, ali z osebo, s katero ne sme 
skleniti delovnega razmerja po tem zakonu (tretji in 
četrti odstavek 168. člena in drugi odstavek 187. 
člena); 

4. če dovoli delavcu, da začne delati, preden je na 
način in pod pogoji, določenimi s samoupravnim 
splošnim aktom, ki ureja delovno razmerje, in z zako- 
nom, sklenil delovno razmerje (169. člen, prvi in drugi 
odstavek 173. člena in prvi odstavek 214. člena); 

5. če ne objavi na določen način v oglasu oziroma 
razpisu pogojev, ki jih mora delavec izpolnjevati za 
opravljanje del oziroma delovnih nalog, oziroma pogo- 
jev, pod katerimi se sprejema pripravnik (drugi in tretji 
odstavek 170. člena in četrti odstavek 176. člena); 

6. če sklene glede časa z delavcem delovno razmerje 
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OPOMBE: v nasprotju s samoupravnim splošnim aktom, ki ureja 
delovno razmerje, ali z zakonom (prvi, drugi in tretji 
odstavek 174. člena in prvi in drugi odstavek 176. 
člena); 

7. če delavcu odredi delovne naloge ali dela, za 
opravljanje katerih ni sklenil delovnega razmerja ali ki 
ne ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ali z delom 
pridobljenim delovnim zmožnostim (177. člen); 

8. če delavcu ne vroči v pismeni obliki sklepa, s 
katerim se odloči o njegovi pravici, obveznosti ali od- 
govornosti (peti odstavek 181. člena); 

9. če delavcu ne vroči v pismeni obliki sklepa, da mu 
je prenehalo delovno razmerje z razlogi za tak sklep in 
s poukom o pravici do ugovora (219. člen); 

10. če samoupravnega sporazuma ne shrani pri go- 
spodarski zbornici, katere članica je udeleženka spora- 
zuma (398. člen); 

11. če firme oziroma imena ne uporablja v prometu 
tako, kot je vpisana v sodni register (prvi odstavek 430. 
člena); 

12. če firme oziroma imena ali skrajšane označbe 
firme ali imena nima na svojem poslovnem prostoru 
(tretji odstavek 430. člena); 

13. če vršilec dolžnosti individualnega poslovodnega 
organa ali predsednika kolegijskega poslovodnega or- 
gana opravlja to dolžnost dalj kot šest mesecev (tretji 
odstavek 510. člena); 

14. če obvestil, ki se dajejo delavcem, hkrati ne 
pošlje organu samoupravne delavske kontrole in sindi- 
katu (548. člen); 

15. če delavca in sindikata ne obvesti o opozorilih, 
ugotovitvah in odločitvah družbenega pravobranilca 
samoupravljanja, službe družbenega knjigovodstva, 
organa, ki je pristojen za nadzorstvo nad zakonitostjo 
dela, sodišč, organov družbenopolitičnih skupnosti ali 
sindikata, če ti to zahtevajo (549. člen); 

16. če samoupravnega splošnega akta ne objavi na 
način, ki ga določa samoupravni splošni akt, če zakon 
ne določa drugače (577. člen); 

17. če ne zagotovi vsakemu delavcu, da ima samou- 
pravni sporazum o združevanju dela dalavcev v temelj- 
ni organizaciji, statut in druge samoupravne splošne 
akte, s katerimi se ureja delovno razmerje, in če mu ne 
zagotovi dostopnosti drugih samoupravnih splošnih 
aktov (614. člen); 

18. če skupščini občine, v kateri ima svoj sedež, ne 
pošlje vsakega samoupravnega akta, ali če na zahtevo 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, službe 
družbenega knjigovodstva ali drugega z zakonom do- 
ločenega organa ali organizacije ne pošlje na vpogled 
zahtevanega samoupravnega splošnega akta (615. 
člen); 

19. če organu, ki opravlja nadzorstvo nad zakonitost- 
jo dela, ne pošlje na njegovo zahtevo obvestil ali podat- 
kov, ki jih potrebuje za nadzorstvo (645. člen). 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba v organizaciji združene- 
ga dela ali drugi pravni osebi, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

248. člen 
Črta se 655. člen. 

249. člen 
656. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek invidivualni poslovodni organ v 
organizaciji združenega dela ali drugi pravni osebi: 

1. če ne zagotovi najmanj 30 dni časa, da se delavci 
izjavijo o obveznostih temeljne organizacije, ki se po- 
ravnavajo iz njenega dohodka (drugi odstavek 113. 
člena); 

2. če informacija ali poročilo o rezultatih dela in 
poslovanja temeljne organizacije zaradi sprejetja peri- 
odičnega obračuna ali ugotavljanja zaključnega raču- 
na ne vsebuje podatkov iz tretjega odstavka 150. člena 
(prvi in tretji odstavek 150. člena). 

S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje za 
prekršek predsednik oziroma član kolegijskega poslo- 
vodnega organa, kateremu je omenjeni organ zaupal 
sestavljanje ali predložitev informacije ali poročila iz 2. 
točke, ta pa ga je sestavil ali predložil v nasprotju z 
obveznostjo iz navedenega odstavka. 

250. člen 
Črta se 657. člen. 

251. člen 
V 658. členu se besede: »do 10.000 dinarjev« nado- 

mestijo z besedami: »od 10.000 do 100.000 dinarjev«. 

252. člen 
Obstoječe organizacije združenega dela in druge 

samoupravne organizacije in skupnosti, katerih samo- 
upravni splošni akti niso v skladu s tem zakonom, so 
dolžne te samoupravne splošne akte uskladiti z njim v 
rokih, ki jih določijo s posebnimi programi, najpozneje 
pa v   po uveljavitvi tega zakona. 
Alternativa: 

Ta člen se črta. 

253. člen 
Če se je začel postopek sklepanja samoupravnega 

sporazuma oziroma sprejemanja drugega samouprav- 
nega splošnega akta organizacije združenega dela ali 
druge samoupravne organizacije in skupnosti, ni pa se 
končal do uveljavitve tega zakona, se konča po določ- 
bah tega zakona. 

Če se je začel oostopek izvolitve aelavskega sveta ali 
drugega organa upravljanja ali imenovanja individual- 
nega poslovodnega organa ali predsednika ali člana 
kolegijskega poslovodnega organa organizacije zdru- 
ženega dela ali druge samoupravne organizacije in 
skupnosti, ni pa se končal do uveljavitve tega zakona, 
se konča po določbah tega zakona. 

Če se je začel postopek organiziranja oziroma usta- 
navljanja organizacije združenega dela ali druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, ni pa se končal do 
uveljavitve tega zakona, se konča po določbah tega 
zakona. 

254. člen 
Določbe od do člena tega zakona 

(določbe o obveznem združevanju dela in sredstev 
med proizvajalnimi in prometnimi organizacijami zdru- 
ženega dela) se uporabljajo od .. 

Določbe od do člena tega zako- 
na (določbe o razporejanju dohodka in čistega dohod- 
ka) se uporabljajo od  

255. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon 

o obveznem združevanju dela in sredstev organizacij 
združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in 
storitev, s proizvajalnimi organizacijami združenega 
dela (uradni list SFRJ, št. 66/80, 26/84 in 70/85). 

256. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu SFRJ. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. 

1. Komisija Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu je na seji dne 17. septembra 1985 
sklenila, da je treba začeti delo v zvezi s spremembami in 
dopolnitvami zakona o združenem delu, ter odločila o organi- 
ziranju dela in orientacijskem rokovniku za izpolnitev te na- 
loge. 

Na predlog komisije je Zvezni zbor Skupščine SFRJ v delov- 
nem programu za leto 1986 določil, da se sprejme zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu in da je 
komisija predlagatelj zakona. 

V skladu s svojim sklepom je komisija na predlog delovnih 
skupin pripravila teze za izdelavo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o združenem delu in jih 12. maja 1986 
poslala Zveznemu zboru Skupščine SFRJ. 

V Skupščini SFRJ so o tezah opravili razpravo v predhod- 
nem postopku, in sicer na sejah odborov in drugih delovnih 
teles Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji dne 1. in 2. oktobra 
1986 razpravljal o tezah in v zvezi s tem sklenil: 

- Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu bo pri pripravi predloga za izdajo zakona upoštevala 
stališča, mnenja in predloge iz poročila zbora o obravnavi tez 
za izdetavo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
združenem delu; 

- Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu bo takoj začela pripravljati predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu z 
osnutkom zakona in bo storila vse, da bi ga Zveznemu zboru 
poslala do konca januarja 1987; 

- Predloge iz tez in druge predloge, katerih urejanje zah- 
teva spremembe določenih rešitev v ustavi SFRJ, bo Komisija 
za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu proučila 
hkrati s spremembami ustave SFRJ; 

- Zbor ocenjuje, da je delo v zvezi s spremembami in 
dopolnitvami zakona o združenem delu prednostna naloga 
pri izvrševanju njegovega delovnega programa, kar zahteva 
maksimalno zavzemanje vseh ustvarjalnih sil družbe. 

Tudi v Zveznem družbenem svetu za vprašanja družbene 
ureditve so na seji dne 27. oktobra 1986 razpravljali o nekate- 
rih načelnih vprašanjih, ki so pomembna za izdelavo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu. 

Komisija je na seji dne 11. novembra 1986 obravnavala 
informacijo o rezultatih razprave o tezah za izdelavo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu v pred- 
hodnem postopku in sklenila: 

- Strokovna delovna skupina, Redakcijska skupina in pod- 
skupine za ustrezna področja zakona o združenem delu naj 
intenzivno nadaljujejo s pripravljanjem predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem 
delu z osnutkom zakona; 

- Komisija nalaga vsem organizacijskim oblikam dela: 
Redakcijski skupini, Strokovni skupini in podskupinam, naj v 
skladu s sklepom Zveznega zbora vsestransko uporabijo 
rezultate razprave v predhodnem postopku za nadaljnje delo 
v zvezi s spremembami in dopolnitvami zakona o združenem 
delu. Vse sugestije, predloge in mnenja naj temeljito proučijo 
in selekcionirajo po posameznih poglavjih in členih zakona o 
združenem delu, s tem pa tiste, ki ustrezajo zahtevam in 
opredelitvam, iz katerih se je izhajalo pri izdelavi projekta 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem 
delu, na ustrezen način vgradijo v besedilo osnutka, glede 
tistih, ki jih ni mogoče sprejeti, pa obrazložijo, zakaj to ni bilo 
mogoče; 

- Komisiji naj bo pri izdelavi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o združenem delu glavna opredelitev, da 
je treba s spremembo in dopolnitvijo zakona o združenem 
delu ohraniti temeljne opredelitve in postulate, na katerih 
temelji zakon, da je treba zagotoviti nadaljnji razvoj in napre- 
dek razvoja socialističnih samoupravnih odnosov, gospodar- 
jenje delavcev s celoto družbene reprodukcije, zagotavljanje 
smotrnejšega in učinkovitejšega delovanja združenega dela, 
večje odgovornosti pri delu delavcev, samoupravnih in poslo- 
vodnih organov, jasnejšo razmejitev upravnih in samouprav- 

nih funkcij ter odpravljanje vseh ovir za delovanje enotnosti 
jugoslovanskega trga in kapitala, pri čemer je treba gledati, 
da se naloga kar najbolje izpolni in hkrati zmanjša normativi- 
zacija v naši družbi. Glavne smeri za takšne opredelitve so v 
resolucijah XIII. kongresa ZKJ, dolgoročnem programu eko- 
nomske stabilizacije, kritični analizi delovanja političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja in rezultatih javne 
razprave o kritični analizi, sklepih XXIV. seje CK ZKJ in v 
drugih družbeno potrjenih stališčih. 

V skladu s sklepi komisije je delovna skupina pripravila 
delovno besedilo osnutka zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o združenem delu in ga poslala komisiji. 

Komisija Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu je na seji dne 17. in 18. februarja 1987 
določila osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o združenem delu ter ga skupaj s predlogom za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem 
delu sklenila poslati Zveznemu zboru Skupščine SFRJ. 
2. Predlagane spremembe in dopolnitve v osnutku zagotav- 
ljajo: 

Na področju družbenoekonomskih odnosov: 
- da bodo delavci predvsem ekonomsko stimulirani za 

trajno in optimalno aktiviranje vseh kakovostnih dejavnikov 
povečanja dohodka in za njegovo stabilno ustvarjanje, zlasti 
pa za to, da družbena sredstva družbeno in ekonomsko smo- 
trno uporabljajo in jih stalno obnavljajo, povečujejo in zbolj- 
šujejo; 

- da se ustvarijo nadaljnji pogoji za zagotavljanje in širše 
uveljavljanje pravice dela z družbenimi sredstvi, ter za uvaja- 
nje in širše razvijanje svobodne menjave dela v vseh njenih 
oblikah ter vzpostavi močnejša odvisnost med bruto osebnim 
dohodkom na delavca in akumulacijo glede na angažirana 
sredstva; 

- da ima del osebnega dohodka iz živega dela prednost 
med vsemi drugimi izplačili iz dohodka; 

- da se ustvarijo širši pogoji za popolnejše in hitrejše 
reševanje problema nezaposlenosti, da se določijo temelji za 
skrajševanje delovnega časa in zaostri odgovornost za izpol- 
njevanje delovnih obveznosti, da se jamči zanesljivost delov- 
nega razmerja in »delovnega mesta« samo tistim delavcem, ki 
redno in dobro izpolnjujejo delovne obveznosti in ki s svojim 
delom prispevajo k družbeno in ekonomsko smotrni uporabi 
družbenih sredstev; 

-da se utrdi položaj delavcev v združenem delu pri uprav- 
ljanju del in sredstev v celoti odnosov družbene reprodukcije 
in popolneje zavaruje družbena lastnina in da se naprej razvi- 
jajo samoupravni odnosi v družbeni reprodukciji, zlasti zbolj- 
ševanje pravnonelastninskih temeljev družbene lastnine in 
pravice dela delavcev z družbenimi sredstvi, ter da se zaostri 
odgovornost vseh, ki upravljajo sredstva v družbeni lastnini in 
z njimi razpolagajo, in ustvarijo pogoji za učinkovitejšo in 
smotrnejšo uporabo družbenih sredstev; 

- da se ustvarijo pravni pogoji za premostitev dogmatskih 
in ideoloških predsodkov o vlogi in položaju t. i. drobnega 
gospodarstva in samoupravnega zadružništva, zlasti pa nosil- 
cev samoupravnega osebnega dela, in da se vgradijo enotni 
temelji samoupravnega zadružništva. 

