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PREDLOG, 

da se začne postopek za 

Socialistične federativne 

spremembo ustave 

republike Jugoslavije 

/ 

Tovariš 
MIRAN POTRČ, predsednik Skupščine SR Slovenije 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji 19. decembra 1989 
sklenil, naj se predlog, da se začne postopek za spremembo 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije - ki qa 

'zvr^n* sve1 kot pooblaščeni predlagatelj na podlagi 399. člena ustave Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije poslal Skupščni Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije - pošlje skupščinam republik in avtonomnih pokrajin 

da bi dale soglasje smiselno drugemu odstavku 400. člena 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije 

nnkrV.H! predla9"' n*j, skupščine republik in avtonomnih Pokrajin obravnavajo predlog, da se začne postopek za spre- 
™0 °la!Zerja°1C990St'Čne federativne rePuMke Jugoslavije 

nnrfmi^h.yarrl poši'iamo Pr°dlog, da se začne postopek za 
stavije ustave Socialistične federativne republike Jugo- 

Zvezni izvršni svet meni, da težko in zapleteno družbenoeko- 
nomsko in politično stanje v državi zaradi svojega nadaljnjega 
zaostrovanja ogroža enotnost in integriteto SFRJ-in medsebojno 
zaupanje ter kar najneposredneje vpliva na izvajanje gospodarske 
reforme, ki vstopa v svojo odločilno fazo. 

Gospodarska reforma vzpostavlja nov način gospodarjenja, ki 
zahteva popolno samostojnost gospodarskih subjektov na enot- 
nem jugoslovanskem in svetu odprtem trgu. 

S spremembami v značaju ekonomije so mišljene tudi ustrezne 
spremembe v značaju in funkcijah institucij sistema, predvsem 
Skupščine SFRJ, Zveznega izvršnega sveta in Narodne banke 
Jugoslavije. Ob nastajanju tržne ekonomije in delovanju tržnih 
zakonov je namreč nujno, da se pravice in dolžnosti teh organov 
uskladijo z razmerji, uvedenimi v ekonomskem sistemu. S tem se 
spreminja vloga državnih organov, pri čemer je nujno, da se po 
eni strani zmanjšujejo njihova pooblastila v skladu z opravljeno 
deetatizacijo v ekonomiji države, po drugi strani pa uvedejo tista 
pooblastila, ki so nujna za zagotovitev in ohranitev mehanizmov 
tržnega gospodarjenja in stabilnosti gospodarstva. 

Zato Zvezni izvršni svet meni, da so nujne tiste spremembe 
ustave SFRJ, ki bi zagotovile: popolno samostojnost gospodar- 
skih subjektov, določile titularje družbenih sredstev ter enako- 
pravnost vseh oblik lastnine na trgu in njihovo enakopravno 
varstvo; ustrezne pravice in dolžnosti organov federacije za vode- 
nje makroekonomske politike, in to ne le na področju ekonomskih 
odnosov s tujino in na monetarnem področju, temveč tudi na 
fiskalnem oziroma davčnem področju; učinkovito odločanje 
v federaciji o vprašanjih, ki so skupnega pomena, in odgovornost 
za dosledno izvajanje politike, zveznih zakonov in drugih aktov 
Skupščine SFRJ ter natančneje določile pooblastila na področju 
varstva z ustavo določenega reda in enotnosti jugoslovanskega 
trga ter zajamčene svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in 
občana. 

Ker je celotno stanje v državi tako, da je nujno treba sprejeti 
ukrepe, za katere pa sedaj ni podlage v ustavi SFRJ, je Zvezni 
izvršni svet v skladu s svojo ustavno odgovornostjo odločil, da 
Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije pred- 
laga, da čim prej začne postopek za spremembo nekaterih določb 
ustave SFRJ. V zvezi s tem Zvezni izvršni svet meni, da bo kljub 
predlaganim amandmajem še vedno treba sprejeti novo ustavo, 
pri katere pripravi se bo vsestransko angažiral, saj ti amandmaji 
ustvarjajo samo nujne normativno institucionalne pogoje za izva- 
janje gospodarske reforme. 

Upoštevajoč navedene ocene in cilje, daje Zvezni izvršni svet na 
podlagi pooblastila iz 399. člena ustave SFRJ 

PREDLOG, 
da se začne postopek za spremembo 
ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije 

Zvezni izvršni svet meni, da so spremembe ustave SFRJ brez 
odlašanja nujne v naslednjih smereh: 

1) na podlagi že začetih in izvedenih sprememb na področju 
gospodarskega sistema, ustvarjanja nujnih pogojev za zaokroži- 
tev tega sistema in zagotovitev nadaljnje deetatizacije odnosov, 
popolne samostojnosti gospodarskih subjektov, opredeljevanja 

titularjev družbenih sredstev in enakopravnosti vseh oblik lastnine 
na trgu in njihovega enakopravnega varstva je nujno, da se v SFRJ 
črtajo rešitve, ki se nanašajo na: opredeljevanje sredstev v druž- 
beni lastnini in prepoved pridobivanja lastninske pravice na teh 
sredstvih v organizacijah in skupnostih; pravico dela z družbenimi 
sredstvi; razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke in zajamčeni osebni dohodek; določanje pravne subjek- 
tivitete določenih organizacij in trajanje mandata poslovodnega 
organa in na posebno varstvo družbene lastnine. S tem bi se 
odpravile ustavne omejitve za nove rešitve, ki jih zahtevajo sistem 
podjetniškega poslovanja in razmerja, ki iz takega poslovanja 
izhajajo. 

Zaradi uvedbe takega poslovanja In izenačitve pogojev za 
gospodarjenje na vseh področjih je nujna odprava omejitve, ki se 
nanaša na zemljiški maksimum. S tem bi se tudi na tem področju 
odpravila omejitev lastninske pravice kmetov, ki je ni na nobenem 
drugem področju gospodarjenja; 

2) pogoj za učinkovito delovanje enotnega jugoslovanskega 
trga je, da so njegovi temelji tudi enotni davčni sistem in skupni 
temelji davčne politike ter da federacija po zveznih organih ureja 
ta sistem in določa to politiko. S tem bi presegli velike razlike 
v davčnih sistemih republik in avtonomnih pokrajin oziroma zago- 
tovili enakopravnost vseh gospodarskih subjektov in delovnih 
ljudi ter občanov na enotnem jugoslovanskem prostoru, z usklaje- 
vanjem davčne politike družbenopolitičnih skupnosti in s konku- 
renco pa bi onemogočili razne oblike, ki preprečujejo svobodno 
gibanje blaga, storitev, kapitala, dela in znanja, dezintegracijo in 
zapiranje v ozke gospodarske in teritorialne meje, in zagotovili 
delovanje enotnega jugoslovanskega trga kot ključnega dejavnika 
ekonomske integracije države in njeno vključevanje v evropske 
integracijske tokove. 

Spričo vloge države v tržnem gospodarstvu, ki je nenadomest- 
ljiva pri zagotavljanju stabilnih pogojev za gospodarjenje 
eco ? ,du 8 spremembami, opravljenimi z amandmaji k ustavi SFRJ - je nujno, da se skupna razvojna in ekonomska politika ter 
smernice za njeno uresničevanje določijo v družbenem planu 
Jugoslavije, da pa ukrepe za uresničevanje določene politike 
sprejema Zvezni izvršni svet. Tako bi bili zagotovljeni nujni pogoji 
za večjo samostojnost Zveznega Izvršnega sveta pri vodenju 
tekoče ekonomske politike, pa tudi za njegovo popolno odgovor- 
nost Skupščini SFRJ za uresničevanje in operacionalizacijo dolo- 
čene ekonomske politike. S tem nI ogrožena funkcija Skupščine 
SFRJ, da določa politiko države v celoti, zlasti ekonomsko (s 
sprejemanjem sistemskih zakonov in družbenega plana Jugosla- 
vije), niti so spremenjena z ustavo SFRJ vzpostavljena razmerja 
med Skupščino SFRJ in Zveznim izvršnim svetom. Predlagane 
spremembe izhajajo iz spremembe značaja upravljanja ekonomije 
države v razmerah tržnega gospodarjenja. 

Z istim namenom so nujne tudi spremembe glede položaja 
Narodne banke Jugoslavije na področju monetarne, devizne in 
kreditne politike. 

Da bi ustvarili pogoje za učinkovito delovanje Narodne banke 
Jugoslavije v skladu z njeno vlogo, določeno z ustavo SFRJ, je 
nujno treba določiti, da Narodno banko Jugoslavije vodi guverner 
Narodne banke, ki je odgovoren Skupščini SFRJ, medtem ko bi 
bilo treba upravljanje poslov Narodne banke Jugoslavije urediti 
z zveznim zakonom; 

3) s temi spremembami ustave je nujno določiti stabilnejši in 
učinkovitejši sistem financiranja funkcij federacije, in sicer 
z zagotovitvijo ustreznih virov financiranja. V skladu s tem bi bili 
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prihodki federacije poleg carine tudi prometni davki, in drugi 
davki v okviru davčnega sistema in izvirni prihodki, določeni 
z zveznim zakonom. Zaradi takega načina zagotavljanja samostoj- 
nih izvirnih prihodkov federacije ne bi bili več potrebni prispevki 
republik in avtonomnih pokrajin kot posebni vir financiranja funk- 
cij federacije. V tem okviru bi se reševalo tudi vprašanje stabilnih 
virov prihodkov za financiranje JLA, tako da ga ni treba posebej 
urediti z ustavo; 

4) spričo pomena uresničevanja in varstva z ustavo SFRJ dolo- 
čenega reda, problemov na tem področju in nujnega zagotavlja- 
nja določenih pravic in dolžnosti federacije oziroma pooblastil 
zveznih organov pri tem je nujno, da federacija poleg tega, da 
ureja temelje sistema varstva z ustavo določenega reda, skrbi tudi 
za njegovo uresničevanje in da zagotavlja dejavnost službe 
državne varnosti, ki jo v skladu z ustavo SFRJ ter pravicami in 
dolžnostmi, določenimi z zveznimi zakoni, uresničujejo zvezni 
organi. S tem bi bilo natančneje opredeljeno izvrševanje ene 

izmed tako imenovanih klasičnih funkcij oblasti, ki jo ima in 
izvršuje vsaka sodobna država na svojem ozemlju; 

5) zaradi učinkovitega varstva temeljnih vrednot našega 
sistema, kot so z ustavo SFRJ zajamčene svoboščine, pravice in 
dolžnosti človeka in občana, enotni jugoslovanski trg in z ustavo 
SFRJ določen red, je nujno, da se v okviru z ustavo SFRJ določe- 
nih pravic in dolžnosti federacije in odgovornosti Zveznega izvrš- 
nega sveta za stanje na vseh področjih družbenega življenja 
določita pravica in dolžnost sveta, da zadrži izvršitev vsakega akta 
ali dejanja, ki omejuje ali spodkopava te vrednote in s katerega 
izvršitvijo bi lahko nastale nepopravljive škodljive posledice. Na 
podlagi ustavnosti in zakonitosti kot temeljnih načel vsake pravne 
države bi moral Zvezni izvršni svet po zadržanju akta začeti 
postopek pred pristojnim sodiščem ali drugim pristojnim orga- 
nom, pri čemer se zadržani akt oziroma dejanje do dokončne 
odločitve teh organov ne bi smel uporabljati oziroma izvrševati. 

ROKOVNIK 

za priprave in sprejetje 

amandmajev k ustavi SFRJ 

1. Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, 
bi Zvezni izvršni svet predložil skupščini SFRJ do 18. XII. 1989 

2. O predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave 
SFRJ, bi se morale skupščine republik in skupščini avtonom- 
nih pokrajin izreči oziroma z njim strinjati do 31. XII. 1989 

3 Zvezni zbor skupščine SFRJ bi določil osnutek amandmajev 
do 10. I. 1990 

4. Javna razprava in posredovanje mnenj skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin do 1.11.1990 
5. Predlog amandmajev bi Zvezni zbor določil do 15. II. 1990 

6. Dajanje soglasja skupščin republik in pokrajin in razglasitev 
amandmajev do 25. II. 1990 
Beograd, 16. decembra 1989 

poročevalec 3 



DELOVNO BESEDILO 

osnutka amandmajev k ustavi Socialistične 

federativne republike Jugoslavije (ESA-947) 

Ti amandmaji so sestavi del ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in začnejo veljati z dnem razglasitve. 

AMANDMA XLIX 
1. Prenehajo veljati določbe prvega in drugega odstavka 12 

člena; prvega odstavka 13. člena; 14., 17., 20., 21., 22 , 45 in 
46. člena; prvega in drugega odstavka 129.' člena in 130. 
člena; četrtega odstavka 104. člena ter prvega odstavka 3t 
točke X amandmaja ustave SFRJ. 

2. Kmetom se zagotavlja lastninska pravica do obdeloval- 
nega kmetijskega zemljišča. 

SFRJ 2 t0Čk° S8 nadomesti 2 ,očka amandmaja XXIII k ustavi 

AMANDMA L 
1. Temelj enotnega jugoslovanskega tržišča predstavljajo- 
- enotni davčni sitem in skupni temelji davčne politike. 
2. Narodna banka Jugoslavije je odgovorna Skupščini SFRJ 

za enotno izvajanje in stalno spremljanje izvajanja politike 
uresničevanja zveznih zakonov in drugih predpisov ter sploš- 
nih aktov na področju denarnega, kreditnega in devizneaa 
sistema. a 

Narodno banko Jugoslavije vodi guverner, ki je Skupščini 
SFRJ odgovoren za svoje delo in delo banke. 

4 Prihodke federacije predstavljajo carine, prometni davek 
in drugi davki in izvirni prihodki, določeni z zveznim za- 
konom. 

5. SI. točko se nadomesti druga alineja 1. točke in 2. točka 
amandmaja XXXI k ustavi SFRJ in se črta drugi odstavek 265. 
člena ustave SFRJ; z 2. točko se nadomesti 2. točka tretjeaa 
odstavka amandmaja XXXV; s 3. točko se nadomesti 6. točka 
amandmaja XXXV in tretji odstavek 263. člena ustave SFRJ 
® 4- ,točko se "adomesti drugi odstavek 279. člena ustave SFRJ in 2. točka amandmaja XXXVIII k ustavi SFRJ. 

V 2. točki prvega odstavka amandmana XXXV se črtaio 
besede »ki jih določa Skupščina SFRJ«. 

AMANDMA Ll 
1. Federacija prek zveznih organov: 
1 "re'a davčni sistem in določa skupne temelje davčne 

politike; 
2 ureja temelje sistema varstva s to ustavo določenega reda 

(državna varnost) in skrbi za njegovo izvajanje; zagotavlja 
delovanje službe državne varnosti, ki jo v skladu z ustavo 
SFRJ in z zveznim zakonom določenimi pravicami in dolž- 
nostmi, uresničujejo zvezni organi ter usklajuje delo organov 
ki opravljajo dela državne varnosti; 

2 SxL5?^točko se nadomesti 5. podtočka 1. točke amand- maia XXXIX ter drugi in tretji odstavek 264. člena ustave 

SFRJ; z 2. podtočko pa se nadomesti 8. točka prveaa 
odstavka 281. člena ustave SFRJ. 

AMANDMA Lil 
1. Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin 

republik in skupščin avtonomnih pokrajin: 
1 sprejema zvezne zakone, s katerimi se urejajo odnosi na 

področjih: denarnega sitema, emisije denarja, deviznega 
sistema, zunanjetrgovinskega prometa, kreditnih in drugih 
ekonomskih odnosov s tujino; oblikovanja denarnih in deviz- 
nih rezerv in razpolaganja z njimi, ko je to pomembno za 
celotno državo; carinske in brezcarinske zaščite; družbene 
kontrola cen, proizvodov in storitev; kreditiranja in drugih 
oblik spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih pokrajih; omejevanja trga in pro- 
stega prometa blaga in storitev; temeljev, oblik in načinov 
kompenzacij; davčnega sistema; obveznega združevanja 
organizacij združenega dela, ki kot enotni tehnološki sistemi 
opravljajo dejavnosti na področju elektrogospodarstva, želez- 
niškega prometa in poštnega — telefonskega — telegrafskega 
prometa; obveznega združevanja organizacij združenega 
dela v skupnosti in druge oblike povezovanja in sodelovanja 
tudi na drugih področjih, ko je tehnološka enotnost sistema 
na teh področjih pomembna za celotno državo; sistemov in 
virov sredstev za financiranje federacije; 

2 določa celoten obseg odhodkov proračuna federacije za 
posamezno leto; določa celoten obseg sredstev za financira- 
nje JLA za obdobje, za katero se sprejema srednjeročni druž- 
beni plan Jugoslavije; določa temelje skupne davčne politike; 

2. Zvezni izvršni svet določa predlog družbenega plana 
Jugoslavije in sprejema ukrepe ekonomske politike. 

3. S 1. točko se nadomestijo podtočke 2 in 3 3. točke 
amandmaja XL, z 2. točko pa se nadomesti 3. točka 347 člena 
ustave SFRJ. 