Na področju samoupravnega organiziranja: 
- da se ustvarijo pogoji za sodobno organiziranje združe- 

nega dela v različne prožno določene oblike, prilagojene 
potrebam tehnično-tehnološkega razvoja, in ustvarijo 
poslovni sistemi, ki bodo sposobni za vključitev v medna- 
rodno delitev dela; 

- da se odpravi vpletanje in vmešavanje organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti v samoupravno organiziranje združe- 
nega dela; 

- da se natančneje določijo in zagotovijo medsebojna 
razmerja temeljnih organizacij v delovnih organizacijah, ki 
zagotavljajo širše in popolnejše uresničevanje skupnih intere- 
sov v delovnih organizacijah, zlasti pa njihov skupni razvoj in 
samostojno poslovanje delovnih organizacij; 
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- da se možnosti uresničevanja skupnih interesov v zdru- 
ženem delu razširijo z razvijanjem raznovrstnih oblik samou- 
pravnega organiziranja, od t. i. drobnega gospodarstva do 
velikih tehnično-tehnoloških in poslovnih sistemov. 

Na področju uresničevanja samoupravljanja: 
- da se zboljšajo vse oblike samoupravnega odločanja 

delavcev, zmanjša število vprašanj, o katerih delavci odločajo 
z referendumom, natančneje določi delovno področje zbora 
delavcev in kdaj je zbor sklepčen in kako odloča; 

- da se okrepi vloga delavskega sveta in zoža krog vpra- 
šanj, o katerih odloča delavski svet delovne organizacije s 
soglasjem temeljnih organizacij; 

- da se natančneje določijo temeljne pravice in dolžnosti 
delavcev, delegacij in delegatov v njihovih medsebojnih od- 
nosih; 

- da se zagotovi popolnejši vpliv delavcev pri izbiri poslo- 
vodnega organa, natančneje določi delovno področje poslo- 
vodnega organa delovne organizacije in poveča njegova od- 
govornost; 

- da se zaostri odgovornost delavcev za opravljanje samo- 
upravijalskih funkcij; 

- da se zboljša in racionalizira samoupravno urejanje 
odnosov in poveča učinkovitost in uporabnost samoupravnih 
splošnih aktov; da se vgradijo rešitve, s katerimi se zagotavlja 
učinkovitejše in popolnejše družbeno varstvo samoupravnih 
pravic in družbene lastnine. 

Na podlagi pred/ogov in sugestij so v osnutku zakona 
predlagane spremembe in dopolnitve mnogih določb, ki niso 
bile zajete s tezami, zlasti pa določb, s katerimi se urejajo 
pogoji za opravljanje osebnega dela in položaj nosilcev oseb- 
nega dela, združevanja delovnih ljudi in občanov v zadruge in 
druge oblike zadružnega organiziranja, ustanavljanje in kon- 
stituiranje organizacij združenega dela drobnega gospodar- 
stva, ustanavljanje in posebnosti položaja delovnih organiza- 
cij, ki jih ustanavljajo občani zaradi uveljavljanja pravice do 
dela, možnosti ustanovitve novih vrst delovnih enot v temeljni 
organizaciji in v medsebojnih razmerjih sodelovanja temeljnih 
organizacij, natančnejše organiziranje skupnih interesov, ki 
se uresničujejo v sestavljeni organizaciji in drugih širših obli- 
kah združevanja, zlasti v t. i. velikih tehnično-tehnoloških 
sistemih, reševanja sporov, ki nastanejo med poslovodnimi 
organi iz pravic in dolžnosti poslovodnega organa na 
področju delovnih razmerij. 

Toda pri določanju osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o združenem delu ni bilo mogoče vgraditi 
predlogov in sugestij, danih v predhodnem postopku, ki pre- 
segajo okvire načel in norm ustave SFRJ, ki niso bili v skladu s 
temeljnimi načeli zakona o združenem delu ali se z njimi 
predlaga urejanje odnosov, ki naj z zakonom sploh ne bi bili 
urejeni ali so urejeni ali naj bi bili urejeni s posebnimi zvez- 
nimi ali drugimi zakoni ali samoupravnimi splošnimi akti. 

II. 

1. Spremembe in dopolnitve temeljnih določb se nanašajo 
samo na osebno delo in položaj nosilcev tega dela, in sicer 
samo v meri, ki je bila potrebna zaradi sprememb in dopolni- 
tev drugih ustreznih določb zakona o združenem delu. 

V skladu s tem je v spremembah in dopolnitvah navedenih 
določb predlagano: 

*- da se bolj poudari in normativno zavaruje svoboda 
opravljanja tako imenovanih poklicnih dejavnosti z osebnim 
delom, izhajajoč iz načela, da je opravljanje teh dejavnosti 
svobodno, če ni prepovedano z zakonom (1. člen osnutka); 

- da lahko delovni ljudje, ki z osebnim delom s sredstvi v 
lastnini občanov samostojno opravljajo dejavnosti, opravljajo 
te dejavnosti svobodno, kadar njihovo opravljanje ustreza 
načinu, materialni osnovi in možnostim osebnega dela in 
kadar ni v nasprotju z načelom pridobivanja dohodka po delu, 
ter da lahko ti ljudje brez kakršnekoli omejitve opravljajo te 
dejavnosti kot domačo obrt skupaj s člani svojega družin- 
skega gospodinjstva (2. člen osnutka); 

- da lahko delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejan- 
vosti z osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov, brez 
omejitve uporabljajo dopolnilno delo članov družinskega 
gospodinjstva z njihovim zaposlovanjem, v obsegu, določe- 

nem z zakonom, pa tudi drugih oseb, kar je sicer določeno z 
ustavo SFRJ (7. člen osnutka). 

V osnutku ni sprememb drugih temeljnih določb, in sicer 
zaradi gledišča v škladu z družbeno potrjenimi stališči, da je 
treba temeljne določbe spremeniti samo v meri, ki je potrebna 
zaradi sprememb in dopolnitev drugih določb zakona. Izhaja- 
joč iz takega gledišča torej niso upoštevane v predhodnem 
postopku predlagane spremembe in dopolnitve določenih 
temeljnih določb, med katerimi je bil tudi predlog, da se črta 
25. člen. Ko je bilo predlagano, da se črta omenjeni člen, je 
bilo opozorjeno, da je V njem urejno načelo, ki naj bi bilo 
zaradi vsebine določeno v ustavi SFRJ, ne pa v zakonu. 
Opozorjeno je bilo tudi, da ta rešitev ni določena na način, ki 
bi popolno izrazil v ustavi določene odnose v združenem delu, 
in da temelji na navedenem načelu tako imenovana dogo- 
vorna ekonomija. 

Pri obravnavi teh razlogov je bilo poudarjeno, da je načelo 
iz 25. člena bistveno za urejanje odnosov v združenem delu in 
ga zato ni mogoče črtati iz temeljnih določb. V tem členu so 
določene pravice narodov in narodnosti, organiziranih v 
samoupravno združeno delo, do enakopravnega pridobivanja 
dohodka in razpolaganja z dohodkom, ustvarjenim v združe- 
nem delu, in na podlagi tega do svobodnega upravljanja dela 
in rezultatov dela, kar je temelj položaja delavca v združenem 
delu ter njegovega samoupravnega organiziranja v družbeno- 
političnih skupnostih, med drugim tudi v federaciji. 

2) Z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o združenem delu, z določbami, ki v primerjavi z 
veljavnimi drugače urejajo odnose pri pridobivanju in razpo- 
rejanju dohodka v okviru družbenoekonomskih odnosov 
delavcev v združenem delu, so urejena naslednja vprašanja: 

(1) vloga delovne organizacije v družbenoekonomskih 
odnosih delavcev v združenem delu, 

(2) ustvarjanje skupnega prihodka v odnosih sodelovanja 
proizvajalnih in prometnih organizacij združenega dela, 

(3) razporejanje skupnega dohodka, 
(4) razporejanje dohodka temeljne organizacije združenega 

dela, 
(5) izkazovanje dohodka temeljne organizacije združenega 

dela, 
(6) druga vprašanja. 

(1) Položaj delovne organizacije v 
družbenoekonomskih odnosih delavcev v 
združenem delu (14., 15., 16. in 17. člen) 

V 14. členu je predlagano, da se 56. člen črta, ker so 
vprašanja, na katera se nanaša, podrobno razčlenjena s členi 
56 do 68. 

Zaradi krepitve ustavne vloge delovne organizacije in 
sožitja v njej bi smele temeljne organizacije združenega dela 
le izjemoma neposredno dajati v promet proizvode in storitve, 
kar pomeni, da bi moral v bodoče praviloma potekati promet 
proizvodov in storitev prek delovne organizacije. Taka rešitev 
je v skladu z opredelitvami iz dologoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije ter s kritično analizo delovanja politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja. 

V spremembi 61. člena je urejeno, da daje temeljna organi- 
zacija združenega dela svoje proizvode in storitve v promet 
prek delovne organizacije, le izjemoma pa neposredno, če to 
zahtevata narava dela in način njenega poslovanja. V tem 
členu je tudi urejeno, da lahko daje temeljna organizacija 
združenega dela svoje poroizvode in storitve v promet tudi 
prek sestavljene organizacije združenega dela, če jih ne daje 
prek delovne organizacije. 

Na glede na to, da daje temeljna organizacija združenega 
dela svoje proizvode in storitve v promet prek delovne organi- 
zacije oziroma sestavljene organizacije, pa delavci v temeljni 
organizaciji združenega dela pridobivajo dohodek te temeljne 
organizacije iz celotnega prihodka, ki se ustvari s prodajo teh 
proizvodov in storitev po cenah na trgu, kar pomeni na enak 
način kot tedaj, ko daje temeljna organizacija svoje proizvode 
in storitve v promet neposredno. 

Zaradi krepitve sožitja temeljnih organizacij združenega 
dela v okviru delovne organizacije se s predlaganimi spre- 
membami zagotavlja, da se določa politika cen skupno v 
okviru delovne organizacije oziroma Sestavljene organizacije 
združenega dela, ne pa v vsaki temeljni organizaciji združe- 
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nega dela posebej. Tudi cene proizvodov in storitev na doma- 
čem in tujem trgu določajo temeljne organizacije združenega 
dela skupaj, ne pa vsaka samostojno. S tem se krepita sožitje 
in vloga delovne organizacije oziroma sestavljene organiza- 
cije na tem zelo važnem področju, ki vpliva na pridobivanje 
dohodka. Pri tem temeljnem pravilu je tudi izjema, ki se 
nanaša na primere, ko daje temeljna organizacija svoje proiz- 
vode in storitve neposredno v promet. Vse navedeno je zago- 
tovljeno s spremembami 62. člena. 

S spremembami 63. člena pa se zagotavlja, da mora 
temeljna organizacija združenega dela tudi tedaj, ko prodaja 
svoje proizvode in storitve drugi temeljni organizaciji v okviru 
delovne organizacije oziroma sestavljene, organizacije zdru- 
ženega dela in ko sporazumno z njo določa cene, po katerih 
se prodajajo ti proizvodi in storitve, to delati v skladu s prej 
navedenim načelom in hkrati upoštevati trajnejše odnose v 
gibanju cen in druge pogoje na trgu ter merila iz samouprav- 
nega sporazuma, ne pa trenutne interese. 

(2) Ustvarjanje skupnega prihodka v odnosih 
sodelovanja proizvajalnih in prometnih 
organizacij (členi 21-28) 

Veljavne določbe, v katerih je urejeno vprašanje ustvarjanja 
skupnega prihodka v odnosih sodelovanja proizvajalnih in 
prometnih organizacij združenega dela, praktično niso izved- 
ljive, ker določajo, da se organizacije združenega dela, ki se 
ukvarjajo s prometom blaga in storitev na debelo oziroma z 
izvoznimi, uvoznimi ali drugimi zunanjetrgovinskimi posli, ne 
smejo ukvarjati s prometom blaga in, storitev na debelo ozi- 
roma z izvoznimi, uvoznimi ali drugimi zunanjetrgovinskimi 
posli, če niso sklenile samoupravnega sporazuma s proizva- 
jalnimi in drugimi organizacijami združenega dela, s katerimi 
poslujejo v skladu z zveznim zakonom. 

V zvezi s temi določbami je bil sprejet zvezni zakon o 
obveznem združevanju dela in sredstev organizacij združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev, s 
proizvajalnimi organizacijami združenega dela, po katerem 
morajo temeljne prometne organizacije združiti delo in sred- 
stva zaradi skupnega poslovanja (skupni prihodek) s temelj- 
nimi proizvajalnimi organizacijami, s katerimi trajneje poslu- 
jejo, ter sklenjene samoupravne sporazume o trajnem sodelo- 
vanju ter druge samoupravne sporazume in pogodbe, ki se 
nanašajo na to sodelovanje, uskladiti s tem zakonom. 
Temeljne prometne organizacije morajo hkrati tudi najmanj 
polovico celotnega prihodka ustvarjati na podlagi skupnega 
prihodka iz skupnega poslovanja. Ce teh, z zakonom predpi- 
sanih pogojev ne izpolnjujejo, se ne smejo ukvarjati s prome- 
tom blaga in storitev. Ta zakon se praktično ni niti izvajal, 
četudi je bil sprejet že pred šestimi leti, ker so se navedene 
določbe iz leta v leto odlagale, vse do 1. januarja 1987, 
medtem pa je bil sprejet zakon, da se uporaba teh določb 
preloži do leta 1990. 

Predlagane rešitve o ustvarjanju skupnega prihodka v 
odnosih sodelovanja proizvajalnih in prometnih organizacij 
temeljijo na naslednjih načelnih opredelitvah: 

- da temeljijo odnosi obveznega združevanja dela in sred- 
stev med proizvajalnimi in prometnimi organizacijami združe- 
nega dela na načelih enakopravnosti proizvajalnih in promet- 
nih organizacij združenega dela; 

- da se uredijo razmerja pri ustvarjanju skupnega pri- 
hodka ob obveznem združevanju dela in sredstev med proiz- 
vajalnimi in prometnimi organizacijami združenega dela na 
način, ki zagotavlja, da se rizi ko in odgovornost za ustvarjanje 
skupnega prihodka uresničujeta na konkretnem proizvodu ali 
storitvi, glede katerega opravlja prometna organizacija zdru- 
ženega dela zadnjo fazo reprodukcijskega procesa oziroma 
prodajo ter pridobiva s proizvajalno organizacijo združenega 
dela dohodek; 

- da se urejajo razmerja pri ustvarjanju skupnega pri- 
hodka ob fakultativnem združevanju dela in sredstev med 
proizvajalnimi in prometnimi organizacijami združenega dela 
izključno s samoupravnim sporazumom med temi organizaci- 
jami združenega dela. 

V zvezi z navedenimi načelnimi opredelitvami je s spremem- 
bami 71. člena urejeno, da se pojavlja obvezno združevanje 
dela in sredstev med organizacijami združenega dela, ki se 
ukvarjajo s prometom blaga in storitev na debelo oziroma z 

izvozom, ter proizvajalnimi in drugimi organizacijami združe- 
nega dela na podlagi skupnega ustvarjanja dohodka z ude- 
ležbo pri skupnem prihodku, in to pod pogojem, da poslujejo 
te organizacije združenega dela na trajnejših podlagah (naj- 
manj za dobo, za katero se sprejme srednjeročni plan) ter da 
proizvajalne in druge organizacije združenega dela s tem 
sodelovanjem ustvarjajo najmanj dve tretjini vrednosti svo- 
jega letnega obsega proizvodnje proizvodov ali storitev. 

V vseh drugih primerih temelji ustvarjanje skupnega pri- 
hodka v odnosih sodelovanja proizvajalnih in prometnih orga- 
nizacij na fakultativnem združevanju dela in sredstev, kar 
pomeni v odnosih med organizacijami združenega dela, ki se 
ukvarjajo s prometom blaga in storitev na debelo oziroma z 
izvozom, ter proizvajalnimi in drugimi organizacijami združe- 
nega dela, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, ter v odnosih 
med organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo z uvo- 
zom, zastopništvom in posredovanjem ter prometom blaga in 
storitev na drobno, ter proizvajalnimi in drugimi, organizaci- 
jami združenega dela. 

V skladu s tako opredelitvijo so na ustrezen način spreme- 
njeni in dopolnjeni členi 72 do 78, s tem da je predlagana 
alternativa, da se 78. člen črta, ker po določenih mnenjih ni 
izvedljiv. 

(3) Razporejanje skupnega dohodka (členi 31-34) 
Določbe o razporejanju skupnega dohodka niso dovolj 

natančne in nepopolno urejajo ugotavljanje deleža delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela, ki pri svojem poslo- 
vanju uporabljajo sredstva drugih temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, in to iz živega dela pri skupnem dohodku. Zato je 
bilo ravnanje v praksi različno in se je pogosto dogajalo, da so 
se delavcem v temeljni organizaciji združenega dela, ki pri 
svojem poslovanju uporablja sredstva drugih temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, kot delež pri skupnem dohodku iz 
živega dela zagotavljala samo sredstva za osebne dohodke in 
7P skunnn nnrahn 

V praksi se je to verjetno dogajalo zaradi nenatančne 
določbe petega odstavka 82. člena zakona o združenem delu, 
v kateri je določeno, da se delež pri skupnem dohodku iz 
minulega dela uresničuje iz dela tega dohodka potem, ko so 
zagotovljena sredstva za osebne dohodke in za skupno 
porabo delavcev v temeljni organizaciji, ki je pri svojem poslo- 
vanju uporabljala združena sredstva, v skladu s skupnimi 
osnovami in merili, ki veljajo v organizacijah združenega dela. 

To vprašanje je posebno pomembno za ugotavljanje deleža 
tujih oseb v dohodku domače organizacije združenega dela 
na podlagi vloženih sredstev, in sicer glede na določbo dru- 
gega odstavka 27. člena ustave SFRJ, po kateri imajo delavci 
organizacije združenega dela, ki uporablja sredstva, ki so jih 
vložile tuje osebe, enake družbenoekonomske in druge samo- 
upravne pravice kot delavci v organizacijah združenega dela, 
ki pri svojem poslovanju uporabljajo sredstva drugih domačih 
organizacij združenega dela. 

S spremembami 82. člena je natančno določeno, da pri- 
pada delavcem v temeljni organizaciji, ki pri svojem poslova- 
nju uporablja sredstva drugih temeljnih organizacij, kot delež 
pri skupnem dohodku iz živega dela del tega dohodka, s 
katerim se zagotavljajo poleg sredstev za bruto osebne 
dohodke tudi sredstva za kritje obveznosti iz dohodka, ki so v 
zvezi z ustvarjanjem skupnega dohodka, ter sredstva za razši- 
ritev materialne osnove dela in za rezerve po prispevku, ki so 
ga delavci dali s svojim živim delom k ustvarjanju skupnega 
dohodka v skladu s samoupravnim sporazumom. V skladu s 
to rešitvijo je s spremembami natančno urejeno, kako se 
ugotavlja del skupnega dohodka iz minulega dela (z gospo- 
darjenjem z združenimi sredstvi), ki se deli na temeljno orga- 
nizacijo združenega dela, ki pri svojem poslovanju uporablja 
sredstva drugih temeljnih organizacij, ter na organizacije 
združenega dela, ki so ta sredstva združile. 

Nujnost ustvarjanja nadaljnjih pogojev za razvoj in krepitev 
vseh oblik osebnega dela, kot integralnega dela združenega 
dela in strukturne razvojne potrebe naše družbe, izhaja iz 
stališč in opredelitev iz družbeno potrjenih dokumentov o 
razvoju drobnega gospodarstva, ki so tudi podlaga za spre- 
membe in dopolnitve zakona o združenem delu. Na trinajstem 
kongresu ZKJ je bilo poudarjeno, da je treba precej ustvarjal- 
neje razčleniti določbe zakona o združenem delu, ki naj bi 
spodbudile in razširile prostor za celotno samoupravno orga- 
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rtiziranje, med drugim tudi za vse oblike samoupravnega 
organiziranja nosilcev osebnega dela ter za njihovo povezo- 
vanje z združenim delom. V družbeni praksi in v dolgoročnem 
programu ekonomske stabilizacije je posebej poudarjeno, da 
je treba nenehno spodbujati nove dejavnosti in razvijati 
obstoječe, ki nudijo intelektualne oziroma poklicne storitve, 
katere opravljajo zaradi njihove narave zasebniki in katere se 
vse bolj pojavljajo in razvijajo z razvojem novih tehnologij in 
proizvodenj ter so v prid razvoju celotne družbe. 

Na podlagi teh opredelitev je namen uvrstitve novega, 
101. a člena: 
- da delovnim ljudem, ki z osebnim delom samostojno kot 

poklic opravljajo poklicno dejavnost, omogoči, da ob razpola- 
ganju z določenimi sredstvi za opravljanje dejavnosti ne zdru- 
žujejo le svojega dela, temveč svoje delo in sredstva medse- 
bojno ter z delom delavcev in z družbenimi sredstvi v okviru 
zadrug (na primer likovnih umetnikov, galeristov, knjigarnar- 
jev, projektantov, elektronikov, programerjev, informatikov, 
arhitektov, stomatologov, pravnikov, ekonomistov) ali z 
delom delavcev in z družbenimi sredstvi v pogodbenih organi- 
zacijah združenega dela (razvojno-raziskovalnih, projektnih, 
proizvajalnih, proizvajalno-storitvenih, za organiziranje proiz- 
vodnje izdelkov domače obrti, umetne obrti in podobno); 

- da ustvarjajoč nadaljnje pravne pogoje za združevanje 
dela in sredstev te kategorije nosilcev osebnega dela (v 
zadruge in pogodbene organizacije združenega dela) omo- 
goči njihovo čim- optimalnejše delovno-proizvodno angažira- 
nje, pridobivanje dohodka na vseh podlagah (zlasti v razmer- 
jih skupnega ustvarjanja dohodka) v vseh oblikah samouprav- 
nega organiziranja njihovega dela, torej ne samo v njihovih 
začasnih ali trajnih delovnih skupnostih. Tako se odpravljata 
tudi enostranskost normiranja teh razmerij v zakonu o združe- 
nem delu ter različnost praktičnih rešitev v posameznih druž- 
benopolitičnih skupnostih; 

- da družbenoekonomski položaj delovnih ljudi, ki z oseb- 
nim delom opravljajo poklicne dejavnosti, izenači s položajem 
delavcev glede možnosti čim bolj smotrne in družbeno bolj 
organizirane uporabe družbenih sredstev; 

- da razširi možnost vzpostavljanja neposrednega sodelo- 
vanja teh delovnih ljudi z organizacijami združenega dela - 
brez posredovanja in vsiljevanja; 

- da spodbudi širše produktivnejše zaposlovanje in angaži- 
ranje, dinarskih in deviznih sredstev, zlasti naših delavcev na 
začasnem delu v tujini, ter prispeva k nadomestitvi uvoza 
tistih proizvodov, tistih vrst blaga in storitev, ki se lako proiz- 
vajajo pri nas, ter k uresničevanju drugih ciljev razvoja drob- 
nega gospodarstva, določenih v dolgoročnem programu eko- 
nomske stabilizacije. 

Poleg navedenih sprememb so opravljene v določbah, o 
skupnem dohodku tudi druge nujne spremembe, s katerimi se 
natančneje določa ugotavljanje skupnega dohodka na pod- 
lagi določenih standardov materialnih in drugih poslovnih 
stroškov, delovnih normativov in drugih elementov poslova- 
nja. S temi spremembami se tudi precizirajo določbe o tem, 
kdaj in na podlagi česa delavci odločijo, da se odrekajo 
pravici do vrnitve združenih sredstev ter pravici do nadome- 
stila za gospodarjenje z združenimi sredstvi. 

/4/ Razporejanje dohodka temeljne 
organizacije združenega dela /členi 50-55/ 

Spremembe določb o razporejanju dohodka temeljne orga- 
nizacije združenega dela, so predlagane na podlagi rešitev, ki 
so določene v zakonu o celotnem prihodku in dohodku, ki ga 
je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora 26. decem- 
bra 1986. 

Tako se spreminjajo določbe, s katerimi se v zakonu o 
združenem delu urejajo odnosi pri razporejanju dohodka in 
čistega dohodka temeljne organizacije združenega dela (členi 
110-124). 

S predlaganimi rešitvami se tako urejajo odnosi pri razpore- 
janju dohodka temeljne organizacije združenega dela, da sq 
najprej izloča del dohodka, ki ga je temeljna organizacija 
združenega dela ustvarila na podlagi rezultatov dela v 
izjemno ugodnih naravnih pogojih ali ki je rezultat drugih 
izjemnih ugodnosti pri njegovem ustvarjanju, ter del 
dohodka, ki ga je temeljna organizacija združenega dela 
ustvarila na podlagi razvojne premije ali na drugi z zakonom 

predpisani podlagi za določene namene, ker je treba z deli- 
tvijo dohodka zagotoviti z zakonom določene namene teh 
sredstev, in to v višini, v kateri so bila ustvarjena sredstva na 
tej podlagi. Zato tega dela dohodka ni mogoče deliti za 
splošne družbene in skupne potrebe niti za osebno in skupno 
porabo. 

Po izločanju tega dela dohodka bi se dohodek temeljne 
organizacije najprej razporedil na del za obveznosti, ki se 
nadomeščajo iz dohodka temeljne organizacije združenega 
dela in katerih višina ni odvisna od velikosti ustvarjenega 
dohodka, ker so te obveznosti delavci prevzeli že prej, in to v 
fiksno določenem znesku. Potem pa bi se dohodek delil na 
del dohodka za obveznosti, ki se nadomeščajo iz dohodka 
temeljne organizacije združenega dela in katerih višina se 
določa glede na velikost ustvarjenega dohodka (davki, pri- 
spevki in drugo), in na del dohodka, ki tvori čisti dohodek 
temeljne organizacije združenega dela. 

Poleg te glavne delitve dohodka temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, ki je urejena s spremenjenim 110. členom, je v 
tem členu tudi fioločeno, katere obveznosti se štejejo za 
obveznosti, ki se nadomeščajo iz dohodka In katerih višina ni 
odvisna, od velikosti ustvarjenega dohodka, ter katere obvez- 
nosti se štejejo za obveznosti, ki se nadomeščajo iz dohodka 
temeljne organizacije združenega dela v višini, ki je odvisna 
od velikosti ustvarjenega dohodka, in kaj tvori osnovo za 
določitev teh obveznosti. 

V tem členu je tudi urejeno, kako se dobi čisti dohodek 
temeljne organizacije združenega dela, ker je to važno, da bi 
se ta obračunska kategorija, ki je zelo pomembna za razpore- 
janje dohodka za osebno in skupno porabo ter za akumula- 
cijo, pravilno in enotno izkazovala v temeljnih organizacijah 
združenega dela. 

Glede na nov način razporejanja dohodka in glede na to, da 
se daje pri tem razporejanju prednost delu dohodka, ki je bil 
ustvarjen na podlagi izjemnih ugodnosti pri njegovem ustvar- 
janju, ter delu dohodka na podlagi razvojne premije, je bilo 
treba s to rešitvijo uskladiti tudi 111. člen, ki ureja vprašanje 
ugotavljanja tega dela dohodka, s tem da bi se določil tudi 
namen tako ugotovljenega dela dohodka. Ker se v praksi 
lahko zgodi, da se na tej podlagi ugotovoljeni del dohodka ne 
more pokriti iz ustvarjenega dohodka, je dana alternativna 
rešitev, da se ta del dohodka usklajuje z ustvarjenim dohod- 
kom, kar pomeni, da se na tej podlagi ne more izkazovati 
izguba, temeljna rešitev, dana s spremembo 154. člena, pa je, 
da se tudi na tej podlagi izkazuje izguba, kar praktično 
pomeni, da bi se akumulacija in obveznosti na tej podlagi 
ustvarjali z izgubo. 

Ker je po rešitvi v zakonu o celotnem prihodku in dohodku 
del bruto osebnega dohodka delavca iz živega dela kategorija 
in element razporejanja čistega dohodka, ne pa dohodka, so 
bile nujne tudi ustrezne spremembe v členih, s katerimi se 
natančneje urejata vprašanja razporejanja čistega dohodka in 
delitev sredstev za osebne dohodke delavcev. V teh členih je 
natančneje urejeno tudi izplačilo tega dela osebnega 
dohodka, kot tudi način njegovega ugotavljanja in kaj se z 
njim zagotavlja. Treba je bilo tudi natančneje določiti, katere 
skupne potrebe se krijejo iz osebnega dohodka delavca v 
skladu z rešitvijo, sprejeto o tem vprašanju v zakonu o celot- 
nem prihodku in dohodku. Zato je spremenjen 125. člen 
zakona, ki natačneje ureja navedena vprašanja. 

V zvezi z razporejanjem sredstev za osebne dohodke je 
predlagana sprememba 129. člena, s katero se ureja, da se to 
razporejanje opravi v skladu z merili iz družbenega dogovora 
o dohodku. 

/5/ Izkazovanje dohodka temeljne organizacije 
združenega dela /členi 68-82/ 

Na podlagi dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije in stališč CK ZKJ, da se ustvarja v okvirih pridobljenega 
dohodka zakonita medsebojna odvisnost bruto osebnih 
dohodkov na delavca /na vseh podlagah/ in akumulacije v 
primerjavi z uporabljenimi sredstvi, ter dohodka na delavca in 
dohodka v primerjavi z uporabljenimi sredstvi, je s spremem- 
bami 140. člena zagotovljeno, da so to kazalci, s katerimi se 
obvezno izkazujejo rezultati dela delavcev in poslovanja 
temeljne organizacije, s tem da lahko temeljna organizacija 
združenega dela poleg teh kazalcev /ki so obvezni/ uporablja 
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tudi druge kazalce za izkazovanje rezultatov dela delavcev in 
poslovanja temeljne organizacije združenega dela, ki so dolo- 
čeni s samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom. 

V skladu s to rešitvijo so izpeljane potrebne spremembe v 
141., 142. in 143. členu. 