AMANDMA Lili 
1. Zvezni izvršni svet ima v skladu z ustavo SFRJ in z zvez- 

nim zakonom pravico in dolžnost, da zadrži izvršitev vsakega 
akta in dejanja, če bi z njim lahko nastopile nepopravljive 
škodljive posledice, s katerimi se jemljejo ali omejujejo 
z ustavo SFJR zagotovljene svoboščine, pravice in dolžnosti 
človeka in občana ali ruši enotnost jugoslovanskega trga 
oziroma ruši z ustavo SFRJ določeni red. 

Ce se zadrži izvršitve akta ali dejanja, je Zvezni izvršni svet 
dolžan sprožiti postopek pri pristojnem sodišču ali drugem 
organu. Zadržani akt ali dejanje se ne more izvrševati oziroma 
uporabljati do končne odločitve pristojnega organa. 

2. S tem amandmajem se dopolni 346. člen ustave SFRJ. 

Prevedeno v službah Skupščine SR Slovenije 

4 
poročevalec 



JUGOSLOVANSKI JAVNOSTI 

V času, ko cela Evropa teži za združitvijo in z upanjem gleda 
v bodočnost, Jugoslovani s strahom pričakujemo vsak nov 
dan. Ko se na ulicah Varšave, Berlina, Prage, Budimpešte in 
Sofije ruši polstoletni red, ki je temeljil na monopolu oblasti 
ene partije, za nas še vedno velja prepoved svobodnega poli- 
tičnega združevanja. Namesto da se kot drugi narodi Evrope 
svobodno odločamo med različnimi političnimi programi 
v okviru parlamentarne demokracije, se mi prisilno delimo na 
nacionalni in verski podlagi. 

Uvajanje izrednih razmer, na eni strani, in ekonomske blo- 
kade na drugi, rožljanje z orožjem, grožnje s prelivanjem krvi 
so ukrepi zastraševanja, ki niso v interesu nobenega Jugoslo- 

vana, razen pripadnikov političnih oligarhij. Z nasiljem ni 
mogoče vzpostaviti demokracije. Z nasiljem se vzpostavlja 
samo-nasilje. 

Omejujemo se od takih metod in pozivamo na prenehanje 
sovražnosti, ki nas mimo naše volje peha v netankovestne 
politične boje in vodi v državljansko vojno. Prepričani smo, da 
so pravna država, večstrankarski politični sistem in tržno 
gospodarstvo na celotnem območju Jugoslavije edina garan- 
cija popolne svobode in enakopravnosti vsakega našega 
občana in je mogoče samo prek takšne svobode ustvariti 
suverenost in enakopravnost vseh jugoslovanskih nacij. 
Beograd, 6. decembra 1989. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o delovnih razmerjih z osnutkom zakona (ESA - 949) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21 12 1989 
določil besedilo: 

z 0£sr zakona ° delovn,h razmerjih 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266., 267. in 311 člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX 
u®ffw SR Slovenije v 16. členu določa rok za uskladitev zakona o delovnih razmerjih z amandmaji do 31. marca 1990. Da bi 

zagotovili sprejem zakona v predpisanem roku, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije da 

Snem?okuredl°g 'Zdai° Zak°"a Z osnutkom ™kona v skrajša- 

i,SV?( S.kUpSčine SR Stovenije Je na podlagi 69 člena 
220 in221 člen*9* s.vet%Sk"Pščine SR Slovenije in na podlagi 
nfe dofočil d7LPHn ?T Skupščine SR Skupščine SR Slovi 
s^d^vnih^es,sodeZr predstavnikipri ^upščin- 

škegakomSatČdeT PredSednik Republi' 

škegat^te%EzadZL0VIČ' nameStnica Prednika Republi- 

teja zaedelo.EČAN' P°močnica Prednika Republiškega komi- 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

POVZETEK 
Predlagani zakon o delovnih razmerjih je nujna posledica 

uveljavitve zveznega zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja, amandmajev k Ustavi SFRJ in ustavnih dopolnil SR 
Slovenije ter Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev k Ustavi SR Slovenije. S sprejetjem zveznega zakona, ki 
pomeni realizacijo enotnega stališča o potrebi po prenovi 
delovnega prava v povezavi z zakonom o podjetjih in drugimi 
sistemskimi zakoni, je dana podlaga za pripravo in sprejem 
nove republiške delovnopravne zakonodaje. Zvezni zakon 
enotno določa le temeljne pravice iz delovnega razmerja 
v vseh oblikah organiziranega dela, okvirno določa delovno- 
pravne institute ter postopke uveljavljanja pravic, obveznosti 
in odgovornosti iz delovnega razmerja, medtem ko je v pristoj- 
nosti republiške zakonodaje nadaljnje urejanje določenih 
področij, upoštevaje specifike na določenih področjih. 

Predlagani zakon o delovnih razmerjih v določeni meri pov- 
zema že ustaljene institute delovnega prava, ki jih je kljub 
novemu sistemu primerno zadržati, obenem pa podrobneje ali 
specifično ureja vsatista vprašanja, ki jih zvezni zakon ni 
v popolnosti uredil. To se nanaša predvsem na ureditev: skle- 
nitve delovnega razmerja za določen čas, pripravništva, razre- 
ševanja presežkov delavcev, skrajševanja delovnega časa, 
porodniškega dopusta, primerov prenehanja delovnega raz- 
merja, posebne oblike pogodbenega dela učencev in študen- 
tov, vsebine kolektivnih pogodb ter vloge inšpekcije dela. 
Predlagani zakon o delovnih razmerjih ureja zlasti naslednja 
vprašanja: 

1. Glede na čedalje hujši problem nezaposlenosti, se z repu- 
bliškim zakonom odpirajo možnosti fleksibilnejših oblik zapo- 
slovanja, kot so sklenitev delovnega razmerja brez objave 
oziroma razpisa, delo na domu kot nova sodobna oblika dela, 
možnosti sklepanja delovnega razmerja s krajšim delovnim 
časom, s posebnostjo za delavce, ki skrbijo za otroke, sproš- 
čanje možnosti delovnega razmerja za določen čas, z oprede- 
litvijo primerov v kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu, 
upoštevaje potrebe delovnega procesa ter naravo dela. Pred- 
videva se možnost sklenitve delovnega razmerja za določen 
čas ne glede na naravo dela, če je to v interesu delavca, če se 
s tem vzpostavi nova zaposlitev ali če se organizacija oziroma 
delodajalec vključi v razreševanje presežkov delavcev v drugih 
organizacijah. V okviru urejanja opravljanja začasnih in 
občasnih del po pogodbi o delu se predlaga posebna oblika, 
v okviru katere se omogoča delovno angažiranje učencev in 
študentov. 

2. Primerno je podrobneje določiti institut pripravništva 
z opredelitvijo njegove vsebine obenem pa konkretizirati mož- 
nost volonterskega pripravništva. Pri tem republiški zakon 
upošteva že sprejeto stališče, da pripravništvo ni le sredstvo 
oziroma način za zaposlovanje mladih, temveč da je to 
pomembna oblika izobraževanja delavcev. 

3. Zvezni zakon ureja pravice tehnoloških presežkov delav- 
cev in dolžnosti organizacij v 21. členu, ki primeroma našteva 
štiri pravice, sklicuje pa se še na druge pravice v skladu 

z zakonom, torej odkazuje na možnost nadaljnjega urejanja 
z republiškim zakonom. Glede pogojev prenehanja delovnega 
razmerja delavcu iz t.i. ekonomskih razlogov pa zvezni zakon 
odkazuje na poseben zvezni zakon. Kljub taki zvezni distinkciji 
ureditve razreševanja presežkov delavcev iz tehnoloških ozi- 
roma ekonomskih razlogov menimo, da je primerno v republi- 
ški zakonodaji glede pravic teh delavcev zagotoviti v načelu 
enak pristop. Z republiškim zakonom se uvodoma urejajo 
instituti in možnosti razreševanja presežkov delavcev, ki so 
začasne narave, s tem da se daje zakonska podlaga za doslej 
neurejeno čakanje na delo ozrioma prisilen dopust. V nadalj- 
njih določbah pa se predlaga reševanje presežkov delavcev ki 
so trajne narave. 

4. Skladno z rešitvami zveznega zakona ter na podlagi 
dosedanjih specifičnih rešitev republiškega zakona, se ureja 
možnost določanja polnega delovnega časa, ki je lahko krajši 
do 42 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur na teden, če je to 
ekonomsko upravičeno. Ureditev primerov pa se prepušča 
avtonomnemu urejanju v kolektivnih pogodbah oziroma 
splošnih aktih, medtem ko zakon že sam podrobneje ureja 
skrajševanje delovnega časa iz razlogov, ki so varstveneaa 
značaja. 

5. V zvezi s porodniškim dopustom je republiški zakon 
ugodnejši od zvezne ureditve, s tem da se določa pravica 
delavke do porodniškega dopusta v obliki odsotnosti z dela 
105 dni ter dopust za nego in varstvo otroka v obliki odsotnosti 
z dela 260 dni ali tako, da dela 21 ur na teden oziroma 
praviloma 4 ure na dan do sedemnajstega meseca otrokove 
starosti, medtem ko se podrobnejše določanje in izvajanje 
dopusta za nego in varstvo otroka veže na posebni predpis 
republiškega upravnega organa, pristojnega za varstvo dru- 
žine. Glede na pooblastilo zveznega zakona je potrebno dolo- 
čiti primere, v katerih oziroma zaradi katerih lahko delavka 
dela polovico polnega delovnega časa. 

6. Na področju izrekanja disciplinskega ukrepa prenehanja 
delovnega razmerja konkretizira sistem fakultativnega izreka- 
nja tega najtežjega disciplinskega ukrepa. Hkrati je primerno 
omogočiti individualizacijo kazni skozi institut poaoine odlo- 
žitve kazni. 

7. Glede prenehanja delovnega razmerja zaradi izpolnjeva- 
nja pogojev za upokojitev se ohranja dosedanja republiška 
ureditev, saj zvezni zakon že sam ureja primer prenehanja 
delovnega razmerja delavca, ki izpolni 40 let zavarovalne dobe 
oziroma 65 let starosti, izjemno odločitev v nadaljevanju 
delovnega razmerja pa prepušča odločitvi organizacije ozi- 
roma delodajalca pod pogoji, ki jih določa republiški zakon. 

8. V predlaganih rešitvah zakona se določa, da se s kolek- 
tivno pogodbo kot avtonomnim normativnim aktom podrob- 
neje urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev 
zaposlenih v organizacijah oziroma pri delodajalcih, ter pra- 
vice in obveznosti teh organizacij oziroma delodajalcev. Glede 
na dvojnost pravne narave kolektivne pogodbe pa je potrebno 
posebej poudariti, da gre za pogodbo, s katero stranki dolo- 
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čita medsebojne obligacijske pravice in obveznosti. Zvezni 
zakon ne določa vsebine normativnega dela kolektivnih 
pogodb in jo prepušča določitvi s strani pogodbenih strank 
kot tudi ne obligacijskega dela. zato je bilo potrebno, da 
republiški zakon vsaj primeroma uredi vsebino kolektivne 
pogodbe z določitvijo zaokroženih problemskih sklopov 
delovnih razmerij. Predlagani zakon odpira možnosti sklepa- 
nja kolektivnih pogodb na ravni organizacij oziroma delodajal- 
cev upoštevaje specifičnosti njihovega urejanja, predvideva 
pa se tudi možnost sklepanja kolektivnih pogodb po teritorial- 

nem principu za območje ene ali več občin. S podpisom 
kolektivne pogodbe stranki prevzameta dolžnosti, z izpolnje- 
vanjem katerih se zagotavlja uresničevanje v normativnem 
delu opredeljenih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev 
in organizacij oziroma delodajalcev. Primerno je bilo tudi 
opredeliti način in postopek razreševanja kolektivnih sporov 
s strani arbitražnega sveta. 

9. Z določbo o izvajanju nadzorstva nad uporabo aktov, ki 
urejajo delovna razmerja, se podrobneje opredeljuje in raz- 
širja vloga inšpektorjev za delovna razmerja. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o delovnih razmerjih 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za pripravo tega zakona je 321. Člen 1. točka 
Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije v okviru 
svojih pravic in obveznosti republike z zakonom tudi medsebojna 
razmerja v združenem delu; Amandma XIII., po katerem temelji 
družbenoekonomska ureditev v SR Sloveniji na enakopravnosti 
opravljanja dejavnosti s sredstvi družbene, zasebne in zadružne 
lastnine ali s sredstvi različnih lastninskih oblik; Amandma XXIV., 
po kateri se pravice in obveznosti zaposlenih delavcev pri delov- 
nih ljudeh, ki samostojno opavljajo dejavnost kot posamezniki 
urejajo s kolektivno pogodbo v skladu z zakonom; 3. točka 
k Ustavi SR Slovenije ter 16. člen 2. točka Ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev IX. do LXXXIX k Ustavi SR Slove- 
nije, po kateri mora biti zakon o delovnih razmerjih usklajen 
z amandmaji k ustavi SRS do 31. 3. 1990. 

Za sprejem tega zakona je na podlagi 335. člena Ustave SR 
Slovenije pristojna Skupščina SR Slovenije. 

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

Že sredi 80 let so se v družbenih usmeritvah vsebovanih v doku- 
mentih, kot so Družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1986-1990, 
kritična analiza delovanja političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja, izhodišča dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije in program ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije 
in stabilizacijo gospodarstva, ter v javni razpravi ob spreminjanju 
in dopolnjevanju zakona o združenem delu izoblikovale zahteve 
po reformi družbeno ekonomskega sistema v smislu uveljavljanja 
načel tržnih zakonitosti in v okviru tega cilja po vzpostavitvi 
pravnega sistema, ki bo zagotavljal produktivno zaposlovanje, 
boljšo organizacijo dela, boljše in učinkovitejše izkoriščanje 
delovnih naprav in delovnega časa, teritorialno in predvsem na 
delovne potrebe usmerjeno gibljivost delavcev, bolj vestno in 
odgovorno delo, pa tudi zagotavljanje ustrezne socialne varnosti 
za čas brezposelnosti. 

Na podlagi navedenih usmeritev za izvedbo gospodarske in 
družbene reforme so bili z zveznimi ustavnimi amandmaji ter 
amandmaji k Ustavi SR Slovenije, ustvarjeni pogoji v celoti in 
v posameznih rešitvah za družbenoekonomsko ureditev, ki temelji 
na enakopravnosti vseh oblik lastnine, na svobodi organiziranja 
proizvodnih in drugih dejavnosti, na pravici upravljanja na podlagi 
dela in sredstev, na pravicah delavcev do samoupravljanja, sou- 
pravljanja ali sodelovanja v upravljanju in na vlogi države, da 
predpisuje le splošne, za vse enakopravne pogoje gospodarjenja 
po načelu, da je dovoljeno vse, kar ni prepovedano, in da v ustav- 
nih okvirih določa pogoje organiziranja in delovanja, ki zagotav- 
jajo spoštovanje medsebojnih pravic in obveznosti lastnikov sred- 
stev, temeljna načela upravljanja, in varovanje splošnih družbenih 
interesov ter življenje in zdravje ljudi. Navedeni novosprejeti 
ustavni temelji zahtevajo reformsko zakonsko izpeljavo v sistem- 
ski zakonodaji, ki je v določeni meri že bila realizirana s spreje- 
mom zakona o podjetjih, zakona o računovodstvu, zakona 
o finančnem poslovanju, zakona o tujih vlaganjih kot tudi zakona 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ni pa še dokončno 
zaokrožena, saj ostajajo zaenkrat zakonsko neurejena pomembna 
vprašanja (lastninski odnosi, družbene dejavnosti, davčni sistem, 
ipd.) 

III. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO 
IZDAJI ZAKONA 

Skupščina SFR Jugoslavije je na seji Zveznega zbora dne 28. 9. 
1989 sprejela zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. 

Navedeni zakon je objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 60/89, 
veljati pa je začel 14. 10. 1989. Z dnem uveljavitve zakona so 
prenehale veljati določbe IV. in V. poglavja drugega dela zakona 
o združenem delu (Varstvo pravic delavcev), to je določbe 161. do 
226. člena in 670. člen (Ur. I. SFRJ, št. 53/87, 57/83,85/87 in 40/89). 
S sprejetjem zveznega zakona, ki ureja temeljne pravice iz delov- 
nega razmerja, se je v temeljih zaključilo več kot triletno obdobje 
iskanja novih rešitev na področju pravnega urejanja delovnih 
razmerij v celoti pa se zaključuje šele z republiško delovnopravno 
zakonoda|o. Če je predstavljala novela zakona o združenem delu 
iz konca leta 1987 le prehodno stanje z namenom posodobiti 
ureditev tega področja že pred sprejetjem amandmajev k Ustavi 
SFR Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, št. 70/88), pa se je po uveljavitvi 
ustavnih dopolnil s sprejetjem zveznega zakona o temeljnih pravi- 
cah zaključil sklop sistemske zakonodaje, v katero sodijo zlasti 
zakon o podjetjih, zakon o finančnem poslovanju, zakon o raču- 
novodstvu, zakonom o tujih vlaganjih, in ki predstavljajo temelj za 
uresničevanje gospodarske reforme v SFR Jugoslaviji. Tako je 
zakon o podjetjih napravil distinkcijo med družbenimi in ostalimi 
podjetji (mešana, zasebna), kar lahko posledično pomeni različen 
delovnopravni status delavcev v različnih podjetjih. Pri tem je 
treba upoštevati tudi številne novosti, ki so bile uveljavljene bodisi 
z ustavnimi dopolnili ali na njih temelječe novosti v zakonu 
o podjetjih in ki se nanašajo zgolj primeroma na spremembo 
statusa temeljne organizacije, ukinitev samoupravnega spora- 
zuma o združitvi v DO in SOZD, opredelitev statuta kot temeljnega 
akta, zožitev primerov osebnega izjavljanja o pravicah in obvezno- 
stih iz delovnega razmerja, pooblastila poslovodnim strukturam, 
kar vse pomembno vpliva tudi na pravno urejanje delovnih raz- 
merij. 