Namen rešitve, predlagane s spremembo 146. člena, po 
katerem delavci v temeljni organizaciji združenega dela, prek 
žito računa delovne organizacije ustvarjajo celotni prihodek 
temeljne organizacije in razpolagajo s sredstvi, ki jih uprav- 
ljajo, je krepitev ustavne vloge delovne organizacije, sožitja 
temeljnih organizacij združenega dela v okviru delovne orga- 
nizacije, smotrnejša uporaba denarnih sredstev, zmanjšanje 
odvisnosti temeljnih organizacij združenega dela, ki. nimajo 
dovolj obratnih sredstev, od bank, zmanjšanje stroškov/obre- 
sti in drugi stroški/ ter na tej podlagi krepitev njihove repro- 
duktivne in akumulativne sposobnosti. Taka rešitev je tudi v 
skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije in 
s kritično analizo. S predlagano spremembo se ta določba 
usklajuje tudi z določbami drugih členov, v katerih so dane 
nove rešitve za krepitev ustavne vloge delovnih organizacij. 

Rešitev, predlagana v tem členu, zagotavlja krepitev 
ustavne vloge delovne organizacije in sožitje temeljnih orga- 
nizacij združenega dela v njej, ustvarjanje pogojev za smotr- 
nejšo uporabo razpoložljivih denarnih sredstev. Hkrati pa je 
zagotovljena tudi samoupravna alternativa te rešitve, ko so za 
to izpolnjeni določeni pogoji. V praksi namreč obstajajo 
posebne okoliščine, v katerih delajo in delujejo določene 
temeljne organizacije združenega dela /na primer temeljne 
organizacije združenega dela, ki so kot gospodarski subjekti 
zaokrožen proces, v katerem se proizvaja za trg, potem 
temeljne organizacije združenega dela, katerih sedež je v eni 
republiki oziroma pokrajini, sedež delovne organizacije pa v 
drugi, in podobno/. Te in podobne okoliščine opozarjajo, da 
je treba določenim temeljnim organizacijam dati možnost, da 
imajo lasten žiro račun, s tem da so taki primeri izjema v 
primerjavi z glavno rešitvijo. 

Za zagotovitev čim bolj realnih podatkov za ocenjevanje 
rezultatov dela delavcev in poslovanja temeljne organizacije 
združenega dela je bilo treba predpisati, katere podatke 
morajo obvezno vsebovati poročila in informacije, ki jih da 
poslovodni organ delavcem o njihovih rezultatih dela in 
poslovanja temeljne organizacije združenega dela ter katere 
morajo le-ti obravnavati preden sprejmejo periodični obračun 
oziroma ugotovijo zaključni račun. 

Za zagotovitev čim realnejših podatkov o rezultatih dela 
delavcev in, o poslovanju temeljne organizacije združenega 
dela, ki so potrebni družbenemu sistemu informiranja, da bi 
bila realnejša osnova za izdelavo tako imenovane majske 
analize in letne resolucije o družbenoekonomskem in social- 
nem razvoju ter da bi se hkrati racionaliziralo delo knjigovod- 
stva v temeljnih organizacijah združenega dela - je tudi pred- 
lagano, da se med letom sestavita namesto treh periodičnih 
obračunov dva, in to za dobo štirih mesecev, s tem da lahko 
temeljne organizacije združenega dela za lastne potrebe 
sestavijo obračune tudi za krajše dobe od tistih, ki sta dolo- 
čeni /mesečno, dvomesečno/. Hkrati je poenostavljen tudi 
postopek za sprejetje periodičnih obračunov, težišče pa je 
dano na sprejemanje zaključnega računa. Tako je predpi- 
sano, da skupna služba ali pooblaščena specializirana organi- 
zacija, ki ji je zaupano vodenje knjigovodstva za temeljno 
organizacijo združenega dela, opravi kontrolo oziroma revi- 
zijo /interno/ zaključnega računa temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in o tem poroča delavcem te temelje organizacije 
preden sprejmejo odločitev o delitvi ustvarjenega dehodka po 
zaključnem računu. 

Zaradi uskladitve določb, ki urejajo vprašanje motenj pri 
poslovanju temeljne organizacije združenega dela ter vpraša- 
nje poslovanja z izgubo, so te določbe spremenjene, da bi bile 
v skladu z rešitvami o razporejanju dohodka in zagotavljanju 
sredstev za izplačilo dela osebnega dohodka delavcev iz 
živega dela. 

6/ Druga vprašanja 

V določbah zakona, ki urejajo družbenoekonomske odnose 
pri pridobivanju in razporejanju dohodka delavcev v združe- 
nem delu, so tudi druge nujne spremembe in dopolnitve, 
katerih namen je, da se določena vprašanja natančneje ure- 

dijo in odpravijo morebitni dvomi pri njihovi uporabi, da se 
črtajo določbe, ki se ponavljajo, da se nekatere določbe 
uskladijo s spremembami v drugih določbah zakona, da se 
črtajo določbe, ki urejajo snov, ki je urejena v drugih poseb- 
nih zveznih zakonih /vprašanja o obračunskem sistemu/. 
Nekatere spremembe in dopolnitve pa so pravnoredakcijske 
narave. 

3/ v oddelku o sklenitvi delovnega razmerja /členi 84-89/ 
so dopolnjene oziroma spremenjene rešitve, ki se nanašajo 
na: 

- možnost, da se določita za opravljanje določenih del 
oziroma delovnih nalog največ dve stopnji strokovne izo- 
brazbe, na obveznost, da se razpis oziroma oglas objavi v 
dnevnem tisku ter da ima pri izbiri prednost kandidat z višjo 
stopnjo strokovne izobrazbe, če sta za delovno mesto predpi- 
sani dve stopnji strokovne izobrazbe; spremembe in dopolni- 
tve težijo k preciziranju pogojev za opravljanje določenih del 
oziroma delovnih nalog, zboljševanju kvalifikacijske strukture 
zaposlenih in k zagotovitvi dostopnosti vsakega delovnega 
mesta vsem kandidatom pod enakimi pogoji oziroma k temu, 
da se onemogoči izigravanje instituta razpisa in oglasa; 

- možnost preverjanja strokovnih in drugih delovnih spo- 
sobnosti delavca za opravljanje določenih del oziroma delov- 
nih nalog po sklenitvi delovnega rzmerja, da bi se na enoten 
način uredili temeljni pogoji za uvedbo poskusnega dela, ki 
naj bi omogočilo naknadno preverjanje delovnih sposobnosti 
kandidata; 

- obveznost sklenitve delovnega razmerja s pripravniki ozi- 
roma vplačevanja ustreznih sredstev za odpiranje novih pri- 
pravniških delovnih mest, da bi se spodbudilo hitrejše zapo- 
slovanje in usposabljanje mladih šolanih kadrov, za samo- 
stojno delo, ker je na birojih za zaposlovanje njihovo število 
vedno večje; 

- začasno rzporejanje delavcev iz ene temeljne organiza- 
cije v drugo v okviru delovne oziroma sestavljene organizacije 
ter v okviru druge delovne oziroma sestavljene organizacije 
ter obveznost, da se delavcu, katerega delo ni več potrebno, 
ponudi opravljanje del oziroma delovnih nalog v drugi 
temeljni organizaciji združenega dela, ki ustrezajo njegovi 
strokovni izobrazbi, da bi se zagotovila večja gibljivost delav- 
cev ter boljši izkoristek dela delavcev in delovnih sredstev. 

V oddelku o določanju pravic, obveznosti In odgovornosti 
delavcev v delovnem razmerju (90. do 95. člen) so 
dopolnjene oziroma spremenjene rešitve, ki se nanašajo: 

- na dajanje pooblastil poslovodnemu organu oziroma 
delavcu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, da odloča 
o začasnem razporejanju delavcev na druga dela oziroma 
delovne naloge, o delu, daljšem od polnega delovnega časa, 
odobravanju plačane odsotnosti, o izrekanju ukrepov za lažje 
kršitve delovnih obveznosti, o začasni odstranitvi delavca z 
dela, in da daje mnenje o prispevku delavca pri delu, da bi se , 
okrepila odgovornost in omogočilo poslovodnemu organu in 
delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, da v 
skladu s svojo odgovornostjo organizirajo in zagotavljajo 
neoviran potek delovnega procesa; 

- na ustvarjanje zakonske možnosti za skrajševanje delov- 
nega časa v določenih dejavnostih in v določenih primerih in 
skrajševanje delovnega časa delavcev, ki opravljajo izjemno 
težka dela in pod posebnimi delovnimi pogoji oziroma, ki 
delajo v treh ali štirih izmenah, da bi dosegli zaželene cilje za 
nadaljnjo humanizacijo dela in življenja delavcev in za preraz- 
delitev razpoložljive mase dela na večji del delavcev z uvedbo 
novih izmen in ustvarjanje možnosti za novo zaposlovanje; 

- na omejevanje možnosti dela v drugi organizaciji največ 
do ene tretjine polnega delovnega časa, da bi se dopolnilno 
delo omejilo na nujne primere, določene z zakonom; 

- na predpisovanje, da ima delavec med dnevnim delom 
pravico do 30-minutnega odmora oziroma največ do 60- 
minutnega odmora na delih, ki jih opravlja pod posebnimi 
delovnimi pogoji, da bi enotno uredili to pravico delavcev; 

- na dajanje pooblastil pristojnim zveznim organom, da 
predpisujejo ukrepe za varstvo pri delu, tehnične normative in 
ukrepe za ohranitev, zboljševanje in varstvo človekovega oko- 
lja, če je njihovo predpisovanje pomembno za vso državo, da 
bi se, ko gre za varstvene ukrepe, ki se nanašajo na tehnične 
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normative, in ukrepe za ohranitev in varstvo človekovega 
okolja, zagotovilo njihovo enotno urejanje. 

V oddelku odgovornosti za opravljanje delovnih obvezno- 
sti (96. do 108. člen) so spremenjene oziroma dopolnjene 
rešitve, ki se nanašajo na ugotavljanje novih hujših kršitev 
delovnih obveznosti, spremembo vrstnega reda disciplinskih 
ukrepov po teži oziroma posledicah, na to, da se disciplinski 
ukrep denarne kazni izreče za kršitve delovnih obveznosti, ki 
jih določijo delavci s samoupravnim splošnim aktom, da se 
ukrep prenehanja delovnega razmerja obvezno izreče za 
določene (12) hujše kršitve delovnih obveznosti po samem 
zakonu, če povzročajo večjo gmotno škodo, ogrožajo življe- 
nje in zdravje delovnih ljudi in drugih občanov ali se z njimi 
bistveno ovira delovni proces, katerih stopnje delavci vnaprej 
določajo s svojim samoupravnim splošnim aktom, da bi se 
zagotovili večja disciplina in odgovornost za izvrševanje del in 
delovnih nalog in končno preprečilo pojmovanje, da je zapo- 
slenost v združenem delu v naših razmerah svojevrsten privi- 
legij in da je zaposlenemu delavcu delovno razmerje zagotov- 
ljeno ne glede na njegov odnos do dela; 

- na ustvarjanje možnosti, da se za dele organizacij združe- 
nega dela, ki se nahajajo izven sedeža temeljne organizacije, 
ustanovi poseben svet disciplinske komisije, na določitev, da 
svet disciplinske komisije ne sme imeti manj kot tri člane, 
črtanje določbe, da morajo biti v disciplinski komisiji osebe 
izven temeljne organizacije (predstavniki družbenopolitične 
skupnosti, na katere ozemlju je temeljna organizacija), daja- 
nje pooblastil za začetek disciplinskega postopka delavcu, ki 
vodi delo organizacije združenega dela, in določitev obvezno- 
sti pristojnega organa, da začne postopek za razrešitev indivi- 
dualnega poslovodnega organa oziroma predsednika kolegij- 
skega poslovodnega organa in delavca s posebnimi poobla- 
stili in odgovornostmi, če v določenem roku ne vloži zahteve 
za začetek disciplinskega postopka, določanje krajših rokov 
za vlaganje ugovorov delavskemu svetu - 8 namesto 15 dni, in 
za začetek postopka pred sodiščem združenega dela -15 
namesto 30 dni, da bi se okrepila odgovornost za opravljanje 
delovnih obveznosti, odpravile normativne in subjektivne 
ovire, omogočila selekcija in cirkulacija delavcev na podlagi 
njihove sposobnosti in prizadevanja, onemogočilo nadaljnje 
delo delavcem, ki ne prispevajo h gospodarni uporabi družbe- 
nih sredstev, zagotovila smotrnost in ekonomičnost vodenja 
disciplinskega postopka in postopka za določitev odškodnine 
ter dala možnost za poravnavo odškodnine med delavcem in 
organizacijo združenega dela. 

V oddelku o prenehanju delovnega razmerja (109. do 113. 
člen) so spremenjene oziroma dopolnjene rešitve, ki se nana- 
šajo na obvezno odločanje o prenehanju delovnega razmerja 
delavcev, zaradi katerih neodgovornega odnosa je prišla 
temeljna organizacija v ekonomske težave, na odločanje o 
prenehanju delovnega razmerja delavca, ki ni zmožen oprav- 
ljati zaupanih del oziroma delovnih nalog ali ki trajneje ne 
uresničuje povprečnih delovnih rezultatov, da bi se zagotovil 
večji vpliv družbene skupnosti kot celote na odgovornejši 
odnos do dela in na podlagi tega na gospodarnejšo uporabo 
družbenih sredstev, s katerimi razpolagajo delavci, ter omo- 
gočila zamenjava nesposobnih delavcev z brezposelnimi in 
drugimi delavci, ki so pripravljeni uresničevati delovne rezul- 
tate, ki ustrezajo gospodarni uporabi družbenih sredstev. 

Sprememba 216. člerla zagotavlja enotno ureditev vpraša- 
nja prenehanja delovnega razmerja delavca po samem 
zakonu, ko izpolni pogoje za uveljavitev pokojninske pravice, 
kar je tudi v skladu z zakonom o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Predlagana rešitev 
zagotavlja enoten način prenehanja delovnega razmerja za 
vse delavce na celotnem območju SFRJ, česar do sedaj ni 
bilo, s tem pa se zagotavlja njihov z ustavo SFRJ določen 
položaj pri uveljavljanju pravice dela z družbenimi sredstvi ter 
enakomernejše odhajanje v pokoj oziroma hitrejše zaposlova- 
nje brezposelnih mladih šolanih kadrov, kar vse je v skladu z 
dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije, kritično 
analizo delovanja političnega sistema socialističnega samou- 
pravljanja in dokumenti XIII. kongresa ZKJ. 

V petem poglavju o varstvu pravic delavcev (114. in 115. 
člen) so skrajšani roki za vlaganje zahtev za varstvo pravic 
pristojnemu organu v temeljni organizaciji oziroma sodišču 
združenega dela in dana je pravica organizaciji združenega 
dela, da prav tako lahko začne postopek pred sodiščem 

združenega dela, da bi se zagotovila racionalizacija postopka 
za varstvo pravic delavcev in varstvo družbenih interesov. 