Sprejetje zveznega zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja pomeni realizacijo enotnega stališča o potrebi po pre- 
novi delovnega prava pri nas ter v povezavi z zakonom o podjetjih 
in drugimi sistemskimi zakoni, pomemben zakonski člen pri ures- 
ničevanju gospodarske reforme. Istočasno daje zvezni zakon pod- 
lago za pripravo in sprejem republiške oziroma pokrajinske delov- 
nopravne zakonodaje, kolektivnih pogodb in splošnih aktov. 
Zvezni zakon je enotno določil le temeljne pravice iz delovnega 
razmerja v vseh oblikah organiziranega dela, torej okvirno je 
določil delovnopravne institute ter postopek uveljavljanja pravic, 
obveznosti in odgovornosti Iz delovnega razmerja, v pristojnosti 
republiške zakonodaje pa je podrobnejše urejanje tega področja 
ob upoštevanju njenih speclfik kot so: stopnja tehnološkega raz- 
voja, stanja brezposelnosti, kvalifikacijske strukture, razmerja 
med aktivnimi, upokojenimi delavci. Vrsta določb zveznega 
zakona direktno odkazuje na ureditev v republiški delovnopravni 
zakonodaji (splošne določbe o urejanju delovnih razmerij, ureja- 
nje pogodbenega dela, pogoji za sklenitev delovnega razmerja, 
zaposlovanje Invalidnih oseb, delovno razmerje za določen čas, 
volontersko pripravništvo, razporejanje, presežni delavci, delovni 
čas, pravica do nadomestila osebnega dohodka, mirovanje pravic, 
varstvene določbe, kršitev delovnih obveznosti, pogoji za odstra- 
nitev delavca z dela, prenehanje delovnega razmerja, kolektivne 
pogodbe, kazenske določbe in nadzorstvo). Poleg tega pa origi- 
narna pristojnost republike za urejanje delovnih razmerij 
dopušča, da se v republiški zakonodaji uredijo tudi vse tiste 
posebnosti, za katere je glede na specifičnost dela, poslovanja in 
življenja v naši republiki ocenjeno, da jih je potrebno enotno 
zakonsko urediti. 

Vsi navedeni razlogi zahtevajo pripravo novega zakona, ki bo 
skupaj z zveznim zakonom predstavljal konsistentno zakonsko 
ureditev delovnopravnega področja. 
IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLOG 
ZA IZDAJO ZAKONA 

Predlagani zakon o delovnih razmerjih temelji na načel ih, ki jih 
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v sistemu prenove delovnega prava realizira že zvezni zakon in 
sicer: 

~i vzpostavitev enotnosti sistema delovnih razmerij za vse 
oblike organiziranega dela, ne glede na karakter lastnine, kar je 
temeljni predpogoj za delovanje trga, s tem tudi trga »delovne 
sile». 

- opredelitev delovnega razmerja kot razmerja dveh subjektov 
delavca na eni strani in organizacije oziroma delodajalca na 

drugi strani, pri čemer je posebej izpostavljeno načelo prostovolj- 
nosti, kot pomemben element značilen za trg delovne sile in ki 
pomeni tudi prepoved prisilnega dela 

- načelo uravnoteženosti moči subjektov delovnega prava (sin- 
dikat, združenje »delodajalcev« in država), pri čemer se moč 

L i j uvf''avl'a Predvsem skozi zakonodajne norme, sindikat in »delodajalci« pa nastopajo predvsem kot nosilci kolektivneaa 
dogovarjanja, ki se na splošno uveljavlja kot avtonomen vir delov- 
nega prava 

- uveljavljanje pravic delavcev do samoupravljanja, soupravlja- 
nja in sodelovanja v upravljanju 

- uvajanje konkurence sposobnosti in znanja 
- razmejevanje poslovodnih in upravljalskih funkcij 
- dosledno uveljavljanje odgovornosti za nevestno in neu- 

spešno delo ter posebej za družbeno in ekonomsko smotrno 
uporabo družbenih sredstev / 

razmerjab°da enakopravnost delavcev pri sklepanju delovnega 
- načelo zakonskega urejanja primerov prenehanja delovnega 

razmerja na splošno ter posebna obravnava delavcev, katerih delo 
postane zaradi tehnoloških in drugih izboljšav nepotrebno 

- časovna omejenost delovnega časa 
- enakopravnost delavcev v postopkih varstva pravic iz delov- 

nega razmerja 
- zagotavljanje splošnega varstva pri delu vseh delavcev in 

posebnega varstva delavk, mladine in invalidov. 

V. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANEGA 
BESEDILA ZAKONA 

Glede na razloge, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu republi- 
škega zakona o delovnih razmerjih je pri opredeljevanju nieaove 
vsebine potrebno upoštevati naslednja temeljna izhodišča: 

a) zagotovitev enotnega sistema delovnih razmerij za vse oblike 
organiziranega dela in poslovanja, ne glede na karakter lastnine 

b) nepovzemanje določb zveznega zakona, tako pri opredelje- 
vanju delovnopravnih institutov, kakor tudi ne pri opredeljevanju 
konkretnih pravic, obveznosti in odgovornosti; konkretizirati ozi- 
roma skladno z zveznim zakonom specifično urediti pa ie 
potrebno tista vprašanja, za katera zvezni zakon izrecno odkazuie 
na republiško zakonodajo 

c) v okviru originarne pristojnosti republike je potrebno 
v zakonu enotno urediti vprašanja, za katera je ocenjeno, da bi 
morala biti enotno zakonsko urejena, pri čemer je mogoče 
s korekcijami povzeti nekatere dosedanje določbe, ki niso bile 
sporne oziroma so bile ocenjene kot primerne in potrebne ozi- 
roma na novo urediti določena področja, ki so bila dosedaj neure- 
jena ali pa pomanjkljivo urejena 

d) upoštevanje načela avtonomnega urejanja delovnih razmerij 
s kolektivnimi pogodbami za vse delavce, ne glede na obliko 
lastnine s katero posluje organizacija oziroma delodajalec, pri 
katerem so zaposleni, pri čemer morajo biti v družbenem podjetju 
splošni akti v hierarhičnem odnosu s kolektivno pogodbo uredi- 
tev kolektivne pogodbe pa neposredno uporabljive, če specifične 

podjela"6 r6^'tVe n'S0 dru9ače (ugodnejše) urejene na nivoju 
iPr®d'a9a,®y ocenjuje, da so poglavitne rešitve, ki jih je potrebno vključiti v rešitve predlaganega zakona predvsem naslednje: 
1. Ker zakon o temeljnih pravicah delavcev iz delovneaa raz- 

ure'a de,inicii° delovnega razmerja ter vspostavlja sistem heteronomnega in avtonomnega urejanja delovnih razme- 
rij v organizacijah in pri delodajalcih, je primerno v republiškem 
zakonu vspostaviti načelo splošnega urejanja delovnih razmerij 

zako"u, ter dopustiti izjeme oziroma predvideti le subsidi- 
"Porabo tega zakona za delavce v organizacijah, ki oprav- 

ljajo dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega pomena ter 

™tVt^hVHZafk°S®u'huV organih družbenopolitičnih skupnosti, organih družbenih skupnosti, družbenih službah, družbenopoli- 
tičnih organizacijah, družbenih organizacijah in društvih 

2. Z razveljavitvijo zakona o združenem delu nastala pravna 
Z "r®dl,v|i° kolizijskih norm glede na različnost republiških zakonskih ureditev in dejanski obstoj delovnih enot 

organizacij, ki poslujejo v drugi republiki kot je sedež organiza- 
cije, zato je ob pripravi republiškega zakona potrebno na to 
vprašanie opozoriti. Sicer pa gre na tem področju za eno očitnih 

pomanjkljivosti zveznega zakona, saj bi to nedvomno moralo biti 
enotno urejeno na zveznem nivoju. 

3. Ob upoštevanju dosedaj dosledno uveljavljenega načela 
kolegijskega odločanja o posamičnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih iz delovnega razmerja se je glede na nedodelano 
zvezno ureditev tega vprašanja z republiškim zakonom potrebno 
opredeliti, ali se še nadalje pri tem načelu vztraja ali pa se 
možnosti individualnega odločanja o teh vprašanjih glede na 
izrecna pooblastila zveznega zakona poslovodnim organom ozi- 
roma delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
bistveno razširjajo in popolnoma brez omejitev prepuščajo avto- 
nomni ureditvi 

4- V zveznem zakonu različno uporabljene in vsebinsko neopre- 
deljive pojme: vrsta in stopnja strokovne izobrazbe za določeno 
vrsto poklica, znanje ter zmožnosti je v izogib problemom, ki bi jih 
take nedoslednosti lahko povzročale pri avtonomnem urejanju 
primerno zakonsko jasneje določiti 

5. Številne zahteve po vključitvi t.i. »konkurenčne klavzule« 
v sistemsko zakonodajo v izogib nelojalnega izkoriščanja znanja 
delavcev pridobljenega z delom ali v zvezi z delom v organizaciji 
oziroma pri delodajalcu so se argumentirano pojavljale že ob 
sprejemanju zakona o podjetjih in kasneje zveznega zakona 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. Menimo, da bi jih bilo 
primerno ustrezno realizirati v republiškem zakonu, pri čemer je 
potrebno zagotoviti varstvo tehničnih, proizvodnih in poslovnih 
znanj, tako v času trajanja delovnega razmerja kot tudi določen 
čas po prenehanju delovnega razmerja delavca v organizaciji 
oziroma pri delodajalcu, kjer je ta znanja pridobil 

6. V cilju vspostavljanja podlag za fleksibilnejše možnosti in 
oblike delovnega razmerja in pogodbenega angažiranja delavcev 
ki Jih v temeljih ureja že zvezni zakon (delovno razmerje za 
določen čas, delovno razmerje s krajšim delovnim časom delo na 
domu, pogodbeno delo) je potrebno v republiškem zakonu insti 
tute sicer konkretizirati in upoštevaje specifičnosti podrobneje 
urediti, uporabo pa omejiti le toliko, da se ohranja kot primarno 
načelo po ne zaposlitve delavcev, zagotavljanja njihove socialne 
in materialne varnosti na podlagi dela ter njihove pravne varnosti 

7. Z namenom čimprejšnje vključitve mladih v delovni in proiz- 
vodni proces mora republiški zakon podrobneje urediti novo 
možnost, ki jo načeloma določa že zvezni zakon v zvezi z opravlja- 
njem pripravništva izven delovnega razmerja. Volontersko pri- 
pravništvo ob učinkoviti kadrovski politiki ne bi smelo postati 
pravilo, primerno pa ga je dopustiti predvsem v primerih ko 
delavec lahko pridobi praktična in teoretična znanja, pomembna 
za samostojno opravljanje dela v specializiranih strokovnih ali 
znanstvenih institucijah, ali če se v usposabljanje pripravnikov na 
tak način, iz razlogov deficitarnosti, ustrezno vključi pristojna 
služba za zaposlovanje 

8. Na podlagi zveznih ter republiških ustavnih dopolnil ter 
zveznega zakona je v republiškem zakonu potrebno podrobneje 
urediti pravice delavcev, katerih delo postane nepotrebno zaradi 
tehnoloških in drugih izboljšav, s katerimi se prispeva k večji 
produktivnosti in večjemu uspehu organizacije. Le tako urejene 
pravice, ter merila in postopek ugotavljanja presežnih delavcev, 
anko predstavlja podlago za poseg v delovnopravni status 

delavca (prenehanje delovnega razmerja), ko njegovo delo v orga- 
nizaciji postane nepotrebno. Pri tem je skladno z mednarodno 
konvencijo št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo 
delodajalca v republiškem zakonu primerno zagotoviti v načelu 
enak pristop k razreševanju presežnih delavcev, ne glede na to ali 
nastajajo iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov. 

Ob tem je v razdelavi rešitev primerno posebej obravnavati 
načine in možnosti razreševanja začasnih presežkov delavcev 
oziroma primere, ko delavcu v nekem krajšem časovnem obdobju 
izvedbe reorganizacije in strukturnih sprememb ni mogoče zago- 
toviti delovnega angažiranja in sicer z opredelitvijo institutov 
»čakanja na delo oziroma prisilnega dopusta«, prekvalifikacije in 
dokvalifikacije, začasne razporeditve na delo v drugo organizacijo 
ali k delodajalcu in skrajševanja delovnega časa. Posebej pa je 
potrebno podrobneje določiti kriterije, postopek in pravice delav- 
cev, katerih delo postane v organizaciji trajno nepotrebno, saj jim 
v posledici zakonitega zagotavljanja socialne in materialne varno- 
sti z drugo zaposlitvijo ali na drug način, preneha delovno raz- 
merje. 

9. Možnosti določanja polnega delovnega časa, krajšega od 42 
na ®den■ ta^o 'z razlogov ali zahtev ekonomske upravičenosti kot tudi iz razlogov varstvenega značaja upoštevaje zahteve 

humanizacije dela, v zakonodaji ni mogoče dokončno in v popol- 
nosti urediti Zato je določanje krajšega delovnega časa iz eko- 
nomskih razlogov z načelnimi zakonskimi usmeritvami potrebno 
prepustiti avtonomnemu urejanju, pri skrajševanju delovneaa 
cf^aJVarStyT,!h razl,°9°v Pa vključiti spoznanja medicinske stroke, ki se lahko uveljavijo tudi na podlagi posebnega izvršil- 
nega predpisa. Sicer pa je v določbe republiškega zakona treba 
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vključiti predvsem tiste rešitve, ki odpravljajo nejasnosti zvezmn 
zakonskih določb v ali jih v konkretnostnih dopolnjujejo v zvezi 
z razporejanjem delovnega časa, določanjem nočnega dela, kraj- 
šega delovnega časa in dela preko polnega delovnega časa 
s posebnim poudarkom po zahtevi o uveljavitvi zakonskih podlag 
za prostovoljno dodatno delo delavcev. Podobne zahteve je treba 
realizirati tudi v okviru določb o odmorih, počitkih in dopustih 
delavcev, saj te pravice v nasprotju z dosedanjo uredityijo 
v zakonu o združenem delu zvezni zakon dokaj natančno ureja. 

10. V skladu z določbo zveznega zakona, ki ureja odsotnosti 
z dela z oziroma brez pravice do nadomestila osebnega dohodka 
je v rešitvah potrebno podrobneje urediti primere in pogoje za 
uveljavljanje teh pravic delavca, kar vključuje tudi ureditev pravice 
do počitka delavca na prazničnie dneve in dneve, ki so z zakonom 
določeni kot dela prosti dnevi (25. december), ki se lahko tudi 
omeji, če narava dejavnosti oziroma delovni proces zahteva konti- 
nuiteto dela. 

11. Pravice in dolžnosti delavcev do permamentnega izobraže- 
vanja, ki je v zveznem zakonu določena le v okviru temeljnih 
določb ter se veže le na zahteve delovnega procesa, je v cilju 
izboljševanja kadrovske strukture in realizaciji načela konkurenč- 
nosti sposobnosti in znanja ter predvsem v cilju preseganja eko- 
nomske situacije, ki bo zahtevala številna in globalna prestrukturi- 
ranja, reorganizacije in tehnološke spremembe, potrebno posve- 
titi posebno pozornost. Povdariti je potrebno tako družbeni ozi- 
roma interes konkretnega delovnega procesa kot tudi interes 
samih delavcev, ki ga je potrebno vzpodbujati predvsem z motiva- 
cijskimi elementi (napredovanje, vrednotenje, ohranjanje zapo- 
slitve) 

12. Glede na to, da zvezni zakon posebno varstvo pri delu tj. 
varstvo mladine, invalidov in delavk kot minimum enotno zagotov- 
ljenih temeljnih pravic precej podrobno ureja, kaže v republiški 
zakonodaji ohraniti predvsem ugodnejše rešitve, ki so bile že 
doslej uveljavljene predvsem v zvezi z varstvom materinstva, ter 
na novo urediti področje, ki doslej zakonsko ni bilo izrecno 
urejeno t.j. posebno varstvo starejših delavcev 

13. V okviru urejanja uveljavljanja odgovornosti delavca je 
potrebno v republiškem zakonu podrobneje urediti podlage za 
fakultativno izrekanje najtežjega disciplinskega ukrepa - prene- 
hanja delovnega razmerja, medtem ko obligatorno urejanje tega 
disciplinskega ukrepa ureja že sam zvezni zakon. Primerno pa je 
v republiškem zakonu ohraniti tudi možnost pogojne odložitve 
tega najtežjega disciplinskega ukrepa, čeprav zvezni zakon tega 
instituta ne ureja, vendar ga tudi ne prepoveduje. Ob urejanju 
disciplinskega postopka pa kaže opozoriti tudi na problem disci- 
plinskega odločanja v majhnih organizacijah, saj bi bilo raci- 
onalno, da na prvi stopnji o disciplinski odgovornosti v vseh 
primerih odloča individualni organ, s tem da bi se na drugi stopnji 
odločanja ohranil splošen sistem. V okviru urejanja področja 
odgovornosti delavca je v rešitve o suspenzu primerno posebej 
vključiti tudi varstveni suspenz. 