Predlagane spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na 
mesebojna delovna razmerja delavcev v združenem delu, 
izhajajo iz družbeno sprejetih opredelitev, njihov namen pa je 
zagotoviti vestnejši odnos do dela, zaostriti odgovornost za 
opravljanje delovnih obveznosti, ustvariti pogoje za gospo- 
darnejšo uporabo delovnega časa in delovnih sredstev, pove- 
čati produktivnost dela in ustvariti večje možnosti za zaposlo- 
vanje, predvsem za produktivno zaposlovanje brezposelnih 
mladih, strokovnih in kvalificiranih delavcev. 

4) Na podlagi stališč in opredelitev, s katerimi se zahteva 
večja odgovornost delavcev v temeljni organizaciji za upo- 
rabo družbenih sredstev, so predlagane spremembe in dopol- 
nitve, ki popolneje zagotavljajo uresničevanje odgovornosti 
delavcev, da v svojem skupnem in splošnem družbenem inte- 
resu nenehno obnavljajo, povečujejo in zboljšujejo družbena 
sredstva, ki jih upravljajo. 

231. a člen predvideva, da lahko dajejo delavci v temeljni 
organizaciji družbena sredstva v začasno uporabo pod pogoji 
in na način, ki so določeni s samoupravnim splošnim aktom, 
in da ima za ta sredstva temeljna organizacija pravico do 
povračila (prvi in drugi odstavek). Ker je dajanje osnovnih in 
obratnih sredstev izven uporabe v začasno uporabo oziroma v 
zakup urejeno z zakonom, ki ureja amortizacijo družbenih 
sredstev, vsebuje tretji odstavek tega člena napotilno normo v 
tem smislu. 

Glede na predlagane rešitve je v 117. členu predlagano 
črtanje 234. člena zakona o združenem delu. 

Predlagana dopolnitev prvega odstavka 272. člena omo- 
goča pooblaščenemu organu oziroma delavcem in drugim 
delovnim ljudem v družbeni pravni osebi, da tudi neposredno 
zahtevajo, da se preneha in ustavi nadaljnje oviranje oziroma 
da zahtevajo vračanje v prejšnje stanje, ne pa samo po druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja. Delavci imajo namreč 
pravico, obveznost in odgovornost, da uveljavljajo pravico 
dela z družbenimi sredstvi in da pri tem v skupnem in sploš- 
nem družbenem interesu družbenoekonomsko smotrno upo- 
rabljajo družbena sredstva in da ta sredstva nenehno obnav- 
ljajo, povečujejo in zboljšujejo. Isto se nanaša tudi na prvi 
odstavek 273. člena, kar omogoča pooblaščenemu organu 
oziroma delavcem in drugim delovnim ljudem v družbeni 
pravni osebi, da lahko vložijo zahtevo za odškodnino ne-le po 
družbenem pravobranilcu samoupravljanja, temveč tudi ne- 
posredno. 

5) Glede na stališča in opredelitve v dokumentih, ki so 
podlaga za sprmembo in dopolnitev zakona o združenem 
delu, so predlagane spremembe in dopolnitve VII. poglavja 
»Povezovanje samostojnega osebnega dela v sistem samo- 
upravnega združenega dela«. Pri izdelavi predloga smo izha- 
jali iz strateških opredelitev razvoja države, zlasti pa opredeli- 
tve, da so na področju osebnega dela (v kmetijstvu, Obrti in 
drugih delih drobnega gospodarstva, stanovanjski izgradnji, 
prometu in drugi dejavnosti) številni neizkoriščeni razvojni 
potenciali (razpoložljivi delovni potencial, naravni resursi, 
obstoječi gospodarski objekti, materialna in finančna sred- 
stva), katerih aktiviranje lahko pomembno prispeva k poveča- 
nju proizvodnje in dohodka, razširitvi možnosti produktiv- 
nega zaposlovanja in uresničevanju pomembnih in globljih 
sprememb v gospodarski strukturi države. Posebno 
pomembno je zagotoviti širše in bolj stimulativne pogoje za 
popolnejše delovno proizvodno angažiranje dinarskega in 
deviznega varčevanja cbčanov, zlasti pa delavcev na začas- 
nem delu v tujini. Združevanje dela in samoupravno organizi- 
ranje delovnih ljudi in občanov v zadruge in druge oblike 
združevanja in njihovega povezovanja v sistem samouprav- 
nega združenega deta je bistveno vprašanje nadaljnjega 
celotnega razvoja socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov in integralnega razvoja samoupravljanja pri 
nas glede na dejstvo, da ena tretjina proizvajalcev dela na 
področju osebnega dela. Premalo jasne in premalo stimula- 
tivne zakonske rešitve so oteževale ali onemogočale uresni- 
čevanje ustavnih pravic kmetov in drugih delovnih ljudi, da se 
samoupravno organizirajo v zadruge ali druge oblike združe- 
vanja. Jugoslavija je danes ena redkih držav, ki ima kljub 
svojim tradicijam in svoji temeljni opredelitvi razvoja sociali- 
stičnega samoupravljanja omejeno regulativo in prakso 
zadružnega organiziranja. 
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Po širši politični razpravi v Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva Jugoslavije so bila sprejeta stališča o reafirmaciji in 
razvoju zadružništva: kmetijskega, stanovanjskega, obrtnega, 
hranilno-kreditnega, prevozniškega, gostinskega, turistič- 
nega, potrošniškega, za intelektualne storitve, dijaškega, štu- 
dentskega, mladinskega ter zadružništva v drugih dejavno- 
stih, v katerih so delovni ljudje in občani zainteresirani, da po 
načelih samoupravnega organiziranja, ekonomskega inte- 
resa, solidarnosti in vzajemnosti ustanavljajo različne 
zadružne organizacije. 

V stališčih XIII. kongresa ZKJ je določeno, da se »Zveza 
komunistov zavzema za hitrejši in vsestranski razvoj zadružni- 
štva v kmetijstvu, obrti, stanovanjski in drugih dejavnostih kot 
pomembnega dejavnika gospodarskega razvoja, večjega 
zaposlovanja in popolnejšega zadovoljevanja potreb delovnih 
ljudi in občanov in razvoja samoupravnih'odnosov«. 

Na podlagi navedenih družbeno sprejetih opredelitev je 
namen predlaganih rešitev: 

- v novem oddelku »Skupne določbe« določiti rešitve, ki bi 
veljale za vse oblike zadružnega organiziranja (ne samo za 
kmetijsko in obrtno zadružništvo), vštevši tudi določitev 
pojma »drugih oblik združevanja delovnih ljudi in občanov« 
(novi oddelek »skupne določbe«). Tako smo ravnali zato, ker 
je bilo ocenjeno, da je treba odnose združevanja v zadruge 
urediti na enotnih temeljih. Ti odnosi so v zakonu o združe- 
nem delu urejeni posebej za kmetijske zadruge, posebej pa za 
obrtne in druge zadruge, prav tako na enotnih temeljih, ven- 
dar ob smiselni uporabi določb, ki se nanašajo na kmetijske 
zadruge. Urejanje teh odnosov ob smiselni uporabi določb, ki 
se nanašajo na kmetijske zadruge, je neugodno delovalo na 
združevanje v obrtne in druge zadruge, ker je bilo to pojmo- 
vano kot združevanje manjšega družbenega in ekonomskega 
pomena. Gotovo pa je, da združevanje v obrtne, stanovanjske 
in druge zadruge v družbenem in ekonomskem pogledu ni 
manj pomembno, kot pa združevanje v kmetijske zadruge, in 
da ni razlogov, da se posebej urejajo odnosi združevanja v 
kmetijske zadruge; 

- natančneje precizirati cilje, subjekte in predmet združeva- 
nja (pri čemer je ta lahko tudi kumulativen - delo, delovna 
sredstva oziroma druga sredstva - ali alternativen - samo 
delo ali samo sredstva), kot tudi oblike združevanja (v 
zadruge, organizacije kooperantov ali v druge oblike združe- 
vanja), vštevši tudi načela tega združevanja (prostovoljnost, 
svoboda izbire oblik in načina združevanja in jamstvo ohrani- 
tve lastninske pravice) - (novi 274. a člen); 
- dati definicijo zadruge kot samoupravne organizacije 

zadružnikov, položaja delavcev, ki delajo v zadrugi (ki se, če 
so izpolnili z zakonom določene pogoje, organizirajo v 
temeljno organizacijo združenega dela) oziroma položaj 
delavcev, ki opravljajo administrativna in njim podobna dela 
(ki se organizirajo v delovno skupnost v zadrugi) ter opredeliti 
pravno subjektiteto zadruge in TOZD in delovne skupnosti v 
njeni sestavi (novi 274. b člen); 

- določiti načelo, da lahko zadruga opravlja vse dejavnosti 
(eno ali več), razen tistih, katerih opravljanje je z zakonom 
izrecno prepovedano za zadrugo, ter določiti, da veljajo za 
zadrugo iste rešitve glede poslovanja, knjigovodstva in načina 
urejanja samoupravnih odnosov, ki sicer veljajo za organiza- 
cije združenega dela drobnega gospodarstva (novi 274. c 
člen); 

- enotno urediti vprašanje ustanovitve zadruge (način, 
sredstva, obvezna vloga zadružnikov kot pogoj za ustanovitev 
zadruge ob možnosti združevanja samo dela, ko je zadruga 
ustanovljena) ter aktivno vlogo zadružne zveze pri pospeševa- 
nju združevanja v zadruge (novi 274. d člen); 

- izraziti razliko pri pridobivanju dohodka med zadrugami, 
ki se ukvarjajo s proizvodnjo blaga in storitev (zadruge proiz- 
vodnega tipa, vštevši tudi zadruge za opravljanje intelektual- 
nih storitev (projektantske, stomatološke, izumiteljstvo in ino- 
vacija, odvetniške in druge) in zadrugami, ki se ne ustanav- 
ljajo za pridobivanje dohodka, temveč opravljajo določeno 
dejavnost za svoje člane po načelih vzajemnosti in solidarno- 
sti (kot so: stanovanjske zadruge, varčevalno-kreditne, 
potrošniške in druge podobne zadruge) ter precizirati, da se 
ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka 
vseh zadrug uredi enotno z zveznim (ne pa republiškim in 
pokrajinskim) zakonom (274. e člen); 

- določiti natančnejše rešitve glede razporejanja čistega 

dohodka načina oblikovanja zadružnih skladov, ob izrecni 
določitvi možnosti zadružnikov, da smejo del čistega 
dohodka ki jim pripada na podlagi zaključnega računa 
zadruge (v praksi znan pod imenom »ristorno«) zadržati aH 
svobodno združevati v sklade zadruge ter razširiti namene 
uporabe sredstev in teh skladov, jamčiti neodtujljivost odloča- 
nja zadružnikov o teh sredstvih, zlasti ker se pogosto dogaja 
da organi družbenopolitične skupnosti in poslovodne struk- 
ture zadruge in organizacije združenega dela uzurpirajo pra- 
vice odločanja zadružnikov o teh sredstvih (novi 274. f člen). 
Taka rešitev daje delen odgovor na pogosto poudarjeno 
potrebo po določitvi posebne kategorije »zadružne lastnine«. 
Pomanjkanje tega v našem pravnem sistemu destimulira širše 
združevanje v zadruge, destimulira zadružnike, da izločajo 
večja sredstva (iz njim pripadajočega dela čistega dohodka) 
za te namene oziroma zavira ali onemogoča proces podružb- 
Ijanja tega velikega področja proizvodnje, dela in zaposlova- 
nja. V praksi se pogosto zahteva, da se določi ta specifična 
oblika družbene lastnine, katerega vir nastanka so osebno 
delo in sredstva v lasti občanov, ter poudarja, da brez njene 
uveljavitve ni moč pospešiti povezovanja osebnega dela v 
sistem združenega dela. Ocenjeno je bilo, da vprašanja 
»zadružne lastnine« kot specifične oblike družbene lastnine 
ni moč urediti brez ustavnih sprememb; 

— izpopolniti rešitve o odgovornosti za obveznosti zadruge 
in omogočiti subsidiarno in večkratno odgovornost zadružni- 
kov za te obveznosti v skladu s samoupravnim sporazumom o 
združitvi v zadrugo ali posebno pogodbo. Nadalje je treba 
dograditi rešitve o jamstvu zadružnikov za obveznosti 
zadruge, ki ima v svoji sestavi več temeljnih zadružnih organi- 
zacij ali temeljnih organizacij, in sicer v dveh smereh: prvič, 
odpraviti preveliko tveganje za posameznika — zadružnika, ki 
ne bi mogel jamčiti za obveznosti vseh teh organizacij, in 
drugič, zavarovati interese upnikov, vendar ne na način, ki bi 
omogočil raznovrstne špekulacije. Poleg tega je treba najti 
tudi rešitev, ki pri praktičnem uresničevanju takega jamstva 
zadružnikov ne bi ovirala poslovanja zadruge (na primer 
zaradi pogostih regresnih terjatev med zadružniki in temelj- 
nimi organizacijami v sestavi zadruge). Pričakujemo, da bo 
javna razprava, glede na dobre rešitve v praksi, ponudila 
odgovore na to dilemo (novi 274. g člen); 

— določiti temeljna razmerja glede upravljanja v zadrugi, ki 
bodo ustvarila pravne pogoje, da zadrugo upravljajo zadruž- 
niki, določiti organe zadruge (skupščino, zadružni svet, indivi- 
dualni ali kolegijski poslovodni organ zadruge) in precizirati 
način in oblike uresničevanja samoupravne zadružne kon- 
trole (novi 274. h člen); 

— določiti, da so odločitve o statusnih spremembah 
zadruge (njena spojitev ali pripojitev) stvar zadružnikov, in 
izključiti možnost takega odločanja mimo zadružnikov, zlasti 
v imenu »višjih« interesov in potreb, da se zadruge pripojijo 
organizacijam združenega dela, pogosto pod pritiskom 
upravnih in izvršilnih organov občin in drugih družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Taka rešitev ne izključuje možnosti in 
potrebe poslovnega in dohodkovnega povezovanja zadružni- 
kov prek zadrug z organizacijami združenega dela, vštevši 
tudi ustanavljanje organizacij kooperantov, pri čemer se ne 
izgubi subjektiviteta zadruge (novi 274.i člen); 

— urediti pravni režim sredstev po stečaju ali redni likvida- 
ciji zadruge na način, ki zagotavlja njihovo namensko upo- 
rabo za razvoj zadružništva (novi 274.j člen). V zvezi s tem 
členom je bilo poudarjeno, da je treba v primeru, če zadruga 
preneha po stečaju ali redni likvidaciji uporabiti sredstva, ki 
ostanejo po poravnani upnikov zadruge, na podlagi sklepa 
skupščine zadružnikov te zadruge samo za ustanovitev nove 
zadruge ali za zboljšanje ustrezne dejavnosti druge obstoječe 
zadruge. Če skupščina zadružnikov ne sprejme takšnega 
sklepa, bi lahko občina, na katere območju je sedež zadruge, 
samo začasno prevzela sredstva zadruge, dokler se v skladu z 
določbami tega zakona ne odloči o namenski uporabi teh 
sredstev; 