14. Namen rešitev na področju urejanja prenehanja delovnega 
razmerja glede na to, da primere zvezni zakon podrobno določa 
naj bi bil predvsem konkretiziranje datuma prenehanja delovnega 
razmerja v različnih primerih, določiti maksimum in minimum 
odpovednega roka z možnostjo sporazumnega skrajšanja ter 
omogočiti z določitvijo zakonskih pogojev avtonomno odločitev 
o nadaljevanju dela delavcev, ki izpolnijo 40 let zavarovalne dobe 
oziroma 65 let starosti. 

15. V republiškem zakonu je potrebno predvideti tudi posebne 
rešitve, ki bi urejale možnosti dela učencev in študentov v organi- 
zaciji oziroma pri delodajalcu, ter njihov status, pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti v tem času. Najprimernejša oblika glede na 
začasnost ali občasnost njihovega dela (počitniška praksa, praksa 
na podlagi štipendijskih pogodb, študentsko delo) je pogodba, ki 
pa je zaradi specifičnosti delovnega angažiranja teh kategorij, ni 
primerno vsebinsko in časovno omejevati. 

16. Poglavje zveznega zakona, ki ureja na splošno kolektivno 
dogovarjanje, je zaradi nepopolnih in pomanjkljivih zveznih reši- 
tev primerno v republiškem zakonu dograditi, predvsem z vidika 
opredeljevanja normativnega in obligacijskega dela kolektivnih 
pogodb, subjektov kolektivnega dogovarjanja, veljavnosti kolek- 

tivnih pogodb, določitve arbitražnega sveta v primeru nemožnosti 
dogovora med partnerjema ter registracije kolektivnih pogodb po 
pristojnem republiškem upravnem organu 

17. Vlogo inšpektorjev za delovna razmerja pri izvajanju nadzor- 
stva nad delovnopravnimi predpisi je potrebno v republiškem 
zakonu podrobneje kot doslej določiti. V cilju zagotavljanja mož- 
nosti učinkovitega reagiranja teh organov je potrebno razširiti 
vprašanje izdajanja ureditvenih odločb tudi na področju delovnih 
razmerij, ter urediti možnost da inšpektor za delovna razmerja, 
v konkretnem primeru lahko zadrži izvršitev dokončne določitve 
organa oziroma delodajalca o posamičnih pravicah, obveznostih 
in odgovornostih delavca, če meni, da je nezakonito. Zadržanje 
izvršitev naj bi bilo mogoče le do pravnomočnosti odločitve, zato 
pa bi moral inšpektor takoj po sprejetju tega ukrepa napotiti 
delavca, da uveljavlja svoje pravice pred pristojnim sodiščem. 

18. Z zakonom naj bi se predvidel ustrezen prehodni rok, v kate- 
rem bi morale biti usklajene tako kolektivne pogodbe in splošni 
akti, kot tudi pripravljeni izvršilni predpisi, ki jih zahteva zakon. Do 
uskladitve le teh naj bi se uporabljali veljavni avtonomni akti. Tam, 
kjer bi želeli uveljaviti takojšnjo uporabnost kogentnih določb 
tega zakona, pa bo potrebno te določbe navesti v samem zakonu. 
Ob tem je primerno opozoriti na racionalnost priprav in usklajeva- 
nja avtonomnih aktov (kolektivnih pogodb in splošnih aktov) ter 
zagotoviti možnost enkratnega usklajevanja. 

VI. OCENA SKLADNOSTI S STALIŠČI EVROPSKE 
SKUPNOSTI 

Ureditev delovnopravne zakonodaje v državah, članicah Evrop- 
ske skupnosti je različna. Stališče Evropske skupnosti je, da 
obstoječih razlik ni mogoče odstraniti z unifikacijo, pač pa je 
treba težiti k »harmonizaciji« delovnih predpisov. 

V Evropski skupnosti se pripravlja sprejem predpisov, ki bi 
pripomogli k postopnemu izravnavanju obstoječih razlik. 

Vendar lahko kot nesporno ugotovimo, da predlagane rešitve 
zakona sledijo težnjam po harmonizaciji delovnih predpisov 
v okviru Evropske skupnosti (uveljavljanje kolektivnih pogodb kot 
avtonomnih pravnih virov, uvajanja fleksibilnejših oblik delovnega 
razmerja, skrajševanja delovnega časa, enako obravnavanje 
delavcev ne glede na spol ipd.). 

VII. OCENA POTREB PO FINANČNIH 
SREDSTVIH, NOVE NALOGE UPRAVNIH 
ORGANOV 

Predlagana zakonska ureditev pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti delavcev, s katero se skladno z zveznim zakonom o temeljnih 
pravicah iz delovnega razmerja vspostavlja konsistentno zakon- 
sko podlago za avtonomno urejanje in uresničevanje pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev, ne bo zahtevala dodatnih 
finančnih sredstev razen na področju zagotavljanja pravic delav- 
cev, katerih delo bo postalo iz tehnoloških ali ekonomskih razlo- 
gov v organizaciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno. Za razre- 
ševanje teh vprašanj bo potrebno zagotavljati posebna sredstva 
primarno v okviru samih organizacij, z združevanjem v posebne 
sklade po načelih vzajemnosti in solidarnosti, ter iz sredstev za 
zagotavljanje pravic delavcev iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti. Določena dodatna sredstva za ta namen bodo 
potrebna tudi na področju pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

V skladu s tem zakonom bo v ustreznem roku, ki bo zagotavljal 
izvajanje rešitev tega zakona, potrebno s prejeti izvršilne pred- 
pise, za pripravo katerih so po zakonu pooblaščeni republiški 
upravni organi pristojni za delo, zdravstveno varstvo ter za družin- 
sko varstvo. Republiški upravni organ pristojen za delo, pa bo 
skladno z vspostavitvijo sistema kolektivnega dogovarjanja na 
podlagi zveznega in tega zakona zadolžen tudi za registracijo 
kolektivnih pogodb, ki se bodo sklepale na nivoju republike, 
s čemer se razširja obseg nalog tega organa na področju delovnih 
razmerij. 

OSNUTEK ZAKONA 

o delovnih razmerjih 

I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 

Delovna razmerja delavcev, ki delajo pri organizacijah in delo- 
dajalcih v SR Sloveniji, se urejajo v skladu z zakonom o temeljnih 

pravicah iz delovnega razmerja (v nadaljevanju besedila: zvezni 
zakon), tem zakonom, kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom organizacije. 

2. člen 
Delovna razmerja delavcev v organizacijah, ki opravljajo zadeve 
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ali dejavnosti posebnega družbenega pomena se urejajo v skladu 
s tem zakonom, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. 

3. člen 
Ce s posebnim zakonom ni drugače določeno, se določbe tega 

zakona uporabljajo tudi za delovna razmerja delavcev v organih 
družbenopolitičnih skupnosti, organih družbenih skupnosti, druž- 
benih službah, v družbenopolitičnih organizacijah, družbenih 
organizacijah in društvih. 

4. člen 
Določbe tega zakona, ki so neposredno uporabljive, se uporab- 

ljajo tudi za delovna razmerja delavcev, ki delajo v delu organiza- 
cije, registrirane v drugi republiki, ki posluje na območju SR 
Slovenije. 

VARIANTA: Ta člen se črta. 

9. bian 
V času ustanavljanja organizacije do konstituiranja organov, se 

pogoji in način za sklenitev in prenehanje delovnega razmerja ter 
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega raz- 
merja, urejajo z aktom oziroma pogodbo o ustanovitvi v skladu 
s tem zakonom. 

VARIANTA: 
S kolektivno pogodbo se posebej uredijo pogoji in način skleni- 

tve in prenehanja delovnega razmerja ter pravice, obveznosti in 
odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja v času ustanavljanja 
organizacije do konstituiranja organov. 

6. člen 
Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ures- 

ničujejo delavci v organizaciji, delovni skupnosti oziroma pri 
delodajalcu. 

S statutom organizacije je lahko določeno, da določene pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja uresniču- 
jejo delavci v posameznem delu organizacije. 

V delu organizacije ni mogoče odločati o sklepanju in preneha- 
nju delovnega razmerja, razporejanju delavcev izven dela organi- 
zacije ter o načinu razreševanja presežkov delavcev. 

7. člen 
O posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih odloča 

kolegijski organ, določen s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom, razen v primerih, ko je za to odločanje po zakonu o temelj- 
nih pravicah iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: zvezni 
zakon) pooblaščen poslovodni organ oziroma delavec s poseb- 
nimi pooblastili In odgovornostmi. 

O disciplinski odgovornosti odloča disciplinska komisija. Poslo- 
vodni organ oziroma delavec s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi odloča v primerih, ki jih določa zvezni zakon 

V organizacijah z manj kot 50 delavci odloča o pravicah, obvez- 
nostih in odgovornostih delavcev poslovodni organ, v postopku 
varstva pravic pa vsi delavci oziroma organ, določen s kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom. 

VARIANTA: Člen se črta 

II. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 

8. člen 
Delovno razmerje lahko sklene vsak, kdor izpolnjuje splošne 

pogoje, določene z zveznim zakonom ter posebne pogoje, dolo- 
čene s tem ali posebnim zakonom, kolektivno pogodbo oziroma 
splošnim aktom. 

9. člen 
Za vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe za določeno vrsto 

poklica, določeno kot poseben pogoj za opravljanje dela, se šteje 
javno veljavna strokovna izobrazba, izpopolnitev strokovne izo- 
brazbe oziroma usposobljenost, pridobljena po vzgojnoizobraže- 
valnih programih, ki so oblikovani v skladu z zakonom. 

Za znanje, določeno kot poseben pogoj za opravljanje dela.se 
praviloma šteje usposobljenost za posamezna dela oziroma 
naloge, pridobljene po delih vzgojnoizobraževalnih programov, ki 
imajo javno veljavnost in izpopolnitev oziroma usposobitev po 
programih, ki jih izvajajo delavci v organizacijah in skupnostih za 
svoje potrebe in za potrebe drugih organizacij in skupnosti, 
s katerimi se tako sporazumejo. 

Za zmožnost kot poseben pogoj za opravljanje dela se štejejo 
psihofizične in druge sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje 
določenega dela. 

10. člen 
Delovne izkušnje se lahko določijo kot poseben pogoj za oprav- 

ljanje dela le, če so ne glede na zahtevano strokovno izobrazbo, 
znanja in zmožnosti, potrebne glede na njegovo vrsto, zahtevnost 
In odgovornost, za uspešno opravljanje dela. 

Delovne izkušnje se lahko določijo v trajanju največ 1 leta, za 
delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in za poslo- 
vodne organe pa največ 5 let. 

Kot ustrezne delovne izkušnje se upošteva opravljanje enakega 
ali podobnega dela, za katero se je zahtevala enaka strokovna 
izobrazba, če kolektivna pogodba oziroma splošni akt ne določa 
drugače. 

VARIANTA: Drugi odstavek se črta. 

11. člen 
V skladu s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se ob 

sklenitvi delovnega razmerja delavec in organizacija ali delodaja- 
lec posebej dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih 
med trajanjem delovnega razmerja in po prenehanju delovnega 
razmerja v zvezi z izkoriščanjem tehničnih, proizvodnih in poslov- 
nih znanj, pridobljenih z delom ali v zvezi z delom v organizaciji 
oziroma pri delodajalcu. 

V skladu s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se 
lahko delavec in organizacija oziroma delodajalec dogovorita da 
delavec določen čas, vendar največ dve leti po prenehanju delov- 
nega razmerja v organizaciji oziroma pri delodajalcu ne sme 
skleniti delovnega razmerja v drugi organizaciji oziroma pri delo- 
dajalcu, v kolikor bi pri delu uporabljal podatke, ki so opredeljeni 
kot poslovna tajnost. 

V času iz prejšnjega odstavka je organizacija dolžna delavcu 
zagotoviti ustrezno denarno nadomestilo v skladu s kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom. 

12. člen 
V organizaciji se določi sistemizacija delovnih mest.Pri določa- 

nju delovnih mest se opredeli njihovo vsebino, zahtevano stopnjo 
in vrsto strokovne izobrazbe, znanja in zmožnosti, morebitne 
posebne psihofizične in druge sposobnosti, delovne razmere, 
vrsto odgovornosti in druge sestavine, značilne in pomembne za 
njihovo opravljanje. 

13. člen 
Kdor želi skleniti delovno razmerje, se mora prijaviti na objavo 

oziroma razpis v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in na način ki 
mora biti objavljen. 

Rok za prijavo začne teči z dnem javne prijave prostega delov- 
nega mesta preko zavoda za zaposlovanje. 

14. člen 
Za javno objavo se šteje tudi objava v uradnih prostorih zavoda 

za zaposlovanje. Organizacija oziroma delodajalec lahko prosta 
delovna mesta tudi sama objavita v sredstvih javnega obveščanja 
z oglasom. 

15. člen 
Izjemoma se lahko sklene delovno razmerje brez objave ozi- 

roma razpisa v naslednjih primerih: 
- če gre za izpolnjevanje obveznosti organizacije oziroma delo- 

dajalca iz naslova štipendiranja, 
- če gre za opravljanje nalog, ki po svoji naravi trajajo največ 60 

dni, 
- če gre za nadomestitev začasno odsotnega delavca, 
- če gre za voljene ali imenovane delavce, za katere tako 

določa poseben zakon, 
- če gre za občana, ki združuje v organizaciji svoja denarna ali 

druga sredstva zaradi razširjanja materialne osnove dela in za 
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti, in če izpolnjuje pogoje 
za opravljanje dela, za katero se sklepa delovno razmerje, 

- če gre za sklenitev delovnega razmerja v drugi organizaciji ali 
pri delodajalcu v skladu s 15., 19., 20. in 21. členom zveznega 
zakona, 

- če gre za nezaposleno invalidno osebo, 
- če gre za poslovodne organe v mešanih in zasebnih podjetjih, 
- če gre za delavce, ki opravljajo strokovno delo na podlagi 

pogodbe o poslovno-tehničnem sodelovanju s tujim partnerjem 
o proizvodni kooperaciji, o prenosu tehnologije in o tujih vlaga- 
njih ali 

- v drugih primerih, določenih z zakonom. 

16. člen 
Pri sklenitvi delovnega razmerja ima prednost nezaposlena 

invalidna oseba, če izpolnjuje splošne in posebne pogoje za 
opravljanje dela. 
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Šteje se, da invalidna oseba izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dela, če je bila zanj usposobljena. 

Organizacija in delodajalec morata z obrazložitvijo obvestiti 
invalidno osebo o razlogih, zaradi katerih ni bila izbrana. 

17. člen 
Če delavec iz neopravičenih razlogov ne začne delati določe- 

nega dne, se šteje, da ni sklenil delovnega razmerja. 
Poslovodni organ začne delati z dnem, ki ga določi akt o imeno- 

vanju. 

18. člen 
Nihče ne more delati v organizaciji oziroma pri delodajalcu, če 

ne sklene delovnega razmerja, razen če opravlja začasno oziroma 
občasno delo na podlagi pogodbe o delu po 144. členu tega 
zakona, ali če gre za delo učenca ali študenta po 123. členu tega 
zakona. 

19. člen 
Če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za 

sklenitev delovnega razmerja, lahko za izbiro pristojni organ 
odloči, da se sklene delovno razmerje za določen čas, vendar 
največ za eno leto, z enim od prijavljenih kandidatov, če je taka 
zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela. 

20. člen 
Delavec v delovnem razmerju ima delovno knjižico, ki je javna 

listina. V delovno knjižico se vpišejo podatki o delavcu, o njegovi 
izobrazbi in drugi podatki, določeni s posebnim predpisom. 

Republiški upravni organ pristojen za delo izda podrobnejše 
predpise o vsebini delovne knjižice, o vpisovanju podatkov in 
o vodenju registra o izdanih delovnih knjižicah. 

Poskusno delo 

21. člen 
V kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu se določijo traja- 

nje poskusnega dela ter spremljanje in ocenjevanje uspešnosti 
tega dela. 

Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti 
z dela zaradi bolezni in podobno. 

Poskusno delo za člana posadke ladij trgovske mornarice dolge 
plovbe sme izjemoma trajati več kot šest mesecev, vendar le do 
povratka ladje v prvo jugoslovansko luko. 