— natančneje določiti funkcije zadružnih zvez pri spodbuja- 
nju pospeševanja proizvodnje, zaposlovanja in razvoja samo- 
upravnih socialističnih družbenoekonomskih odnosov in 
predvideti možnost njihovega združevanja za območje SFRJ v 
ustrezne zadružne zveze po posamezih dejavnostih (kmetij- 
ske, stanovanjske, obrtne, hranilno — kredite in druge) in 
Zadružno zvezo Jugoslavije ter konsistentno izpeljati samou- 
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pravno organiziranje zadružništva na vseh ravneh — od 
občine do federacije ter njihovo povezovanje. Združevanje 
zadrug in njihovih zadružnih zvez v sistem gospodarskih 
zbornic bi popolneje zagotovilo povezovanje samostojnega 
osebnega dela in sredstev v lasti občanov v sistem samou- 
pravnega združenega deta (novi 274. k člen): 
- določiti pojem »drugih oblik združevanja« dela oziroma 

sredstev delovnih ljudi in občanov, da bi tudi tako pospešili 
združevanje v zadruge oziroma vzpostavljanje trajnejšega 
sodelovanja z zadrugami in organizacijami združenega dela. 
Pravna ureditev teh oblik organiziranja v zakonu o združenem 
delu je nujna glede na vse večji interes delovnih ljudi in 
občanov za te oblike združevanja, ki jih je sedaj okrog 9,5 
tisoč (novi 274.i člen); 
- predvideti, da se lahko kmetijske zadruge poleg kmetij- 

ske proizvodnje ukvarjajo tudi z opravljanjem drugih gospo- 
darskih dejavnosti (dopolnitev 285. člena); 

- izenačiti položaj kooperantov v temeljni organizaciji 
kooperantov in zadružnikov v kmetijski zadrugi (dopolnitev 
292. člena); 
- mnogo širše postaviti možnosti združevanja dela in sred- 

stev v lasti občanov v zadruge proizvodnih aH storitvenih 
dejavnosti, pri katerih je osnovni cilj ustvarjanje čim večjega 
dohodka (dopolnitev 301. člena), oziroma predvideti možnost 
združevanja samo sredstev ali samo dela, ali kumulativno 
združevanje in dela in sredstev v stanovanjske zadruge in 
določiti cilje njihovega ustanavljanja (novi 301. a člen); pred- 
videti možnost združevanja sredstev oziroma dela v hranilno 
— kreditne, potrošniške Jn druge zadruge za zadovoljevanje 
potreb in interesov članov po načelih vzajemnosti in solidar- 
nosti (novi 301. b člen); 

- omogočiti uporabo načel, ki veljajo za sodelovanje kme- 
tov z organizacijami združenega dela (v temeljnih in delovnih 
organizacijah kooperantov), tudi za delovne ljudi, ki oprav- 
ljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, če 
vzpostavljajo odnose trajnejšega sodelovanja z organizaci- 
jami združenega dela (sprememba 302. člena). 

Predlogi za dopolnitev zakona o združenem delu, ki se 
nanašajo na drobno gospodarstvo ter položaj in razvoj 
osebnega dela: 

- popolneje urejajo pogoje za ustanovitev pogodbene orga- 
nizacije (novi 305. a člen); 

-dajejo garancije za zagotavljanje ekonomske varnosti vla- 
ganja poslovnih sredstev, kot je to storjeno za zagotavljanje 
varnosti vlaganja družbenih sredstev (dopolnitev 312. člena); 

-popolneje urejajo pravice poslovanja na podlagi reinvesti- 
ranja sredstev in jamčijo iste pravice, ki jih ima posameznik na 
podlagi lastninske pravice na sredstvih, ki jih je združil ob 
ustanovitvi pogodbene organizacije (dopolnitev 314. člena); 

- predvidevajo možnost združevanja pogodbenih organiza- 
cij ter združeno pogodbeno organizacijo oziroma možnost 
njenega pristopa k sestavljeni organizaciji združenega dela, v 
alternativi pa se predlaga črtanje te možnosti (novi 318. a 
člen). V prid prvi rešitvi (poleg njene utemeljitve v ustavnem 
sistemu, da je pogodbena organizacija z ustavo priznana 
oblika združevanja dela in sredstev, zaradi česar ni mogoče 
prepovedati njenega združevanja v širše oblike) se navajajo 
ekonomski, tehnološki, razvojni in socialni momenti. Z alter- 
nativo postaja vprašljiva ustavno-pravna podlaga take rešitve 
in potreba po razvijanju širših oblik združevanja osebnega 
dela in sredstev v lasti občanov. 
6)Predlagane spremembe in dopolnitve v osnutku zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu, ki se 
nanašajo na samoupravno organiziranje združenega dela, zago- 
tavljajo: doslednejše uveljavljanje ustavnega položaja 
delovne organizacije kot samostojnega samoupravnega in 
ekonomsko-poslovnega subjekta in osnovnega subjekta trž- 
nega poslovanja; uveljavljanje ustavnega položaja temeljne 
organizacije kot dela delovne organizacije, v kateri delavci 
uveljavljajo svoje ekonomske in druge samoupravne pravice; 
uresničevanje večjega sožitja temeljnih organizacij prek 
delovne organizacije, v katero so združene temeljne organiza- 
cije; večjo fleksibilnost oblik in načinov samoupravnega orga- 
niziranja v skladu z zahtevami moderne proizvodnje, ki temelji 
na najsodobnejših tehnično-tehnoloških dosežkih, ter smotr- 
nega in učinkovitega poslovanja. Te spremembe na področju 
samoupravnega organiziranja naj bi prispevale k hitrejšemu 

razvoju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in k 
samoupravni integraciji združenega dela. 

V skladu z navedenimi zahtevami so predlagane naslednje 
spremembe in dopolnitve: 

(1) Delovna organizacija 

-popolneje so določeni skupni interesi in cilji, ki jih morajo 
temeljne organizacije urediti s samoupravnim sporazumom o 
združitvi v delovno organizacijo (T55. člen). S tem se ustvar-<, 
jajo pogoji za uveljavljanje ustavnega koncepta delovne orga- 
nizacije kot samostojne samoupravne organizacije delavcev, 
povezanih s skupnimi interesi pri delu in kot subjekta prav- 
nega in poslovodnega prometa. S tem se hkrati uveljavlja tudi 
ustavni položaj temeljne organizacije kot dela delovne organi- 
zacije, v katerem delavci uveljavljajo svoje družbenoekonom- 
ske in druge samoupravne pravice. Te in druge predlagane 
rešitve na področju samoupravnega organiziranja, družbeno- 
ekonomskih odnosov in samoupravnega odločanja naj bi 
prispevale k uveljavitvi delovne organizacije kot gospodar- 
skega subjekta, sposobnega, da se vključi in povezuje v 
sestavljene organizacije in širše integracijske celote in da na 
tej podlagi zagotavlja realno planiranje, optimalno delitev 
dela, gospodarno uporabo sredstev, ter učinkovitejši in stabil- 
nejši celotni družbenoekonomski razvoj; 

- zagotavlja se konstituiranje delovne organizacije v pri- 
meru, če ena izmed temeljnih organizacij ne sklene samou- 
pravnega sporazuma o združitvi v delovno organizacijo. To se 
doseže tako, da sodišče s svojo odločbo začasno uredi 
odnose, o katerih temeljne organizacije, ki se združujejo, niso 
dosegle soglasja. Hkrati je določeno, da se temeljna organiza- 
cija, ki ne sklene samoupravnega sporazuma o združitvi v 
delovno organizacijo, ne more izločiti iz delovne organizacije, 
preden ne postane navedena odločba sodišča združenega 
dela pravnomočna. To omogoča, da se delovna organizacija 
konstituira in da deluje v skladu s cilji in nalogami, zaradi 
katerih je ustanovljena (156. in 157. člen); 

- zagotavlja se prožnejše samoupravno organiziranje zdru- 
ženega dela in skupno opravljanje del, s tem da se: daje 
možnost za ustanovitev začasne delovne organizacije za izvr- 
šitev določenega proizvodnega ali drugega delovnega pro- 
grama (147. in 156. člen); predvideva možnost skupnega 
opravljanja del za več organizacij združenega dela prek skup- 
nih delovnih enot, ki jih navedene organizacije ustanovijo s 
samoupravnim sporazumom (166. člen); 

- v alternativi je predlagano preciziranje položaja delovne 
organizacije, ki v svoji sestavi nima temeljne organizacije 
(alternativa k 149. členu); 

- črta se subsidiarna odgovornost temeljnih organizacij za 
obveznosti delovne organizacije, kar je v skladu z ustavnim 
položajem delovne organizacije in temeljnih organizacij kot 
delov v njeni sestavi (171. člen); 

- zagotavlja se, da so lahko tudi zainteresirane delovne 
organizacije udeleženke pri sklenitvi družbenega dogovora iz 
drugega odstavka 348. člena zakona o združenem delu, pred- 
lagana pa je tudi alternativa, da se taka rešitev ne vgradi, ker 
bi veliko število delovnih organizacij pomenilo določeno oviro 
pri sklepanju tega družbenega dogovora (151. člen); 

- predlagani so strožji pogoji, če delovno organizacijo 
ustanavlja družbenopolitična skupnost, kakor tudi postopek, 
če delovno organizacijo ustanavlja družbenopolitična skup- 
nost (drugi odstavek 153. člena in 154. člen); 

- določena je vsebina eleborata o družbeni in ekonomski 
opravičenosti ustanovitve delovne organizacije (prvi odstavek 
153. člena); 
- natančneje je določeno, da se delovne organizacije, ki 

opravljajo dejavnosti oziroma dela posebnega družbenega 
pomena, ustanavljajo tudi v skladu s posebnimi zakoni na teh 
področjih (150. člen); 

- natančneje so določeni pogoji za ustanovitev delovne 
organizacije, ki jo ustanavljajo delovni ljudje oziroma civilne 
pravne osebe (152. člen), namen tega pa je zagotoviti enak 
družbenoekonomski položaj, kakršnega imajo delavci v zdru- 
ženem delu, kadar se z družbenimi sredstvi pojavljajo kot 
ustanovitelji delovnih organzacij. V ta namen so določeni: 
cilji, zaradi katerih lahko delovni ljudje oziroma civilne pravne 
osebe ustanovijo delovno organizacijo (spremembe prvega 
odstavka); viri zagotavljanja sredstev (novi tretji odstavek); 
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delovni ljudje, ki zagotavljajo sredstva za ustanovitev delovne 
organizacije iz svojih sredstev, imajo enake pravice, kot jih 
imajo občani, od katerih pridobiva organizacija združenega 
dela sredstva za razširitev materialne osnove dela (novi četrti 
odstavek); enak tretma, kot ga imajo delavci pri zagotavljanju 
kreditnih sredstev od banke ali druge finančne organizacije 
(novi peti odstavek) in ingerenca samoupravne interesne 
skupnosti za zaposlovanje v postopku ustanavljanja delovne 
organizacije, ki se ustanavlja zaradi uveljavitve pravice do 
dela (novi šesti odstavek); 

- predvidena je možnost, da se ustanovi delovna organiza- 
cija za opravljanje strokovnih del iz 403. člena zakona o 
združenem delu za sestavljene organizacije in poslovne skup- 
nosti, s čimer se odpravlja dilema v praksi (169. člen). 

(2) Temeljna organizacija 

- zagotavlja se, da so lako tudi zainteresirane temeljne 
organizacije udeleženke pri sklenitvi družbenega dogovora iz 
drugega odstavka 348. člena zakona o združenem delu, pred- 
lagana pa je tudi alternativa, da se taka rešitev ne vgradi, ker 
bi veliko število temeljnih organizacij pomenilo določeno 
oviro pri sklenitvi tega družbenega dogovora; 

- uvedba obvezne strokovne podlage o družbenoekonom- 
ski opravičenosti organiziranja temeljne organizacije (144. 
člen). Strokovna podlaga vsebuje dejstva in podatke, na pod- 
lagi katerih lahko delavci zanesljivo odločijo o tem, ali obsta- 
jajo pogoji za organiziranje temeljne organizacije; 

- zmanjšuje se vpliv družbenopolitične skupnosti za orga- 
niziranje združenega dela. Predlagano je, da družbenopoli- 
tične skupnosti ne morejo dajati pobude za organiziranje 
temeljnih organizacij (145. člen); 

- možnost ustanovitve začasnih pogodbenih delovnih enot 
v temeljni organizaciji in sklenitev delovnega razmerja za 
določen čas brezposelnih delovnih ljudi, ki se jim družbena 
sredstva dajejo v začasno uporabo (146. člen). Namen teh 
rešitev, ki temeljijo na družbeno verificiaranih opredelitvah o 
nujnosti razvoja drobnega gospodarstva, je ustvariti pravne 
pogoje za družbenoekonomsko učinkovitejšo in gospodar- 
nejšo uporabo nezadostno izkoriščenih družbenih sredstev in 
prispevati k reševanju problema brezposelnosti. Po predla- 
gani rešitvi začasna pogodbena delovna enota ni pravna 
oseba, brezposelni delovni ljudje sklenejo po pogodbi 
delovno razmerje za določen čas (dokler traja razmerje 
začasne uporabe začasno odstopljenih družbenih sredstev); 
delovni ljudje so (vsaj začasno) vključeni v proizvodni pro- 
gram temeljne organizacije, prek tega pa tudi v poslovno 
politiko delovne organizacije, v katere sestavi je, do temeljne 
organizacije pa Imajo glede uporabe družbenih sredstev dve 
bistveni obveznosti - plačevati realno amortizacijo in zagotav- 
ljati povpračilo za gospodarjenje s sredstvi, ki so jim dana v 
začasno uporabo. Na podlagi te rešitve lahko delavci v 
temeljni organizaciji združenega dela, če so izpolnjeni pogoji 
iz 320. člena zakona o združenem delu, začnejo postopek, da 
se pogodbena delovna enota organizira v temeljno organiza- 
cijo združenega dela. V tej situaciji nastane (se organizira) 
nova temeljna organizacija, delovno razmerje za določen čas 
pa preraste v delovno razmerje za nedoločen čas. Širša in 
prožna uporaba te možnosti na podlagi sklepa delavskega 
sveta organizacije združenega dela v okvirih razmerij, ureje- 
nih s statutom, lahko pomembneje prispeva k reševanju pro- 
blema brezposelnosti in vnašanju novih vsebin dela in aktiv- 
nosti vseh subjektov določanja in uresničevanja politike pro- 
duktivnega zaposlovanja, zlasti v okviru samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za zaposlovanje; 

- natančneje se zagotavlja učinkovitejšo reševanje razme- 
rij, ki nastajajo z izločitvijo temeljne organizacije iz sestave 
delovne organizacije (147. člen); 

- v alternativi je predlagano črtanje četrtega odstavka 341. 
člena zakona o združenem delu ( alternativa k 147. členu). V 
praksi se je namreč zahtevalo, da se izločitev temeljne organi- 
zacije iz delovne organizacije ne veže za sprejetje odločbe 
arbitraže oziroma ža pravnomočnost odločbe sodišča združe- 
nega dela o sporu, ki se je začel v zvezi z izločitvijo temeljne 
organizacije. Spori v zvezi z izločitvijo so namreč praviloma 
dolgotrajni, kar ima negativne posledice za delovanje in 
samoupravno integracijo združnega dela. Poleg tega se šteje, 
da v primeru spora za poravnavo prevzetih obveznosti do 

izločitve in odškodnine za morebitno škodo, nastalo z izloči- 
tvijo temeljne organizacije, ni bistveno, ali je temeljna organi- 
zacija, ki se izloči, v sestavi delovne organizacije, iz katere se 
izloča, ali kakšne druge delovne organizacije. Vendar pa je to 
še kako pomembno za njeno bodoče delovanje, poslovanje 
idr.; 
- črtanje tretjega odstavka 343. člena, v katerem je dolo- 

čeno, da se redna likvidacija uredi z zakonom (148. člen). To 
je storjeno zato, ker je bilo ocenjeno, da je navedena določba 
v zakonu o združenem delu odveč, ker sicer to snov, v skladu 
z ustavnimi pooblastili, ureja zakon. 