Delavec, ki meni, da mu predvideno delo ne ustreza, lahko med 
poskusnim delom vsak čas izjavi, da ne želi več delati, s čimer mu 
preneha delovno razmerje z dnem, določenim s kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Delovno razmerje za določen čas 
22. člen 

V skladu s potrebami delovnega procesa in naravo dela, se 
lahko sklene delovno razmerje za določen čas: 

- če traja izvršitev dela po svoji naravi določen čas, 
- če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 
- če gre za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno 

organizirano, 
- če je trajanje določenega dela vezano na programske oprede- 

litve (kulturno, umetniško delo), 
- če se začasno poveča obseg dela, 
- če gre za izvedbo pripravljalnih del v novoustanovljenih 

organizacijah, zaradi uvedbe novih programov, nove tehnologije 
ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa 
oziroma zaradi usposabljanja delavcev, 

- če gre za opravljanje sezonskega dela, 
- v drugih primerih, ki jih določa zakon oziroma v skladu 

z zakonom kolektivna pogodba oziroma splošni akt. 
Delovno razmerje za določen čas preneha s pretekom časa, 

predvidenega za izvršitev dela, s pretekom določenega časa ozi- 
roma z dnem, ko se vrne odsotni delavec. 

Če je bilo delovno razmerje za določen čas sklenjeno na podlagi 
objave, v primerih, da se odsotni delavec, ki ga je nadomeščal, ne 
vrne na delo, ali da se začasnost potrebe po njegovem delu 
spremeni v trajno, lahko delavec nadaljuje z delom v delovnem 
razmerju za nedoločen čas, če se tako sporazume z organizacijo 
oziroma delodajalcem. 

Objava delovnega mesta za določen čas, mora vsebovati natan- 
čen razlog in namen sklenitve delovnega razmerja za določen čas. 

23. člen 
Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene tudi, če gre za 

sklenitev delovnega razmerja za določen čas, če se s tem vzpo- 

poročevalec 

stavi nova zaposlitev ali če se s tem organizacija oziroma deloda- 
jalec vključi v postopek razreševanja zaposlitve presežkov delav- 
cev drugih organizacij oziroma delodajalcev. 

VARIANTA: 22. in 23. člen se nadomestita z besedilom: 

22. člen 
Delovno razmerja se lahko sklene za določen čas zaradi vzpod- 

bujanja zaposlovanja vendar ne za več kot 24 mesecev, če: 
- se sklene z osebo, ki je prijavljena kot iskalec zaposlitve pri 

zavodu za zaposlovanje več kot 12 mesecev, 
- gre za sklenitev delovnega razmerja v novo ustanovljeni 

organizaciji v času do 6 mesecev od dneva vpisa organizacije 
v sodni register, 

- če gre za opravljanje pripravniške dobe, pa ni možnosti, da bi 
delavec lahko ostal v delovnem razmerju po poteku pripravniške 
dobe. 

23. člen 
Delovno razmerje se lahko sklene za določen čas, kadar je to 

potrebno zaradi narave dela in to: 
- če gre za zakonsko določene oblike izpopolnjevanja ali uspo- 

sabljanja za samostojno delo v določenih dejavnostih 
- če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca zaradi 

z zakonom in splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo dovo- 
ljenih vzrokov za začasno odsotnost delavca z dela 

- če gre za opravljanje čezsezonskih del 
- če gre za izvajanje del na začasno zaključenem projektu, ki 

zahteva začasno sodelovanje strokovnjakov različnih strok 
- če gre za začasno povečan obseg dela zaradi izjemnih okoliš- 

čin ki traja določen čas. 
Delovno razmerje po prvem odstavku tega člena se lahko sklene 

za čas, ki je nujno potreben, da se opravijo dela, zaradi katerih je 
dopustna sklenitev delovnega razmerja za določen čas. Ta čas ne 
sme preseči 24 mesecev. 

24. člen 
Če se iz razlogov, ki so na strani organizacije oziroma deloda- 

jalca sklene delovno razmerje za določen čas v nasprotnju z zako- 
nom ali če ostane delavec na delu tudi po času, ki bi moralo 
delovno razmerje prenehati, se šteje kot da je delavec sklenil 
delovno razmerje za nedoločen čas. Če se začasno odsotni dela- 
vec ne vrne na delo in mu delovno razmerje preneha oziroma če 
delo, za katero je bilo na temelju objave sklenjeno delovno raz- 
merje za določen čas, izgubi naravo začasnosti preide delovno 
razmerje delavca v delovno razmerje za nedoločen čas. 

Pripravništvo 
24. člen 

Pripravnik je vsakdo, ki začne opravljati delo, ustrezno vrsti in 
stopnji njegove strokovne izobrazbe, pa v okviru programa izobra- 
ževanja ni imel programa praktičnega pouka, proizvodnega dela 
ali proizvodne prakse v takem obsegu, da bi lahko samostojno 
opravljal delo v svoji stroki. 

Upoštevaje potrebe delovnega procesa, sklene pripravnik 
delovno razmerje za nedoločen ali za določen čas, lahko pa 
opravlja pripravništvo tudi izven delovnega razmerja (volontersko 
pripravništvo). 

Volontersko pripravništvo se lahko opravlja v skladu s poseb- 
nimi zakoni oziroma v primerih, ko se strokovno usposobljenost 
za določen poklic lahko pridobi le v določenih specialnih instituci- 
jah in organizacijah, le-te pa same nimajo potrebe po zaposlova- 
nju novih delavcev ali v primerih, ko je pripravnik v organizacijo 
oziroma k delodajalcu napoten s strani zavoda za zaposlovanje. 

25. člen 
Pripravništvo lahko traja največ eno leto, če zakon ne določa 

drugače. 
S splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo se določi traja- 

nje in potek pripravništvo ter program, vodstvo, način spremljanja 
in ocenjevanje pripravništva. 

Trajanje pripravništva se podaljša za čas daljše opravičene 
odsotnosti z dela v skladu s splošnim aktom oziroma kolektivno 
pogodbo, razen za čas letnega dopusta in udeležbe na mladinskih 
delovnih akcijah. 

Pripravniku, ki je pri opravljanju pripravniškega programa in 
delovnih nalog posebno uspešen in s tem dokaže, da si je pridobil 
izkušnje, potrebne za samostojno delo v svoji stroki, se lahko na 
predlog delavca, ki vodi in spremlja pripravniško delo, pripravni- 
štvo skrajša in dovoli, da opravi strokovni izpit pred potekom 
redne pripravniške dobe. 

Ob koncu pripravništva opravi pripravnik izpit, ki je sestavni in 
zaključni del pripravništva in se opravlja praviloma pred iztekom 
pripravniške dobe. 
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Razporejanje delavcev 

26. člen 
Delavec ima pravico in dolžnost opravljati dela delovnega mesta 

za katera je sklenil delovno razmerje in ki ustrezajo njegovi vrsti in 
stopnji strokovne izobrazbe. 

Med trajanjem delovnega razmerja je lahko delavec razporejen 
na vsako delovno mesto, ki ustreza njegovi vrsti in stopnji stro- 
kovne izobrazbe, znanju, zmožnostim, če je to v skladu z nujnimi 
potrebami delovnega procesa in organizacije dela. 

Delavec je lahko s svojo privolitvijo začasno, vendar najdalj za 
1 leto, razporejen na delo s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi. 

27. člen 
Delavec je lahko s svojo privolitvijo razporejen začasno ali 

trajno na delovno mesto, za katero se zahteva nižja stopnja 
strokovne izobrazbe. 

Delavec je dolžan opravljati delo, ki ne ustreza njegovi vrsti in 
stopnji strokovne izobrazbe, znanju in zmožnostim, v primerih 
izjemnih okoliščin, določenih v kolektivni pogodbi oziroma 
v splošnem aktu, ko je mogoče z drugačno razporeditvijo delav- 
cev na delo zagotoviti njihovo zaposlitev ter omogočiti nemoteno 
opravljanje dela, in sicer toliko časa, dokler trajajo take okoliš- 
čine. 

Izjemne okoliščine so zlasti primeri višje sile, ki je nastopila ali 
se neposredno pričakuje (naravne ali druge nesreče, pri katerih je 
ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje), reševanje člo- 
veških življenj in zdravja, nenaden kvar surovin ali materiala, ki 
povzroča popolen ali delni zastoj delovnega procesa v organiza- 
ciji in podobno. 

Če je delavcu izrečen varstveni ali vzgojni ukrep, zaradi kate- 
rega ne sme opravljati dela na delovnem mestu, na katerega je 
razporejen, je dolžan opravljati tudi delo, ki ne ustreza njegovi 
vrsti in stopnji strokovne izobrazbe, znanju in zmožnostim, dokler 
taka prepoved traja. 

28. člen 
Sklep o razporeditvi delavca, za katerega se ugotovi, da nima 

potrebnega znanja in zmožnosti za opravljanje dela na delovnem 
mestu, na katerega je razporejen oziroma delavca, ki ne dosega 
pričakovanih rezultatov, na drugo delovno mesto, ustrezno njego- 
vemu znanju in zmožnostim ter sklep o prenehanju delovnega 
razmerja, sprejme poslovodni organ oziroma delodajalec na pod- 
lagi dokumentiranega in strokovno utemeljenega predloga. 

Pristojni organ odloči o ugovoru zoper sklep o razporeditvi 
oziroma o prenehanju delovnega razmerja na podlagi ugotovitve 
komisije, ki jo sestavljajo člani, ki imajo najmanj enako stopnjo 
strokovne izobrazbe kot delavec, ki se ga razporeja oziroma, ki 
mu preneha delovno razmerje Če v organizaciji ni delavcev 
z ustrezno izobrazbo, lahko v komisiji sodelujejo zunanji člani. 

VARIANTA: 
O razporeditvi delavca na drugo delovno mesto, ustezno njego- 

vemu znanju in zmožnostim, za katerega se ugotovi, da nima 
potrebnega znanja in zmožnosti za opravljanje del delovnega 
mesta, h katerim je razporejen, oziroma ki ne dosega pričakova- 
nih rezultatov dela, sprejme poslovodni organ oziroma delodaja- 
lec na podlagi dokumentiranega in strokovno utemeljeneoa pred- 
loga. 

O prenehanju delovnega razmerja delavca iz prejšnjega 
odstavka odloča pristojni organ v organizaciji na predlog poslo- 
vodnega organa oziroma delodajalec po predhodni ugotovitvi, da 
v organizaciji oziroma pri delodajalcu ni drugega ustreznega dela 
za tega delavca. 

Pristoji organ odloči o ugovoru zoper sklep o razporeditvi 
oziroma o prenehanju delovnega razmerja na podlagi ugotovitve 
komisije, ki jo sestavljajo člani, ki imajo najmanj enako stopnjo 
strokovne izobrazbe za določeno vrsto poklica. V komisiji lahko 
sodelujejo tudi zunanji člani, če v organizaciji ni delavcev 
z ustrezno izobrazbo. 

29. člen 
V primeru začasne razporeditve po 20. členu zveznega zakona 

sklene delavec delovno razmerje za določen čas v drugi organiza- 
ciji, v njegovi organizaciji pa mu mirujejo pravice in obveznosti iz 
delovnega razmerja razen tistih, za katere kolektivna pogodba 
oziroma splošni akt določa drugače. 

O razporejanju delavcev izven organizacije odloča pristojni 
organ v organizaciji. 

30. člen 
V kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu se lahko določijo- 

primeri in pogoji, pod katerimi je mogoče razporediti delavca na 
delo iz enega kraja v drug kraj brez njegove privolitve. 

Delavec je lahko razporejen po določbi prejšnjega odstavka, če 
se s tem bistveno ne poslabšajo njegovi življenjski pogoji in 
življenjski pogoji njegove družine. 

Za razporeditev delavca iz enega kraja v drug kraj v smislu 
prejšnjih dveh odstavkov, se ne šteje, če je dejavnost organizacije 
oziroma delodajalca takšne narave, da se pretežni del dejavnosti 
opravlja izven sedeža organizacije oziroma delodajalca (promet in 
zveze, gradbeništvo, montažna dela itd ), ali če gre za tehnološko 
povezano dejavnost, ki se opravlja izven sedeža organizacije 
oziroma delodajalca. 

Delo na domu 

31. člen 
Organizacija oziroma delodajalec lahko organizira delo na 

domu, če narava dela to dopušča. 
Kot delo na domu se lahko opravljajo le dela, ki sodijo v dejav- 

nost organizacije oziroma delodajalca ali so z njim v neposredni 
zvezi. 

32. člen 
S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se določijo 

pogoji in način opravljanja dela na domu ter uveljavljanja pravic in 
obveznosti delavcev na domu. 

Delovni čas pri opravljanju dela na domu se lahko določi na 
podlagi vnaprej opredeljene količine dela na časovno enoto. 

33. člen 
Organizacija oziroma delodajalec je dolžan voditi evidenco dela 

na domu ter o tem delu seznanjati pristojni organ inšpekcije dela. 
Pristojni organ inšpekcije dela lahko organizaciji oziroma delo- 

dajalcu prepove organiziranje dela na domu, če obstaja nevar- 
nost, da postane delo na domu škodljivo za delavce, ki delajo na 
domu ali za njihovo okolico. 

Republiški upravni organ pristojen za delo lahko določi dela, za 
katera je prepovedano organizirati delo na domu. 

III. PRAVICE DELAVCEV, KATERIH DELO 
POSTANE V ORGANIZACIJI OZIROMA PRI 
DELODAJALCU NEPOTREBNO 

34. člen 
Ce delavcu zaradi tehnoloških, organizacijskih in drugih izbolj- 

šav, s katerimi se prispeva k večji produktivnosti in večjemu 
uspehu organizacije, začasno ni mogoče zagotoviti dela v organi- 
zaciji, se mu v tem času zagotovi nadomestilo osebnega dohodka 
v višini, določeni s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim 
aktom, najmanj pa v višini zajamčenega osebnega dohodka. Ta 
pravica se zagotovi delavcu tudi v času prekvalifikacije ali dokvali- 
fikacije za delo v organizaciji. 

Organizacija oz. delodajalec lahko tudi začasno skrajša delovni 
čas zaposlenih delavcev, s pravico do ustreznega nadomestila 
osebnega dohodka. 

35. člen 
V kolikor se v primerih iz 34. člena ugotovi, da delavcu začasno 

ni mogoče zagotoviti dela, se delavec lahko začasno razporedi na 
delo v drugo organizacijo ali k delodajalcu v skladu z 20 členom 
zveznega zakona. 

36. člen 
Sredstva za zagotavljanje pravic iz 34. in 35. člena se lahko 

zagotavljajo iz sredstev za zavarovanje za primer brezposelnosti, 
v skladu s kriteriji, določenimi s predpisi o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti. 

37. člen 
Kot presežek delavcev po 21. členu zveznega zakona, se šteje 

delavec, katerega delo postane nepotrebno zaradi tehnoloških, 
organizacijskih in drugih izboljšav, s katerimi se prispeva k večji 
produktivnosti in večjemu uspehu organizacije in ga ni mogoče 
trajno razporediti brez prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije niti 
po poprejšnji prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji na ustrezno 
delovno mesto v organizaciji. 

38. člen 
S splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo se določi organ, 

ki ugotovi število delavcev, ki bodo potrebni po izvedbi tehnolo- 
ških, organizacijskih in drugih izboljšav delovnega procesa ter 
število delavcev, ki zaradi izboljšav ne bodo več potrebni. 
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Pristojni organ organizacije mora pred sprejemom odločitev 
o prenehanju potreb po delu delavcev ugotoviti, da ni možnosti 
razporeditve delavcev na druga dela in naloge, ki ustrezajo-stro- 
kovni izobrazbi, znanju in zmožnosti teh delavcev, kot tudi ne 
možnosti dokvalifikacije in prekvalifikacije za delo na drugih delih 
in nalogah. 

Pred ugotovitvijo o prenehanju potreb po delu delavcev, je 
organizacija dolžna pravočasno dati ustrezne informacije pred- 
stavnikom sindikata ter jih obvestiti o razlogih prenehanja delov- 
nega razmerja, o številu in kategorijah delavcev, ki bodo verjetno 
zajeti ter o roku, v katerem bo prenehalo delovno razmerje. Prav 
tako mora biti sindikatu omogočeno, da se posvetuje o ukrepih, ki 
so potrebni za preprečitev ali kar največjo omejitev primerov 
prenehanja delovnega razmerja, ter o ukrepih za omilitev škodlji- 
vih posledic prenehanja delovnega razmerja za prizadete delavce, 
po kriterijih in merilih za ugotovitev prenehanja potreb po delu 
delavca. 

Odločitve o prenehanju potreb po delu delavcev sprejme pri- 
stojni organ po predhodnem mnenju sindikata in v skladu s pro- 
gramom tehnoloških, organizacijskih in drugih izboljšav organi- 
zacije ter v skladu z zakonskimi določili. 