(3) Sestavljena organizacija 

- popolneje so določeni širši skupni cilji združevanja, ki jih 
združene organizacije uresničujejo prek sestavljene organiza- 
cije (158. člen). S tem se v večji meri zagotavlja da bo sestav- 
ljena organizacija združenega dela ekonomsko potrebna in 
nujna oblika samoupravne organizacije za izražanje in uresni- 
čevanje širših interesov delavcev v združenem delu; 

- ureja se vprašanje sprememb pri organiziranju sestav- 
ljene organizacije združenega dela in njeno prenehanje (161. 
člen - novi 386. a člen); 

- Sankcionira se trajnejše neizpolnjevanje obveznosti 
delovnih organizacij, ki so jih prevzela s samoupravnim spo- 
razumom o združitvi v sestavljeno organizacijo (161. člen - 
novi 386. b člen). 

(4) Druge oblike samoupravnega organiziranja 

- s samoupravnim organiziranjem in urejanjem medseboj- 
nih razmerij se ustvarja podlaga za obvezno zagotavljanje 
tehnološke in ekonomske enotnosti v velikih tehnoloških 
sistemih, pomembnih za vso državo, v katerih se organizacije 
združenega dela združujejo v skupnosti na podlagi zveznega 
zakona (163. člen). V zvezi s tem in glede na pomen vzpostav- 
ljanja in zagotavljanja tehnično-tehnološke enotnosti na 
posameznih področjih za razvoj gospodarstva in družbe v 
celoti se še posebej pričakuje, da bo javna razprava prispe- 
vala k samoupravnemu organiziranju velikih tehnično-tehno- 
loških sistemov; 

- natančno so določena dela poslovne skupnosti, ki jih 
opravlja njena delovna skupnost ali organizacija združenega 
dela, združena v poslovno skupnost (162. člen); 

- razmejena je vsebina dela med plansko in poslovno skup- 
nostjo. Namen predlagane rešitve je, da se planska skupnost 
ne ustanavlja po panožnem načelu, ker lahko organizacije 
združenega dela v isti panogi uresničujejo svoje interese in 
cilje na področju proizvodnje, dela in poslovanja prek združe- 
vanja v sestavljeno organizacijo in sestavljeno skupnost. To bi 
zagotovilo, da se planska skpnost ustanavlja samo za tista 
dela, naloge in cilje, ki jih sicer ni mogoče učinkovito in 
smotrno uresničevati z združevanjem organizacij v sestav- 
ljeno organizacijo in poslovno skupnost (164. člen); 

- s črtanjem tretjega odstavka 399. člena zakona o združe- 
nem delu se vzpostavlja pravna subjektiviteta skupnosti 
temeljnih organizacij in skupnosti delovnih organizacij, tako 
da se za te skupnosti uporablja 37. člen zakona o združenem 
delu (165. člen). 

(5) Delovna skupnost 

- natančno so določena skupna dela, ki jih opravlja delovna 
skupnost (167. člen); 

- črta se 401. člen zakona o združenem delu (168. člen). V 
tem členu je namreč naveden isti samoupravni sporazum kot 
v 404. členu zakona o združenem delu, tako da se s črtanjem 
odpravlja dilema v praksi, ali gre za dva sporazuma. 

(6) Dejavnost organizacij združenega dela 

Spoštovani so pogoji za začetek dejavnosti organizacij 
združenega dela in spreminjanje njenega opravljanja s tem da 
je določena obveznost izpolnjevanja pogojev tudi glede var- 
stva in zboljševanja človekovega okolja (170. člen). 
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(7) Uresničevanje samoupravljanja delavcev v 
združenem delu 

Glavni razlogi za spremembo in dopolnitev določb v tem 
delu zakona o združenem delu so v tem da je treba zagotoviti 
normativne pogoje za čim popolnejše, učinkovitejše in smotr- 
nejše uresničevanje samoupravljanja, samoupravnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev v organizacijah združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, doseči večjo stopnjo odgovornosti teh subjektov in 
popolnejše varstvo samoupravnih pravic in družbene last- 
nine. 

Glavni razlog teh sprememb in dopolnitev v tem delu 
zakona o združenem delu je tudi racionalizacija urejanja in 
postopka uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti. 

Glede na navedene razloge sta predlagani dve novi rešitvi, 
ki naj bi rabili kot podlaga za uresničevanje učinkovitejšega 
sistema samoupravnega odločanja, izhajajoč iz uresničevanja 
samoupravljanja v temeljni organizaciji združenega dela in 
odločanja na vseh ravneh samoupravnega organiziranja ozi- 
roma v celoti odnosov družbene reprodukcije; nadaljnje razvi- 
janje deiegatskga sistema v združenem delu v celoti; uveljav- 
ljanje delavskega sveta kot organa upravljanja dela in poslo- 
vanja organizacije združenega dela; zmanjševanje števila 
vprašanj, o katerih se odloča z referendumom; izpopolnjeva- 
nje poslovodne funkcije v vseh oblikah združevanja dela in 
sredstev, izhajajoč iz položaja, vloge in specifičnosti sleherne 
oblike združevanja dela in sredstev; krepitev odgovornosti za 
opravljanje samoupravnih funkcij v združenem delu, vštevši 
tudi nove rešitve o materialni in drugi odgovornosti; racionali- 
zacijo samoupravnega urejanja družbenoekonomskih in dru- 
gih samoupravnih odnosov z zmanjševanjem števila norm in 
samoupravnih splošnih aktov; omogočanje sprejemanja 
skupnih samoupravnih splošnih aktov temeljnih organizacij v 
sestavi iste delovne organizacije in skupnih samoupravnih 
splošnih aktov delovnih organizacij v okviru iste sestavljene 
organizacije združenega dela; vgrajevanje novih rešitev o 
samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih kot nor- 
mativnega pogoja za popolnejše uresničevanje samoupravnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti v združenem delu. 

Popolneje so urejena vprašanja glede uresničevanja pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev pri opravljanju samou- 
pravnih funkcij, izhajajoč iz ustavnega načela, da samouprav- 
ljanje v organizacijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih uresničuje delavec enako- 
pravno in v odnosih vzajemne odgovornosti z drugimi delavci, 
in sicer z odločanjem z referendumom, na zborih delavcev in 
z drugimi oblikami osebnega izjavljanja, po delegatih v delav- 
skem svetu ter po delegacijah in delegatih v skupščinah 
samoupravnih interesnih skupnosti in skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti (173. in 174. člen). 

Zlasti so pomembne spremembe, ki se nanašajo na uresni- 
čevanje neodtujljivih pravic delavcev. S predlaganimi spre- 
membami je opuščena opredelitev, da delavci odločajo o 
neodtujljivih pravicah le z osebnim izjavljanjem. Spremembe 
namreč izhajajo iz tega, da je v ustavi SFRJ določeno, katere 
pravice so neodtujljive, in da pri tem v ustavi SFRJ ni dolo- 
čeno, ali delavci o njih odločajo z osebnim izjavljanjem ali po 
delegatih v delavskem svetu. V skladu s tem je neodtujljiva 
pravica v samoupravnem delegatskem sistemu tista pravica, 
ki ne more biti odtujena od delavcev z odločitvami, ki jih 
kdorkoli sprejema mimo volje in proti volji delavcev, o uresni- 
čevanju katerih pa lahko odločajo ne le delavci z osebnim 
izjavljanjem, temveč tudi po delegatih v delavskem svetu. Zato 
ni potrebno v zakonu natančneje določiti, katere pravice so 
neodtujljive, vendar je nujno omogočiti, da delavci, in sicer le 
oni sami, odločajo o načinu njihovega uresničevanja. Pri tem 
spremembe izhajajo iz načela, da sta v samoupravnem dele- 
gatskem sistemu osebno izjavljanje in odločanje po delegatih 
v delavskem svetu enakopravni obliki izjavljanja (175. člen). 

V oddelku o odločanju z osebnim izjavljanjem je predla- 
gano, da se zmanjša število vprašanj, o katerih delavci odlo- 
čajo z referendumom, s tem da o posameznih vprašanjih, kot 
so odločitve, ki se nanašajo na odpoved pravici do vrnitve 
združenih sredstev oziroma do nadomestila za gospodarjenje 
z združenimi sredstvi, o samoupravnem sporazumu o združi- 
tvi v poslovno skupnost idr. odloča delavski svet (176. in 191. 
člen). 

Odvisno od pomena vprašanj, o katerih razpravlja in odloča 
zbor delavcev, so predlagane rešitve o sklepčnosti za delo in 
polnoveljavno odločanje oziroma sprejemanje stališč na 
zboru delavcev (178. člen). 

Za odpravo škodljivih posledic, ki nastanejo zaradi dolgega 
roka, v katerem ni bilo mogoče o istem vprašanju ponovno 
odločati z referendumom, je rok skrajšan, s tem da ne sme biti 
krajši od 60 dni, ker je bilo na podlagi analize samoupravne 
prakse ugotovljeno, da se v tem roku lahko opravijo vse 
priprave, ki so nujne za ponovni referendum (179. člen). 

Zaradi popolnejšega uresničevanja samoupravljanja v 
delovnih enotah temeljnih organizacijah združenega dela je 
predlagano, naj se določbe zakona o združenem delu o polo- 
žaju delavcev v delovnih enotah v temeljnih organizacijah 
nanašajo tudi na položaj delavcev v začasnih delovnih enotah 
(180. člen). 

V 3. pododdelku - odločanje v delovni organizaciji - je 
predlagano, da se črtajo posamezne določbe, kajti določbe 
tega pododdelka naj bi urejale le vprašanja, ki se nanašajo na 
odločanje v delovni organizaciji, hkrati pa bi precizirale pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti delegatov v delavskem svetu 
delovne organizacije (183. člen). 

Za večje sodelovanje pri delegatskem odločanju, zlasti v 
delovni organizaciji, je predlagano, da se ustanovi konferenca 
delegacij kot občasnih ali stalnih oblik skupnega delovanja 
delegacij temeljnih organizacij, delegiranja skupnih delega- 
tov ali razpravljanja o vprašanjih, ki so pomembna za delavce 
v teh temeljnih organizacijah. 

Glede na to, da je uresničevanje delegatskega sistema v 
praksi poseben problem, in sicer zlasti glede določanja smer- 
nic in stališč za delovanje delegatov v skupščinah samouprav- 
nih interesnih skupnosti in skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti, je predlagano, da se določijo vprašanja, o katerih 
morajo delovni ljudje obvezno dajati smernice svojim delega- 
cijam in delegatom in način, kako se to uresničuje. 

V skladu z načeli delegatskega sistema je predlagano, da 
delavci v temeljni organizaciji spremljajo, najmanj enkrat na 
leto pa ocenjujejo, aktivnost in delo delegacij in delegatov, s 
čimer se zagotavlja stalna povezanost delegatov s svojo dele- 
gatsko bazo, ter da aktivno sodelujejo in prispevajo k določa- 
nju stališč in pri tem izhajajo iz skupnih in splošnih družbenih 
interesov (187. in 188. člen). 

Glede na to, da je potrebno zboljševati delegatske odnose, 
so predvidene in precizirane temeljne pravice in dolžnosti 
delavcev v temeljni organizaciji, delegacije delavcev temeljne 
organizacije in delegatov pri dajanju pobud in predlogov za 
njihovo delo, določenju smernic in stališč, obravnavanju 
poročil o njihovem delu, pri sprožitvi postopka za njihov 
odpoklic idr. 

Urejeno je tudi vprašanje zagotavljanja vseh pogojev, nuj- 
nih za delo delegatov in delegacij, pri čemer imata posebno 
vlogo delavski svet in poslovodni organ, ki morata skrbeti za 
posredovanje strokovne pomoči in za zagotavljanje drugih 
nujnih pogojev za delo delegacije (189. člen). 

V oddelku o organih temeljne organizacije je popolneje in 
podrobneje opredeljeno delovno področje delavskega sveta 
temeljne organizacije združenega dela glede na sprejeta sta- 
lišča, da je potrebno ponovno uveljaviti položaj in vlogo 
delavskega sveta, zlasti pa njegovih pravic in dolžnosti pri 
uresničevanju funkcije upravljanja dela in poslovanja 
temeljne organizacije združenega dela, pri čemer je posebej 
poudarjena njegova odgovornost za uveljavljanje pravic in 
izpolnjevanje obveznosti temeljne organizacije združenega 
dela pri uresničevanju sožitja v delovni organizaciji kot celoti. 
Hkrati je natančneje urejena odgovornost, tako do delavcev v 
ipmeljni organizaciji združenega dela kot tudi odgovornost 
do delavcev drugih temeljnih organizacij združenega dela v 
sestavi delovne organizacije (191. člen) 

V pododdelku o poslovodnem organu temeljne organiza- 
cije združenega dela so predlagane spremembe in dopolnitve 
v tem smislu, da v temeljni organizaciji združenega dela 
praviloma obstaja individualni poslovodni organ, izjemoma, 
če to zahtevajo določeni pogoji in okoliščine in kadar je to 
določeno s statutom temeljne organizacije ali z zakonom, se 
pa lahko ustanovi kolegijski poslovodni organ. Predlagana 
rešitev temelji tudi na opredelitvi, da mora biti poslovodna 
funkcija v temeljni organizaciji združenega dela vzpostavljena 
v skladu z značajem in naravo temeljne organizacije - kot 
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temeljne oblike združenega dela in dela delovne organizacije. 
Glede imenovanja poslovodnega organa temeljne organiza- 

cije združenega dela je predlagano, da delavski svet temeljne 
organizacije imenuje poslovodni organ na predlog razpisne 
komisije, ki jo sestavlja določeno število delavcev temeljne 
organizacije in predstavnikov sindikata. V temeljnih organiza- 
cijah, določenih z zakonom, sestavlja razpisno komisijo poleg 
članov, ki se volijo izmed delavcev temeljne organizacije in 
predstavnikov sindikata, tudi enakopravno število (ena tret- 
jina) delavcev družbene skupnosti. Poleg tega je predlagano, 
da o imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa temeljne 
organizacije združenega dela odloča delavski svet s tajnim 
glasovanjem. Predlagana je tudi alternativa, naj bi v javni 
razpravi ocenili, katera rešitev je najbolj smotrna, zlasti s 
stališča odgovornosti delavskega sveta za takšno odločanje. 