39. člen 
Kadar organizacija predvidi prenehanje potreb po delu zaradi 

tehnoloških, organizacijskih in drugih izboljšav delovnega pro- 
cesa, mora v roku najmanj 30 dni obvestiti pristojni organ družbe- 
nopolitične skupnosti, pri čemer mora navesti vse odločilne infor- 
macije, skupaj s pisnim predlogom o razlogih za takšno preneha- 
nje, o številu in kategorijah delavcev, ki bodo verjetno zajeti, ter 
o roku, v katerem se predvideva prenehanje potreb po delu 
delavcev. 

40. člen 
Za ugotovitev prenehanja potreb po delu delavcev po 38. členu 

tega zakona se, glede na zahteve za opravljanje del na delovnih 
mestih po izvedbi izboljšav, upoštevajo naslednji kriteriji: 

- strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za delo 
in potrebna dodatna znanja in zmožnosti, 

- delovne izkušnje, 
- delovna uspešnost, 
- delovna doba, 
- invalidnost, 
- zdravstveno stanje (posledica nesreč pri delu), 
- socialno stanje (število družinskih članov, zaposlenost dru- 

žinskih članov, opravljanje obrtne dejavnosti kot postranski 
poklic, opravljanje kmetijske dejavnosti, družabništvo v zasebnih 
in mešanih podjetjih ipd.) 

Začasna odsotnost z dela delavca zaradi bolezni ali izrabe 
porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo 
otroka, ne sme biti upoštevana kot kriterij za ugotavljanje pre- 
sežka delavcev. 

Kriteriji in merila za ugotavljanje presežkov delavcev, se 
podrobneje uredijo v kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu. 

41. člen 
Delavcem, katerih delo ni več potrebno na podlagi kriterijev za 

ugotovitev prenehanja potreb po delu, se zagotovi ena od nasled- 
njih pravic: 

- sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas v drugi orga- 
nizaciji oziroma delodajalcu na podlagi pismenega sporazuma 
pristojnih organov oziroma z delodajalcem za delo na delovnem 
mestu, ki ustreza njegovemu znanju in zmožnosti. 

- pravico do prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije za delo na 
drugem delovnem mestu v drugi organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu. Za čas dokvalifikacije ali prekvalifikacije, ima delavec pra- 
vico do nadomestila osebnega dohodka v višini osebnega 
dohodka, določeni s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim 
aktom, najmanj pa v višini zajamčenega osebnega dohodka. 

- dokup zavarovalne dobe zaradi uveljavitve pravice do upoko- 
jitve, vendar največ do 5 let, v naslednjih primerih: 

a) delavcu, ki je dopolnil 35 let zavarovalne dobe in delavki 
z dopolnjeno 30-letno zavarovalno dobo, 

b) delavcu, ki je dopolnil 60 let starosti in delavki s 55 letom 
starosti, 

c) delavcu-delovnemu invalidu II. in III. kategorije invalidnosti, 
kateremu se zaradi dopolnjene starosti ne zagotavlja pravica do 
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije oziroma pravica do dela 
z delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti 
ali pravica do razporeditve na drugo ustrezno delo v skladu 
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

- dokup zavarovalne dobe zaradi uveljavitve pravice do pred- 
časne pokojnine, vendar največ do 5 let, če delavec s tem soglaša 
(ženska stara 50 let in ima 25 let delovne dobe, moški star 55 let in 
ima 30 let delovne dobe). 
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- pravico do odpravnine, če se delavec s pristojnim organom 
organizacije oziroma delodajalcem pismeno sporazume, da mu 
preneha delovno razmerje ter pod pogojem, da bo sredstva 
odpravnine uporabil za: 

- samostojno opravljanje dejavnosti z osebnim delom ali oprav- 
ljanje kmetijske dejavnosti, 

- združevanje sredstev zaradi razširitve materialne osnove dela 
in zaposlitvenih možnosti v organizaciji oziroma pri delodajalcu. 

- pravico do sklenitve delovnega razmerja s krajšim delovnim 
časom v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu, s pravico do 
ustreznega denarnega nadomestila oziroma delne pokojnine, 

- pravico do sklenitve delovnega razmerja za določen čas 
v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu. 

Obseg in način plačila prispevkov za dokup zavarovalne dobe iz 
tretje in četrte alinee prvega odstavka določa Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji 

VARIANTA: 
V peti alinei prvega odstavka se črta besedilo: »ter pod pogo- 

jem, da bo sredstva uporabil za: 
- samostojno opravljanje dejavnosti z osebnim delom ali 

opravljanje kmetijske dejavnosti, 
- združevanje sredstev zaradi razširitve materialne osnove dela 

in zaposlitvenih možnosti v organizaciji oz. pri delodajalcu«. 

42. člen 
Dokler se delavcu ne zagotovi ena izmed pravic iz prve do šeste 

alinee prejšnjega člena ter v primeru sedme alinee, če se delovno 
razmerje za določen čas izteče pred potekom 2-letnega roka, 
vendar najdalj 2 leti, ima delavec pravico do nadomestila oseb- 
nega dohodka v višini, določeni s kolektivno pogodbo oziroma 
s splošnim aktom. Nadomestilo osebnega dohodka ne sme biti 
nižji od zajamčenega osebnega dohodka. 

Delavcu preneha delovno razmerje pred potekom roka 2 let 
tudi, če se sam delovno angažira v obliki, ki je podlaga za zagotav- 
ljanje socialne in materialne varnosti delavcev in delovnih ljudi. 

Sredstva za zagotavljanje pravic delavcev iz prvega odstavka 
tega člena se lahko zagotavljajo iz sredstev za zavarovanje za 
primer brezposelnosti v skladu s kriteriji določenimi s predpisi 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

43. člen 
Delavcu, ki odkloni prerazporeditev ali prekvalifikacijo ali dok- 

valifikacijo za delo v organizaciji, preneha delovno razmerje 
z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, 
določenega s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Delavcu, ki odkloni pravice, zagotovljene v okviru razreševanja 
presežkov delavcev, preneha delovno razmerje z dokončnostjo 
sklepa o prenehanju delovnega razmerja. 

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
DELAVCEV 

Delovni čas 

44. člen 
Delovni čas delavcev ne sme biti daljši kot 42 ur v delovnem 

tednu (polni delovni čas). 
Organizacija oziroma delodajalec lahko v skladu s kolektivno 

pogodbo oziroma splošnim aktom uvede delovni čas, krajši od 42 
ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden, če to zahtevajo 
oziroma omogočajo ekonomski razlogi: boljša izraba delovnih 
sredstev, podaljševanje obratovalnega časa, intenziviranje ozi- 
roma racionalizacija proizvodnje oziroma delovnega procesa in 
povečanje produktivnosti dela. 

Delpvni čas, določen po prejšnjem odstavku, se šteje za polni 
delovni čas. 

45. člen 
Delavcem, ki opravljajo posebno težka, naporna in za zdravje 

škodljiva dela, se skladno s kolektivno pogodbo v organizaciji ali 
pri delodajalcu, določi delovni čas krajši od 42 ur na teden, vendar 
ne krajši od 36 ur na teden, pod pogojem, da skrajšanje delovnega 
časa pomeni zmanjševanje dnevne obremenitve delavca. 

Posebno težka, naporna ali zdravju škodljiva dela se določijo 
s posebnim predpisom, ki ga izda republiški upravni organ, pristo- 
jen za zdravstveno varstvo. 

Postopek za določitev delovnega časa po prvem odstavku tega 
člena, se začne na zahtevo delavcev, sindikata, inšpekcije dela ali 
sanitarne inšpekcije. 

Delovni čas, določen po prvem odstavku tega člena, se šteje za 
polni delovni čas. Delavci, ki delajo v delovnem času, krajšem od 
42 ur na teden skladno z določbami tega člena, ne smejo delati 
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preko polnega delovnega časa, razen v primerih iz 55. člena tega 
zakona. 

46. člen 
Kot nočno delo se šteje delo med 23. in 6. uro naslednjega dne. 

Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna 
izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur, določenih 
s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom v času med 22. in 
7. uro naslednjega dne. 

47. člen 
Delovni čas je lahko med letom neenakomerno razporejen, če 

to zahtevajo narava dejavnosti oziroma dela, organizacija dela, 
boljše izkoriščanje delovnih sredstev, smotrnejša izraba delov- 
nega časa ter izgotovitev določenih del oziroma nalog v določenih 
rokih. 

V primerih iz prejšnjega odstavka ter v primerih višje sile ali 
izjemnih okoliščih (prekinitev dobave energetskih virov, okvare na 
strojnih napravah, ovire v dobavi materiala, ovire v prometu ipd ), 
zaradi katerih pride do zmanjšanega ali povečanega obsega dela 
ali do prekinitve dela, se delovni čas lahko tudi med letom 
začasno prerazporedi. 

Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi 
delovnega časa po prejšnjih dveh odstavkih, se upošteva določen 
polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost delavca 
v obdobju, ki ne sme biti daljše od enega leta. 

48. člen 
Delavec, ki opravlja sezonska dela brez presledka najmanj štiri 

mesece v letu in opravi pri tem več dela, kot je določeno za delo 
s polnim delovnim časom, lahko zahteva, da se mu ure preraču- 
najo v delovne dni s polnim delovnim časom. Tako izračunani 
delovni dnevi se štejejo delavcu v delovno dobo, kot če bi jih 
prebil na delu, vendar pa sme skupen delovni čas med letom 
dosegati delovno dobo največ 12 mesecev. 

Delovni čas iz prejšnjega odstavka se ne šteje za poseben 
delovni pogoj. 

49. člen 
Delovni čas delavcev, ki jim zakon zagotavlja posebno varstvo 

s prepovedjo dela preko polnega delovnega časa, tudi v primerih 
iz 47. člena, ne sme trajati več kot 8 ur na dan. 

50. člen , 
Delovni čas delavcev, katerih delo glede na naravo in organiza- 

cijo zahteva, da je v njihov delovni čas poleg neposrednega dela 
vključena tudi obvezna priprava na delo, obsega poleg časa 
neposrednega opravljanja dela tudi čas, ki je potreben za pripravo 
na delo. 

Obvezna priprava na delo se lahko opravi tudi izven organiza- 
cije, kadar je to v skladu z naravo dela. 

51. člen 
Na področju prometa in zvez, prometa blaga na drobno, gostin- 

stva, turizma, obrti in drugih storitvenih dejavnosti oziroma zdrav- 
stva in drugih družbenih dejavnosti se razporeditev, začetek in 
konec delovnega časa usklajuje s potrebami delavcev, drugih 
delovnih ljudi in občanov, z začetkom dela v organizaciji, v kateri 
delajo in z njeno lokacijo, kakor tudi z življenjskimi in drugimi 
razmerami v kraju oziroma okolju, v katerem živijo. 

Ce se razporeditev, začetek in konec delovnega časa v dejavno- 
stih iz prejšnjega odstavka ne uredijo oziroma se uredijo 
v nasprotju s potrebami in zahtevami delavcev, delovnih ljudi, 
občanov in organizacij, določi pristojna skupščina občine s svo- 
jim odlokom razporeditev, začetek in konec delovnega časa. 

52. člen 
Kadar terjajo koristi otroka, lahko delavka sklene delovno raz- 

merje oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim 
časom od polnega, vendar ne manj od polovice polnega delov- 
nega časa. 

Po prenehanju razloga za delo s krajšim delovnim časom, začne 
delavka opravljati delo s polnim delovnim časom. 

Pravica delavke po prvem odstavku tega člena se izvaja v skladu 
s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

53. člen 
Delovno razmerje s krajšim delovnim časom se lahko sklene, če 

je to v interesu delavca in organizacije oziroma delodajalca, ter ko 
je to družbeno in ekonomsko smotrno glede na naravo in organi- 
zacijo dela, izrabo delovnega časa, ali glede na posebne potrebe 
zaposlovanja. 

54. člen 
Delavec, ki dela poln delovni čas, sme izjemoma delati v drugi 
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organizaciji oziroma pri delodajalcu, vendar največ tretjino pol- 
nega delovnega časa iz prvega odstavka 44. člena, po poprejš- 
njem soglasju organizacije oziroma delodajalca, kjer je zaposlen 
polni delovni čas, če gre za opravljanje strokovnih, znanstvenih, 
pedagoških, raziskovalnih del. 

Uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavca 
v delovnem razmerju po prejšnjem odstavku, dogovorijo skupaj 
delavec in organizaciji oziroma delodajalci, pri katerih dela. 

Delavcu, ki opravlja delo po prvem odstavku tega člena, pre- 
neha delovno razmerje po izteku dogovorjenega časa, ali če je 
umaknjeno soglasje organizacije oziroma delodajalca, kjer je 
delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim časom. 

55. člen 
Izjemoma sme trajati delo preko polnega delovnega časa v pri- 

merih naravne ali druge nasreče, pri katerih je ogroženo življenje 
in zdravje ljudi ali premoženje, ki zadene organizacijo oziroma 
delodajalca, ali pa se ta nesreča neposredno pričakuje, vendar 
samo toliko časa, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, 
obvaruje zdravje občanov ali obvarujejo materialna sredstva pred 
nepopravljivo škodo. 

Izjemoma sme trajati delo preko polnega delovnega časa tudi za 
delavce drugih organizacij oziroma delodajalcev, katerih dejav- 
nost prispeva k čimprejšnji odpravi posledic, ki so v zvezi s primeri 
iz prejšnjega odstavka. 

Delo preko polnega delovnega časa v primerih iz prejšnjih dveh 
odstavkov traja toliko časa, kolikor je nujno potrebno; takšno delo 
se ne šteje za poseben delovni pogoj. 

56. člen 
Poslovodni organ ali delavec s posebnimi pooblastili in odgo- 

vornostmi, ki ga ta pooblasti, oziroma delodajalec lahko odloči, 
da morajo delavci delati preko polnega delovnega časa tudi: 

- ko je nujno, da se začeto delo nadaljuje, da bi se končal 
delovni proces, katerega ustavitev ali prekinitev bi glede na 
naravo tehnologije in organizacije dela povzročila precejšnjo 
materialno škodo ali spravila v nevarnost življenje in zdravje 
občanov, 

- v primeru, da se s podaljšanim delom prepreči kvarjenje 
surovin ali materiala, odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi 
povzročila prekinitev dela, prepreči prekinitev dela v drugih orga- 
nizacijah, zagotovi varnost ljudi in premoženja, varnost prometa, 
vendar samo, če nastane potreba po takem delu zaradi nepričako- 
vane odsotnosti ali pomanjkanja delavcev, da se prepreči motnje 
procesa proizvodnje oziroma poslovanja, 

- ko je nujno, da se opravi delo, ki v določenem roku ni moglo 
biti opravljeno zaradi pomanjkanja energije 

- če splošni interes in narava dejavnosti terjajo, da se brez 
prekinitve opravijo določena dela oziroma naloge v skladu 
s pogoji, ki jih določajo posebni zakoni, 

- če je treba opraviti delo za vojaške potrebe, 
- v drugih izjemnih, nujnih ali nepredvidenih primerih, določe- 

nih s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom. 
V primerih iz prejšnjega odstavka, se delo preko polnega delov- 

nega časa šteje kot poseben delovni pogoj. 

57. člen 
Delo preko polnega delovnega časa se ne sme uvesti, če je delo 

mogoče opraviti z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razpore- 
ditvijo delovnega časa, z uvajanjem novih izmen ali zaposlitvijo 
novih delavcev. 

Delo preko polnega delovnega časa po 56. členu tega zakona 
lahko traja samo toliko časa, kolikor je to nujno potrebno, največ 
pa 30 ur na mesec (varianta: 10 ur na teden), razen za člane 
posadk ladij trgovske mornarice dolge plovbe lahko izjemoma 
traja 86 ur na mesec. Zakonska časovna omejitev trajanja dela 
preko polnega delovnega časa se upošteva kot povprečna omeji- 
tev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od 
enega leta. 

58. člen 
Poseben delovni pogoj upoštevajo delavci v organizacijah ozi- 

roma pri delodajalcih pri določanju meril, ki so podlaga za odmer- 
janje pravic, odvisnih od dolžine in narave delovnega časa. 

59. člen 
V organizaciji oziroma pri delodajalcu se vodi mesečna evi- 

denca o številu delavcev, ki so v preteklem mesecu delali preko 
polnega delovnega časa in o številu ur, opravljenih pri takem delu. 

Delavski svet ali drug ustrezni organ uprayljanja spremlja in 
ocenjuje podatke o izkoriščenosti delovnega časa in o delu preko 
polnega delovnega časa in zagotavlja, da so delavci in pristojni 
zavod za zaposlovanje najmanj enkrat letno seznanjeni s temi 
podatki in ocenami. 
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60. člen 
V skladu s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se 

lahko delavci v organizaciji oziroma pri delodajalcu odločijo za 
delo preko polnega delovnega časa izven primerov, navedenih 
v 55. in 56. členu tega zakona. 

Odločitev delavcev za tako delo je prostovoljna. Če je odločitev 
sprejeta na način, ki je določen s kolektivno pogodbo oziroma 
splošnim aktom, velja za vse delavce. 

Delo preko polnega delovnega časa po tem členu se ne šteje za 
poseben delovni pogoj. 

Odmori, počitki, dopusti 

61. člen 
Pravico do odmora imajo delavci, ki delajo nepretrgan polni 

delovni čas, delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom pa 
v sorazmerju s časom prebitim na delu. 

Odmor med dnevnim delovnim časom traja 30 minut, če delajo 
delavci v posebno težkih in zdravju škodljivih delovnih razmerah, 
pa lahko traja odmor do 60 minut. 

62. člen 
Delavec se pravici do odmora med delovnim časom, dnevnega 

in tedenskega počitka ne more odpovedati. 

Letni dopust 
63. člen 

Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju 
18 delovnih dni, ne glede na to ali dela poln delovni čas ali krajši 
delovni čas od polnega. 

Če dela delavec v posebno težkih delovnih razmerah, ima pra- 
vico do letnega dopusta, povečanega do 15 delovnih dni. 

Za dela v posebno težkih delovnih razmerah se štejejo: dela pri 
virih ionizirajočih sevanj, delo posadke letala, delo posadke trgov- 
skih ladij, delo pod zemljo, delo pod vodo, delo v bolnicah za 
duševne bolezni in v prosekturah, delo v tujih deželah s hudimi 
podnebnimi razmerami za življenje in delo ter delo delavcev, ki 
opravljajo posebno težka, naporna in za zdravje škodljiva dela in 
imajo iz tega razloga polni delovni čas krajši od 42 ur na teden. 

Pravico do letnega dopusta povečanega do 5 delovnih dni imajo 
delavci, ki imajo najmanj 50 let starosti, delavci z najmanj 60 
% telesne okvare, delovni invalidi, ki negujejo in varujejo težje 
telesno ali zmerno, težje in težko duševno prizadeto osebo. 

64. člen 
Delavec ima pravico izrabiti letni dopust, ko mu preteče čas 

nepretrganega dela, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, ne 
glede na to, ali delavec dela poln delovni čas ali krajši delovni čas 
od polnega. 

Če delavec v koledarskem letu ne izpolni tega pogoja, ima 
pravico do letnega dopusta, sorazmerno času, prebitem na delu. 

65. člen 
Delavcu, ki v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti z dela 

zaradi bolezni ali porodniškega dopusta ter dopusta za nego in 
varstvo otroka, ni izrabil letnega dopusta, ali je bila izraba preki- 
njena, lahko izrabi celotni letni dopust do 30. junija naslednjega 
leta. 

Če delavec med trajanjem letnega dopusta zboli ali v drugih 
primerih opravičene odsotnosti z dela, se mu ta čas ne šteje v letni 
dopust. 

Člani posadke trgovskih ladij in delavci, ki delajo v tujini, lahko 
v celoti izrabijo letni dopust do konca naslednjega koledarskega 
leta ob pogojih, ki jih delavci določijo v kolektivni pogodbi ozi- 
roma splošnem aktu. 

66. člen 
Delavec izrabi letni dopust v organizaciji oziroma pri deloda- 

jalcu, kjer je pridobil pravico do njegove izrabe. Če sklene delovno 
razmerje v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu, se obe 
organizaciji oziroma delodajalca v soglasju z delavcem lahko 
dogovorita, da delavec izrabi ves dopust v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu, v kateri sklene delovno razmerje, ali pa da izrabi del 
dopusta v organizaciji oziroma pri delodajalcu, kjer je na novo 
sklenil delovno razmerje. 

67. člen 
Delavec ima pravico en dan letnega dopusta izrabiti na tisti dan, 

ki ga sam določi, pri čemer mora v roku določenem s splošnim 
aktom oziroma s kolektivno pogodbo, obvestiti organizacijo ozi- 
roma delodajalca. 
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Odsotnost z dela z oziroma brez nadomestila 
osebnega dohodka 

68. člen 
V primerih in ob pogojih, ki jih določijo delavci v kolektivni 

pogodbi oziroma splošnem aktu, ima delavec pravico biti odsoten 
z dela zaradi osebnih okoliščin do sedem delovnih dni v posamez- 
nem koledarskem letu s pravico do nadomestila osebnega do- 
hodka. 

Več kot sedem delovnih dni sme v posameznem koledarskem 
letu trajati odsotnost delavca z dela s pravico do nadomestila 
osebnega dohodka, kadar ga organizacija oziroma delodajalec 
napoti na izobraževanje ali izpopolnjevanje, ali če je taka odsot- 
nost z dela potrebna za pripravo na strokovni oziroma zaključni 
izpit. 

Delavec je upravičen do odsotnosti z dela s pravico do nadome- 
stila osebnega dohodka na podlagi potrdila o začasni nezmožno- 
sti za delo zaradi bolezni in v drugih primerih v skladu s posebnimi 
predpisi. 

Delavec je upravičen do odsotnosti z dela s pravico do nadome- 
stila osebnega dohodka v primerih, določenih s posebnimi pred- 
pisi. 

69. člen 
Pravica prostovoljnih krvodajalcev do odsotnosti z dela 2 zapo- 

redna delovna dneva se lahko uveljavi v določenem obdobju 
največ tolikokrat, kolikor je to dopuščeno s predpisi s področja 
zdravstvenega varstva. 

VARIANTA: Člen se črta. 

70. člen 
Delavec ima pravico do odsotnosti z dela brez pravice do 

osebnega dohodka v primerih in ob pogojih določenih s kolek- 
tivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Med tako odsotnostjo z dela mirujejo pravice in obveznosti, ki 
se pridobijo pri delu in iz dela, razen pravic, za katere je z zako- 
nom drugače določeno. 

71. člen 
Delavec ima pravico do počitka ob praznikih SFRJ in praznikih 

SRS, ki so določeni kot dela prosti dnevi in ob drugih z zakonom 
določenih dela prostih dnevih. 

Pravica iz prvega odstavka se delavcu lahko omeji, če delovni 
oziroma proizvodni proces poteka nepretrgoma in kontinuiteta 
dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični dan. V tem primeru 
ima delavec, ki mu je omejena pravica do počitka na praznični dan 
oziroma na dela prost dan, pravico do povečanega osebnega 
dohodka. 

Mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja ter pravica do vrnitve 

72. člen 
V primerih mirovanja pravic in obveznosti, ki se pridobivajo pri 

delu in iz dela, se lahko začne ali nadaljuje disciplinski postopek. 

73. člen 
Pravica do vrnitve delavcu, ki je izvoljen oziroma imenovan na 

samoupravno, javno ali drugo družbeno funkcijo, se zagotavlja za 
čas dokler traja ta funkcija. 

Obstoj pravice iz prejšnjega odstavka se presoja glede na opre- 
delitev funkcije v posebnih predpisih. 

Pravico do vrnitve ima tudi delavec, ki mu je prenehalo delovno 
razmerje, ki ga je v sporazumu s svojo organizacijo oziroma 
delodajalcem sklenil za določen čas v drugi organizaciji oziroma 
pri delodajalcu zaradi posebnih družbenih potreb. 

VARIANTA: 
Črtata se drugi in tretji odstavek. 

74. člen 
Pravica do vrnitve se zagotovi zakoncu delavca, ki je poslan 

v diplomatsko ali konzularno predstavništvo v tujini. Pravica do 
vrnitve se lahko zagotovi tudi zakoncu delavca, ki je poslan na 
delo v okviru mednarodnega tehničnega ali prosvetnokulturnega 
sodelovanja ali v gospodarsko predstavništvo (VARIANTNI DODA- 
TEK: ter v lastna in v mešana podjetja v tujini). 
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Nadomestila osebnega dohodka 

75. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka gre delavcu za praznične dni, 

ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi in druge dela 
proste dni določene z zakonom, za čas dopusta, odsotnosti z dela 
zaradi bolezni oziroma nege družinskega člana, izobraževanja in 
izpopolnjevanja v skladu s kolektivno pogodbo oziroma s sploš- 
nim aktom ter v drugih primerih, določenih z zakonom ali kolek- 
tivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Delavcu gre nadomestilo osebnega dohodka za čas odsotnosti 
z dela zaradi izvrševanja vojaške obveznosti, razen služenja voja- 
škega roka, za čas obrambnega in samozaščitnega usposabljanja, 
delovanja v civilni zaščiti ali drugih nujnih zaščitnih in reševalnih 
dejavnostih, da se rešijo ali zavarujejo človeška življenja in materi- 
alne dobrine in drugih obveznosti zaradi poziva vojaških in drugih 
organov, h katerim je delavec klican brez svoje krivde ter med 
opravljanjem javne funkcije. Nadomestilo osebnega dohodka se 
izplačuje po posebnih predpisih. 

Delavcu gre nadomestilo osebnega dohodka za tiste dni in za 
toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost na dan, ko zaradi 
upravičene odstnosti z dela ne dela.Višina nadomestila osebnega 
dohodka se določi s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom 
in ne sme biti nižja od zajamčenega osebnega dohodka. 

Izobraževanje delavcev 

76. člen 
Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, 

izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega 
procesa, z namenom obdržanja zaposlitve in zaradi napredovanja 

v kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu se določijo pogoji 
za uresničevanje pravice in obveznosti delavcev do izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja ter pravice in obveznosti delav- 
cev ter njihov obseg. 

Medsebojne pravice in obveznosti delavcev ter organizacije 
oziroma delodajalca v zvezi z izobraževanjem, izpopolnjevanjem 
in usposabljanjem se podrobneje določijo v pogodbi. 

Za neupravičeno odklonitev izobraževanja, izpopolnjevanja in 
usposabljanja, ki ga zahteva delovni proces ali za neupravičeno 
kršenje prevzetih pogodbenih obveznosti v zvezi z izobraževa- 
njem je delavec disciplinsko in odškodninsko odgovoren. 

77. člen 
V organizaciji oziroma pri delodajalcu lahko učenci in študentje 

opravljajo proizvodno delo, delovno prakso in druge obveznosti 
v okviru vzgojnoizobraževalnih programov. 

S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se uredijo pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti učencev in študentov, ki oprav- 
ljajo delo v organizaciji oziroma pri delodajalcu po prejšnjem 
odstavku. 1 

V. POSEBNO VARSTVO DELAVCEV 
1. Varstvo mladine 

78. člen 
Delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti (v nadaljnjem bese- 

dilu: mladina), uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo pri 
delu. 

79. člen 
Mladini se ne sme naložiti težkih telesnih del, ki se opravljajo 

pod zemljo ali pod vodo, del z viri ionizirajočih sevanj in drugih 
del, ki lahko škodljivo in s povečano nevarnostjo vplivajo na 
zdravje oziroma na zdravstveni razvoj glede njene psihofizične 
posebnosti. 

S posebnim predpisom, ki ga izda republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstveno varstvo, se določijo dela, ki lahko škod- 
ljivo in s povečano nevarnostjo vplivajo na zdravje oziroma na 
zdravstveni razvoj in psihofizične posebnosti mladine. 

80. člen 
Mladini ni dovoljeno naložiti, da dela ponoči, in sicer: 
- delavcem, ki še niso dopolnili 16 let starosti, med 22. in 6. uro 

naslednjega dne, 
- delavcem, ki so že dopolnili 16 let starosti, med 23. in 6. uro 

naslednjega dne. 

81. člen 
Mladina ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem 

delovnih dni. 

82. člen 
Pogodbeno delo lahko opravljajo osebe, ki so stare najmanj 15 

let. Starostna meja učencev in študentov, ki opravljajo delo po 77. 
členu določajo posebni predpisi. 

2. Varstvo materinstva in pravice delavcev, ki 
skrbijo za otroke 

83. člen 
Delavke v delovnem razmerju imajo pravico do posebnega 

varstva med nosečnostjo, porodom in v zvezi z materinstvom. 
Posebni varstveni ukrepi in normativi za tista dela, za katera je 

ugotovljeno, da lahko škodljivo vplivajo na funkcijo materinstva, 
se določajo s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom 
v skladu z zakonom. 

Dela, ki lahko škodljivo in s povečano nevarnostjo vplivajo na 
zdravje in psihofizične sposobnosti žensk zlasti zaradi varstva 
materinstva in še posebej v času nosečnosti, se določijo s poseb- 
nim predpisom, ki ga izda republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstveno varstvo. 

84. člen 
če je potrebno razporediti nosečnico na drugo delovno mesto, 

ima pravico do osebnega dohodka kot bi ga prejemala na prejš- 
njem delovnem mestu, razen če ni osebni dohodek na delovnem 
mestu, na katerega je razporejena, ugodnejši. 

85. člen 
Delavki, ki ima otroka starega od enega do treh let, se sme 

naložiti, da dela več kot poln delovni čas oziroma ponoči samo po 
njenem predhodnem soglasju. 

86. člen 
Delavki v organizaciji oziroma pri delodajalcu v dejavnostih, 

kjer nočno delo žensk ni dovoljeno se sme naložiti, da dela 
ponoči, če to terjajo posebne družbene, ekonomske, socialne in 
podobne okoliščine ob pogoju, da za uvedbo takšnega dela izda 
poprejšnje soglasje republiški upravni organ, pristojen za delo 
Republiški upravni organ pristojen za delo odloči o soglasju, 
poprejšnjem mnenju inšpekcije za delo in upoštevaje izpolnjeva- 
nje predhodno dogovorjenih kriterijev, ki opravičujejo nočno delo 
žensk, ki jih določita Gospodarska zbornica Slovenije in pristojni 
organ sindikata. 

87. člen 
Med nosečnostjo in po porodu ima delavka pravico do porodni- 

škega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka v skupnem 
trajanju 365 dni. 

Delavka izrablja pravico do porodniškega dopusta v obliki 
odsotnosti z dela 105 dni, po preteku porodniškega dopusta pa 
pravico do dopusta za nego in varstvo otroka v obliki odsotnosti 
z dela 260 dni ali tako, da dela 21 ur na teden oziroma praviloma 
4 ure na dan do sedemnajstega meseca otrokove starosti. 

88. člen 
Delavka, ki rodi dvojčka ali hkrati več živorojenih otrok, težje 

telesno ali duševno prizadetega otroka ali nedonošenčka, ima 
daljši dopust za nego in varstvo otroka, kot je določen v drugem 
odstavku prejšnjega člena tega zakona. 

Če delavka neguje in varuje težje telesno ali duševno prizade- 
tega otroka ali dvojčka, traja daljši dopust za nego in varstvo 
otroka pri popolni odsotnosti z dela do 15 mesecev otrokove 
starosti. Za nego in varstvo več hkrati živorojenih otrok ima 
delavka pravico še do dodatnih treh mesecev daljšega dopusta za 
vsakega nadaljnjega otroka. 

če je delavka izrabila pravico do dopusta za nego in varstvo 
otroka tako, da je delal 21 ur na teden in to praviloma 4 ure na dan, 
ima pravico delati 21 ur na teden in 4 ure na dan do dopolnjenih 
23 mesecev starosti težje telesno ali duševno prizadetega otroka 
ali dvojčka. Za vsakega nadaljnjega hkrati živorojenega otroka 
ima pravico do dodatnih 5 mesecev dela po 21 ur na teden in 
praviloma 4 ure na dan. 

Če delavka neguje in varuje nedonošenega otroka, traja daljši 
dopust za nego in varstvo otroka pri popolni odsotnosti toliko 
tednov, kolikor je bila nosečnost krajša kot 37 tednov. 

Če je delavka izrabila pravico do dopusta za nego in varstvo 
nedonošenega otroka, tako, da je delala 21 ur na teden in to 
praviloma 4 ure na dan, ima pravico izrabiti daljši dopust za nego 
in varstvo nedonošenega otroka, tako, da dela 21 ur na teden ali 
4 ure na dan. Trajanje daljšega dopusta na način skrajšanega 
delovnega časa se določi ob upoštevanju števila tednov, kolikor je 
bila nosečnost krajša kot 37 tednov in v skladu s planirano 
razporeditvijo delovnega časa v organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu, kjer je delavka zaposlena. 
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89. člen 
Način izvajanja dopusta za nego in varstvo otroka po 87. in 88. 

členu se določi s posebnim predpisom, ki ga izda republiški 
upravni organ, pristojen za varstvo družine. 

90. člen 
Delavka, ki izrabi porodniški dopust in dopust za nego in var- 

stvo otroka po 88. in 89. členu tega zakona, ima pravico do 
nadomestila osebnega dohodka v skladu z zakonom. 

91. člen 
Delavka ima pravico biti odsotna ali delati 21 ur na teden 

oziroma praviloma 4 ure na dan tudi dokler ni otrok star tri leta, če 
mu je glede na njegovo splošno zdravstveno stanje na podlagi 
mnenja pristojne zdravstvene organiziacije, potrebna skrbnejša 
materina nega. 

Delavka iz prejšnjega odstavka ima pravico do osebnega 
dohodka po dejanskem delu in do nadomestila osebnega 
dohodka v skladu s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

VARIANTA: 
V drugem odstavku se črta besedilo: »in do nadomestila oseb- 

nega dohodka v skladu s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom. 

92. člen 
Eden izmed staršev, ki neguje in varuje huje prizadetega otroka, 

ima pravico delati 21 ur na teden oziroma praviloma 4 ure na dan 
v primerih, ki jih določa poseben predpis. 