Pomembna je zlasti predlagana rešitev, po kateri mora 
predlog razpisne komisije za ponovno imenovanje individual- 
nega poslovodnega organa oziroma predsednika ali člana 
kolegijskega poslovodnega organa temeljne organizacije 
združenega dela vsebovati določene kazalce in podatke o 
uspešnosti poslovanja temeljne organizacije združenega 
dela, ki opredeljujejo odločanje o njihovem ponovnem imeno- 
vanju. 

Pomembna je tudi rešitev, po kateri za individualnega 
poslovodnega organa ozirmoma za predsednika ali člana 
kolegijskega poslovodnega organan temeljne organizacije ne 
more biti ponovno imenovan, kdor je bil odstavljen s te 
funkcije pred pretekom časa za katerega je bil imenovan, in je 
predpisana prepoved ponovnega imenovanja za določeno 
dobo (pet let), s čimer je poostrena tudi odgovornost za 
izvrševanje te funkcije. Predlagana je alternativna rešitev, po 
kateri se relativno zožuje možnost za ponovno imenovanje 
poslovodnega organa, čeprav glede na okoliščine razrešitve v 
posameznih primerih to ne bi bilo smotrno, s tem da bi v javni 
razpravi ocenili, katera rešitev je bolj smotrna (192., 193., 194. 
in 196. člen). 

Ena pomembnih novosti se nanaša na uresničevanje poslo- 
vodne funkcije v temeljni organizaciji združenega dela in 
delovni organizaciji v celoti in na predlog rešitve o medseboj- 
nih razmerjih poslovodnih organov delovne organizacije in 
temeljne organizacije združenega dela ter o reševanju more- 
bitnih medsebojnih nesoglasij. Podlaga je rešitev, ki jo vse- 
buje 516. člen zakona o združenem delu o medsebojnih 
razmerjih in sodelovanju poslovodnih organov delovne orga- 
nizacije in temeljne organizacije združenga dela, s tem da je 
predlagano, da se spremeni veljavna rešitev, če ni doseženo 
soglasje in sicer da v primeru nesoglasja med tema organoma 
odloči poslovodni organ delovne organizacije oziroma da ta 
sprejme začasen sklep, ki bi veljal določen čas (90 dni), dokler 
se sporno vprašanje ne reši. Predlagana rešitev izhaja tudi iz 
zahtev, da lahko poslovodni organ delovne organizacije vodi 
poslovanje delovne organizacije v celoti, kar je v skladu tako z 
ustavnim položajem delavne organizacije - kot samostojne 
samoupravne organizacije kot tudi z ustavnim položajem 
poslovnega subjekta (198. člen). 

Predvidena je tudi obveznost delavskega sveta, pri katerem 
je bil vložen ugovor zaradi dela ustreznega poslovodnega 
organa, da v določenem roku (30 dni) o njem odloči in 
sprejme ustrezne ukrepe, da se odpravijo vzroki, zaradi kate- 
rih je bil vložen ugovor, oziroma se prepreči nastajanje škod- 
ljivih posledic ali se odpravijo že nastale, s čimer je odprav- 
ljena dosedanja vrzel (199. člen). 

Glede na uvedeno obveznost poslovodnega organa 
temeljne organizacije združenega dela, da ob ponovnem ime- 
novanju predloži poročilo o svojem delu, je predlagana reši- 
tev, da je tudi to, če delavci ne sprejemejo poročila, razlog za 
njegovo razrešitev pred pretekom časa, za katerega je bil 
imenovan (200. člen). 

V oddelku o organih delovne organizacije so predlagane 
spremembe in dopolnitve določb o delavskem svetu in poslo- 
vodnem organu delovne organizacije. Glede na rešitve iz 
zakona o združenem delu so predlagane nove rešitve o odlo- 
čanju po delegatih v delavskem svetu delovne organizacije., 
Upoštevajoč stališča do ponovnega uveljavljanja delovne 
organizacije, je predlagana razrešitev delovnega področja 
delavskega sveta te organizacije, in sicer v tem smislu, da 
delavski svet sprejme sklepe, ki so pomembni za upravljanje 
dela in poslovanja delovne organizacije kot celote (203. člen). 

Pomembne novosti so predlagane tudi glede odločanja v 
delavskem svetu organizacije, s tem da je predlagano, da 
delavski svet delavne delovne organizacije praviloma vse 
sklepe iz svojega delovnega področja sprejema z večino gla- 
sov, izjemoma pa na podlagi soglasja, in sicer samo določene 
sklepe, ki se nanašajo na vprašanja, za katera je s samouprav- 
nim splošnim aktom, ki so ga sprejeli delavci v temeljni 
organizaciji z osebnim izjavljanjem, določeno, da se 'Sprej- 
mejo v soglasju z vsako temeljno organizacijo. To zagotavlja, 
da delavci z osebnim izjavljanjem, ne pa zakonom, določajo 
vprašanja, o katerih sprejemajo sklepe s soglasjem, kar je tudi 
v skladu z drugim odstavkom 100. člena ustave SFRJ (204. 
člen). 

S predlagano rešitvijo (206. člen) glede sestave razpisne 
komisije za imenovanje individualnega poslovodnega organa 
delovne organizacije se ta določba uskladi z določbo 193. 
člena. 

Izrecno in nekoliko bolj natančno je določeno, kdo ne more 
biti imenovan v kolegijski poslovodni organ delovne organiza- 
cije, s čimer je odpravljena dosedanja vrzel v zakonu o zdru- 
ženem delu (207. člen). 

Predlagane so spremembe in dopolnitve določb o poslo- 
vodnem organu delovne organizacije glede; na to, da je treba s 
poslovodno funkcijo delovne organizacije zagotoviti vodenje 
del in organiziranje delovnega procesa v delovni organizaciji 
kot celoti. V tem smislu so predlagane tudi ustrezne rešitve 
glede poslovodnega organa delovne organizacije ter večja 
odgovornost za opravljanje te funkcije. Te spremembe ne 
ogrožajo položaja, pravic in odgovornosti poslovodnega 
organa temeljne organizacije in tudi ne postavljajo hierarhič- 
nega odnosa poslovodnih organov. To zagotavlja večje 
sožitje v delovni organizaciji in uresničevanje skupnih ciljev 
združevanja dela in sredstev (208. člen). 

Hkrati so predlagane spremembe in dopolnitve določb o 
poslovodnem organu delovne organizacije, ki se nanašajo na 
uresničevanje pravic in obveznosti iz njegovega delovnega 
razmerja. S tem je odpravljena različna razlaga veljavne 
določbe drugega odstavka 536. člena, ki se razume tako, da v 
delovni organizaciji ni potrebno organizirati delovne skupno- 
sti (209. člen). 

Predlagane so tudi druge ustrezne spremembe in dopolni- 
tve, ki popolneje določajo vsebino poslovodne funkcije v 
delovni organizaciji in povečujejo odgovornost poslovodnega 
organa delovne organizacije za poslovanje delovne organiza- 
cije kot celote (212. člen). 

Za uresničevanje večjega sodelovanja med delavskim sve- 
tom in drugimi organi temeljne organizacije, delovno organi- 
zacijo in sestavljeno organizacijo združenega dela, zlasti 
glede predlaganja in uresničevanja skupne razvojne in 
poslovne politike, je predlagana obveznost medsebojenga 
obveščanja teh organov o vprašanjih, ki so pomembna za 
upravljanje dela in poslovanja njihovih organizacij, zlasti za 
popolnejše uresničevanje varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine (214. člen). 

Razširjene so materialna odgovornost in druge vrste odgo- 
vornosti poslovodnega organa, če ne izpolnjuje dolžnosti 
obveščanja samoupravnih in drugih organov v organizacijah 
združenega dela ter v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih (215. člen). 

Predlagane določbe o uresničevanju samupravne delavske 
kontrole in določbe o odgovornosti za opravljanje samou- 
pravnih funkcij se nanašajo predvsem na popolnejše urejanje 
in na preciziranje veljavnih rešitev zakona o združenem delu, 
ki so neposredno povezane z ustreznimi spremembami in 
dopolnitvami tistega dela osnutka zakona, ki ureja družbeno- 
ekonomske odnose (od 219. do 224. člena). 

Predlagane so tudi dopolnitve zakona o združenem delu 
glede uporabe določb tega zakona o obveščanju delavcev, o 
samoupravni delavski kontroli in o odgovornosti, ki veljajo za 
temeljne organizacije združenega dela, in te naj se uporab- 
ljajo tudi v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
če posamezni drugi zakoni ne določajo drugače (216., 217. in 
220. člen). 

S spremembami in dopolnitvami določb o družbenih dogo- 
' vorih, samoupravnih sporazumih in drugih samoupravnih 
splošnih aktih so odpravljene pravne vrzeli, ki so obstajale v 
zakonu o združenem delu, in sicer glede načina in postopka, s 
katerimi se opravijo njihove spremembe in dopolnitve in se 
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določi dan, ko začnejo veljati, ter je uvedena pristojnost 
sodišča združenega dela tudi v primeru, kadar z družbenimi 
dogovri ni predvidena arbitraža ali drug način reševanja spo- 
rov, ki nastanejo pri izvajanju družbenega dogovora (od 225. 
do 227. člen). 

Glede na določbo prvega odstavka 127. člena ustave SFRJ 
je predlagano, da se z družbenim dogovorom, kadar ta določa 
tudi obveznosti materiaino-pravne narave udeležencev, lahko 
določi tudi materialna odgovornost udeleženca dogovora, ki 
ne spoštuje obveznosti, določenih s tem dogovorm. Upošte- 
vajoč zelo pogoste pojave, da posamezni udeleženci ne izva- 
jajo družbenega dogovora oziroma ne izpolnjujejo obvezno- 
sti, ki so jih prevzeli z dogovorom, kar pa je negativno vplivalo 
na ustrezno urejanje in uresničevanje razmerij, ki so predmet 
družbenega dogovora, in je na ta način zmanjšalo pomen in 
učinkovitost družbenega dogovora, so predlagane rešitve, ki 
zagotavljajo popolnejše in učinkovitejše izvajanje družbenih 
dogovorov. Hkrati je tudi predlagano, da se začne postopek 
za uvedbo ukrepov za izvajanje družbenega dogovora, ter 
sankcij in ukrepov družbenopolitične odgovornosti, odvisno 
od narave in vsebine dogovora pa tudi drugih vrst odgovorno- 
sti (229. člen). 

Iz istih razlogov so predlagane tudi rešitve, ki zagotavljajo 
popolnejše in učinkovitejše izvajanje samoupravnih sporazu- 
mov (231. člen). 

Glede na to, da so s samoupravnim sporazumom določene 
tudi posamezne pravice in obveznosti materialne narave, ki so 
značilne za pogodbe kot obiigacijsko-pravne institute, je 
predlagano, da se za odnose, s katerimi so urejena ta vpraša- 
nja, uporabljajo predpisi o obligacijskih razmerjih glede izpol- 
njevanja teh obveznosti, če niso v nasprotju z naravo odnosov 
(232. člen). 

Glede na to, da je potrebno racionalizirati samoupravno 
urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov v organiza- 
cijah združenega dela in v drugih samoupravnih organizaci- 
jah in supnostih, je predlagano, da se v temeljni organizaciji 
lahko z enim samoupravnim splošnim aktom uredijo družbe- 
noekonomski in drugi samoupravni odnosi v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o združevanju dela delavcev v temeljno 
organizacijo in z njenim statutom in da se tudi v delovni 
organizaciji lahko z enim samoupravnim splošnim aktom ure- 

dijo družbenoekonomski in drugi samoupravni odnosi v 
skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno 
organizacijo in z njenim statutom. Na ta način je racionalizi- 
rano urejanje in uresničevanje samoupravnih odnosov v 
temeljnih organizacijah in delovnih organizacijah in tem orga- 
nizacijam ni potrebno sprejeti številnih samoupravnih sploš- 
nih aktov. 

V ta namen je določena tudi relativno nova kategorija skup- 
nih samoupravnih splošnih aktov, ki omogočajo, da dve ali 
več temeljnih organizacij v okviru iste organizacije urejajo 
določene družbenoekonomske in druge samoupravne 
odnose, ki se seveda uporabljajo le v tistih organizacijah, ki so 
jih sprejele. Takšna možnost je predvidena tudi za delovne 
organizacije, da v okviru iste sestavljene organizacije združe- 
nega dela uredijo s skupnim samoupravnim splošnim aktom 
določene družbenoekonomske in druge samoupravne 
odnose. Da ne bi bilo morebitnih različnih razlag, je določeno, 
da se določbe zakona o združenem delu, ki se nanašajo na 
samoupravne splošne akte, nanašajo tudi na skupne samou- 
pravne splošne akte. Predlagane rešitve zlasti omogočajo, da 
delavci oziroma delavski sveti, ki v mejah svojih pravic in 
dolžnosti urejajo določene družbenoekonomske in druge 
samoupravne odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti v 
tistih organizacijah, ki se opredelijo za skupno urejanje teh 
odnosov, enotno uredijo te odnose. To je znaten prispevek k 
racionalizaciji pri urejanju in uresničevanju samoupravnih 
odnosov, pravic, obveznosti in odgovornosti (234. člen). 

Glede na pomen in vlogo sindikata in družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja je tudi za sprejemanje začasnih ukre- 
pov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine predlagano, da imata, namesto pobude po sedanji 
rešitvi iz zakona o združenem delu, pravico in dolžnost pred- 
lagati, da preneha začasen ukrep družbenega varstva še pred 
določenim časom, pod pogojem, da so prenehali razlogi, 
zaradi katerih je bil ta ukrep uveden. 

Da bi se odpravila pravna vrzel, je predlagano, da se zoper 
sklep, s katerim se odredi začasen ukrep družbenega varstva, 
lahko začne postopek za preizkušanje zakonitosti pri pristoj- 
nem sodišču, s tem da je določeno, kdo lahko to predlaga 
(240. in 241. člen). 
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