Delavec ima v takem primeru pravico do osebnega dohodka po 
dejanskem delu in do nadomestila osebnega dohodka v skladu 
s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Delovni čas iz prvega odstavka tega člena se šteje kot polni 
delovni čas. 

VARIANTA: 
V drugem odstavku se črta besedilo »in do nadomestila oseb- 

nega dohodka v skladu s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom«. 

93. člen 
Pravice iz 52. člena, pravico do dopusta za nego in varstvo 

otroka iz 87. člena, ter pravice iz 88., 90. in 91. člena tega zakona 
ima delavec oče otroka, če se tako sporazumeta z materjo-de- 
lavko. Pravice iz navedenih členov in 85. člena tega zakona pa ima 
tudi delavec- oče otroka oziroma delavec, ki otroka neguje, če 
mati umre, zapusti otroka oziroma, če je na podlagi izvida in 
mnenja pristojne zdravstvene organizacije trajno ali začasno 
nesposobna za samostojno življenje in delo. 

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

3. Varstvo invalidov, delavcev s spremenjeno 
delovno zmožnostjo, delavcev, pri katerih je 
podana neposredna nevarnost za nastanek 
invalidnosti in starejših delavcev 

94. člen 
Organizacije oziroma delodajalec v skladu z zakonom in 

s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom zagotavljajo var- 
stvo delovnih invalidov in delavcev, pri katerih je podana nevar- 
nost nastanka invalidnosti s tem, da se jim zagotovi prekvalifika- 
cijo oziroma dokvalifikacijo, ter delovna mesta, na katerih bodo 
lahko delali po prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji. 

95. člen 
Delavec, pri katerem je podana spremenjena delovna zmožno- 

st,ima pravico opravljati drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji 
njegove strokovne izobrazbe. 

96. člen 
Delavcu, ki ima zaradi zmanjšanja zdravstvene in delovne zmož- 

nosti pravico do skrajšanega delovnega časa, se tudi v primeru 
neenakomerne razporeditve dnevnega delovnega časa delovni 
čas ne more povečati. 

97. člen 
Delavci, starejši od 55 let (moški) oziroma 50 let (ženske), 

uživajo posebno varstvo. 
Starejši delavci, ki se jim je zmanjšala zdravstvena ali psihofi- 

zična sposobnost, ugotovljena na podlagi zdravstvenega doka- 
zila, ne smejo biti razporejeni na delovna mesta, na katerih obsta- 
jajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare, dolo- 
čena v posebnem predpisu, ki ga izda republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstveno varstvo. 

Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena imajo pravico do 
razporeditve na ustrezno delovno mesto in do osebnega dohodka, 
kot da bi delali na prejšnjem delovnem mestu. 

VI. ODGOVORNOST ZA DELOVNE OBVEZNOSTI 
Disciplinska odgovornost 

98. člen 
Delavec je disciplinsko odgovoren za kršitev delovnih obvezno- 

sti in dolžnosti, ki jih določa zakon, kolektivna pogodba oziroma 
splošni akt. 

99. člen 
Disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja se lahko 

izreče za vse hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti, dolo- 
čene v kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu, če je bilo 
s storitvijo ali opustitvijo dejanja ogroženo življenje in zdravje 
delavcev ali drugih delovnih ljudi, povzročena ali bi lahko bila 
povzročena večja škoda, ogrožen ali bi lahko bil bistveno moten 
delovni proces v organizaciji oziroma pri delodajalcu ali kako 
drugače bistveno oteženo poslovanje organizacije oziroma delo- 
dajalca. 

100. člen 
Izvršitev disciplinskih ukrepov denarne kazni in prenehanje 

delovnega razmerja se lahko pogojno odloži največ za dobo 
enega leta. 

Pogojno odložena izvršitev disciplinskega ukrepa se lahko pre- 
kliče, če delavec stori v času iz prejšnjega odstavka hujšo kršitev 
delovne obveznosti ali če odkloni zdravljenje stanja zasvojenosti, 
ki je bilo razlog za ugotovitev njegove disciplinske odgovornosti. 

101. člen 
Če ima kršitev delovne obveznosti delavca škodljive posledice 

tudi v drugi organizaciji oziroma pri drugem delodajalcu, lahko 
zahteva uvedbo disciplinskega postopka pristojni organ organiza- 
cije oziroma delodajalec, pri katerem so nastale škodljive posle- 
dice delavčevih storitev oziroma opustitev. 

102. člen 
V organizacijah, kjer se v skladu z zakonom ne voli delavski 

svet, ugotavlja odgovornost za vse kršitve delovnih obveznosti 
poslovodni organ oziroma s splošnim aktom pooblaščeni delavec. 

Zoper odločitev o disciplinski odgovornosti lahko delavec ozi- 
roma vložnik zahteve za začetek postopka v osmih dneh po 
vročitvi odločbe vloži ugovor, o katerem odloča v kolektivni 
pogodbi oziroma splošnem aktu določen organ. 

103. člen 
Ugovor vložen zoper sklep o disciplinski odgovornosti zadrži 

izvršitev sklepa. 

104. člen 
Dokončna odločba o izrečeni denarni kazni je izvršilni naslov. 

105. člen 
Zastaralni rok za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka ne 

teče v času postopka pred pristojnim sodiščem. 

106. člen 
Za delavce, ki so člani ladijskih posadk ali posadke kakšnega 

drugega prometnega sredstva in za delavce, ki so na delu v tujini, 
se lahko z zakonom ali v splošnem aktu oziroma kolektivni 
pogodbi določi, da začnejo teči zastaralni roki za uvedbo in 
vodenje disciplinskega postopka z dnem, ko se delavec vrne iz 
tujine. 

Odškodninska odgovornost 

107. člen 
S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom se lahko določi 

način in postopek določanja (ziieska) pavšalne odškodnine v pri- 
merih, kadar dejanskega zneska« odškodnine ni mogoče ugotoviti, 
ali če bi njegovo ugotavljanje povzročilo nesorazmerne stroške. 

Začasna odstranitev delavca 

108. čl en 
Delavca je mogoče začasno odstraniti z delovnega mesta in 
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prerazporediti na drugo delovno mesto oziroma začasno odstra- 
niti z dela v organizaciji oziroma pri delodajalcu, če je zoper njega 
uveden Kazenski postopek za dejanje, ki ga je storil na delu ali 
v zvezi z delom, če je zoper njega uveden disciplinski postopek 
zaradi hujše kršitve delovne obveznosti in dolžnosti, za katero se 
v skladu z zakonom izreče prenehanje delovnega razmerja, če 
neupravičeno izostane 5 zaporednih delovnih dni, če zaradi svo- 
jega zdravstvenega stanja neposredno ogroža svoje življenje ali 
zdravje oziroma življenje in zdravje delavcev ali drugih oseb, 
oziroma če ogroža materialna sredstva večje vrednosti ter v dru- 
gih primerih in pogojih določenih s kolektivno pogodbo oziroma 
splošnim aktom. 

Kot obvezna začasna odstranitev delavca z dela iz organizacije 
oziroma pri delodajalcu se šteje, če je delavec v priporu. 

109. člen 
Ce delavec zaradi zdravstvenega stanja ogroža svoje zdravje in 

življenje ali zdravje in življenje delavcev ali drugih oseb oziroma 
če ogroža materialna sredstva, ga je potrebno napotiti na zdrav- 
stveni pregled. 

Odklonitev zdravstvenega pregleda je hujša 
kršitev. 

110. člen 
Odstranitev delavca z delovnega mesta ali z dela iz organizacije 

oziroma pri delodajalcu sme trajati najdlje do dokončne odločitve 
o delavčevi disciplinski odgovornosti oziroma delavčevi krivdi, do 
prenehanja delovnega razmerja oziroma do prenehanja razlogov, 
ki so narekovali sprejem sklepa o suspenzu s strani poslovodnega 
organa oziroma delodajalca ali drugega pooblaščenega delavca. 

Delavec, ki je odstranjen z dela iz organizacije oziroma pri 
delodajalcu, ima za ta čas pravico do nadomestila osebnega 
dohodka, ki je enaka polovici zneska mesečne akontacije oseb- 
nega dohodka, ki bi ga prejel, če bi delal. 

111. člen 
Če je delavec v priporu, mora organ, ki je pripor odredil, o tem 

v treh dneh pismeno obvestiti organizacijo oziroma delodajalca. 
Dokler je v priporu, ima delavec pravico do nadomestila oseb- 

nega dohodka, ki je enako tretjini zneska akontacije, če preživlja 
družino pa polovico zneska akontacije osebnega dohodka. 

Nadomestilo osebnega dohodka iz prejšnjega odstavka dobi 
delavec iz sredstev organa, ki je odredil pripor. 

112. člen 
Delavec, ki je odstranjen z dela iz organizacije oziroma pri 

delodajalcu in prejema nadomestilo osebnega dohodka po dru- 
gem odstavku 110. člena tega zakona, ima za ta čas pravico, da 
mu organizacija oziroma delodajalec izplača razliko do polnega 
zneska osebnega dohodka, ki bi ga dobil, če bi bil na delu, če je 
disciplinski postopek zoper njega z dokončno odločbo ustavljen, 
ali če je delavec s pravnomočno odločbo oproščen. Te pravice 
nima delavec, ki mu je z dokončno odločbo izrečen disciplinski 
ukrep za hujšo kršitev delovne obveznosti, zaradi katere je bil 
odstranjen z dela iz organizacije oziroma pri delodajalcu. 

113. člen 
Delavec ima pravico dobiti razliko do polnega zneska osebnega 

dohodka, ki bi ga prejel, če bi bil na delu, v primerih, ko je 
kazenski postopek s pravnomočno odločbo ustavljen, če je dela- 
vec s pravnomočno odločbo oproščen obtožbe, ali če je obtožba 
zavrnjena, vendar ne zaradi nepristojnosti. 

Razliko do polnega zneska osebnega dohodka iz prejšnjega 
odstavka dobi delavec iz sredstev organa, ki je odredil pripor. 

114. člen 
če je bil delavec neupravičeno zač?isno odstranjen z delovnega 

mesta, na katerem je delal, ter začasno razporejen na drugo 
delovno mesto, ima v primerih iz 112. in 113. člena tega zakona 
pravico do razlike osebnega dohodka, ki bi ga prejel, če ne bi bil 
začasno razporejen na drugo delovno mesto. 

VII. 
PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 

115. člen 
Delavcu preneha delovno razmerje: 
- če pismeno izjavi, da želi, da mu preneha delovno razmerje 

- z dnem izteka odpovednega roka, 
- če se s pooblaščenim organom v organizaciji oziroma z delo- 

dajalcem pismeno sporazume;, da mu preneha delovno razmerje 
- z dnem, dogovorjenim v pismenem sporazumu, 

- če je ugotovljeno, da nima zmožnosti za opravljanje del 
delovnega mesta, na katero je razporejen ali če ne dosega priča- 
kovanih rezultatov dela, pa ne sprejme razporeditve na drugo 
delovno mesto - z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delov- 
nega razmerja, oziroma če takega delovnega mesta v organizaciji 
oziroma pri delodajalcu ni - z dnem izteka odpovednega roka, 

- če na poskusnem delu ne doseže ustreznih rezultatov dela 
- z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, 
oziroma če pripravnik tudi po ponovitvi ne opravi strokovnega 
izpita - z dnem, ko ga ni opravil, 

- če je bil neupravičeno odsoten z dela zaporedoma pet delov- 
nih dni - z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega 
razmerja, če se delavec vrne na delo, oziroma s prvim dnem 
odsotnosti z dela, 

- če pristojni organ v enem letu po sklenitvi delovnega raz- 
merja ugotovi, da je delavec zavestno sklenil delovno razmerje 
v nasprotju z zakonom, splošnim aktom oziroma kolektivno 
pogodbo - z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega 
razmerja. 

- če je ob sklenitvi delovnega razmerja zamolčal ali dal neres- 
nične podatke, ki so pomembni za opravljanje dela, za katero je 
sklenil delovno razmerje - z dnem dokončnosti sklepao preneha- 
nju delovnega razmerja, 

- če noče delati na delovnem mestu, na katerega je razporejen 
- z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, 

- če odkloni razporeditev po 19. in 20. členu zveznega zakona 
- z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, 

- če se mu zagotovi ena od pravic v smislu reševanja presežkov 
delavcev - z dnem zagotovitve te pravice oziroma po preteku 
dveletnega roka iz drugega odstavka 21. člena zveznega zakona, 

- če odkloni ponudbo pravic v smislu reševanja presežkov 
delavcev — z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega 
razmerja, 

- če mu je izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega 
razmerja - z dnem dokončnosti sklepa o izrečenem disciplin- 
skem ukrepu. 

V primerih iz tretje do dvanajste alinee prejšnjega odstavka 
preneha delavcu delovno razmerje brez njegovega soglasja. 

Odpovedni rok traja najmanj 30 dni in največ 6 mesecev. V času 
odpovednega roka ima delavec pravico do odsotnosti z dela 
s pravico do nadomestila osebnega dohodka v trajanju najmanj 
2 ure na teden. 

V kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu določeni odpo- 
vedni rok se lahko v sporazumu med delavcem in organizacijo 
oziroma delodajalcem skrajša. 

116. člen 
Delavcu, ki dopolni 40 let zavarovalne dobe ali 65 let starosti, 

preneha delovno razmerje, razen v primerih, ko pristojni organ 
organizacije oziroma delodajalca v skladu s pogoji, določenimi 
s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, da soglasje, da 
delavec nadaljuje delovno razmerje. 

Pristojni organ organizacije oziroma delodajalec lahko da 
soglasje po prejšnjem odstavku, če ugotovi, da se na javni razpis 
del delovnega mesta oziroma prijave prostega delovnega mesta 
organizaciji za zaposlovanja ni prijavil kandidat, ki izpolnjuje 
razpisne pogoje. 

Javni razpis oziroma prijava prostega delovnega mesta mora 
biti objavljena oziroma poslana organizaciji za zaposlovanje naj- 
manj tri mesece preden delavec, ki ta dela opravlja, dopolni 40 let 
zavarovalne dobe oziorma 65 let starosti. Razpis oziroma objava 
se ponovi vsako leto, dokler se ne prijavi kandidat, ki izpolnjuje 
razpisne pogoje. 

VIII. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV 

117. člen 
Ce kolektivna pogodba oziroma splošni akt ne ureja postopka 

varstva pravic delavcu in ugotavljanja odgovornosti, ali ga ne 
ureja v celoti, se v postopku za varstvo pravic delavcev v organiza- 
cijah oziroma pri delodajalcih smiselno uporabljajo določbe, ki 
veljajo za postopek pred pristojnimi sodišči. 

118. člen 
Ugovor delavca zoper sklepe o njegovih pravicah, obveznostih 

in odgovornostih zadrži izvršitev sklepa do sprejema dokončne 
odločitve. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, ugovor ne zadrži 
izvršitev sklepa: 

- s katerim se določa osebni dohodek, 
- s katerim je delavec začasno odstranjen z delovnega mesta in 

prerazporejen na drugo delovno mesto ali z dela iz organizacije 
oziroma pri delodajalcu, 
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- o začasni razporeditvi delavca na drugo delovno mesto, če 
gre za nujne primere, 

- s katerim se delavcu nalaga delo preko polnega delovnega 
časa, 

- o nujni začasni prerazporeditvi delovnega časa. 

IX. ZAČASNO IN OBČASNO DELO 

119. člen 
Organizacija oziroma delodajalec lahko s prevzemnikom dela 

sklene pogodbo o delu za opravljanje začasnih oziroma občasnih 
del, ki se glede na delovni proces ne opravljajo kot stalno in 
nepretrgano delo, temveč trajajo le določen krajši čas, ali pa so 
potrebna le od časa do časa, opravljajo pa se največ 90 dni 
v posameznem koledarskem letu, ali za opravljanje trajnejših 
kratkotrajnih del (ne več kot 2 uri na dan - oziroma 10 ur na 
teden). 

Pogodbe o delu ni mogoče skleniti, če gre za dela, za katera je 
mogoče skleniti delovno razmerje za določen čas ali za delovni 
čas, krajši od polnega delovnega časa, ali če gre za avtorska dela. 

120. člen 
Prevzemnik dela in organizacija oziroma delodajalec se lahko 

dogovorita, da bo delo po pogodbi o delu iz prejšnjega člena 
opravljal delavec sam ali skupaj s člani svoje družine. 

V kolikor opravlja delavec delo s člani družine, jih je potrebno 
v pogodbi posebej navesti. 

Za družinske člane po prvem odstavku tega člena se štejejo 
zakonca, otroci starejši od 15 let ter starši delavca. 

Odgovornost za izpolnitev obveznosti v skladu s pogodbo nosi 
prevzemnik dela. 

121. člen 
Pogodba o delu mora biti pisna. 
V pogodbi o delu mora biti določeno zlasti: 
- delo, ki ga bo delavec opravil, 
- rok za izvršitev tega dela, 
- osnove za določitev zaslužka in njihovega izplačila, 
- obveznosti organizacije oziroma delodajalca, da zavaruje 

prevzemnika dela za primer nesreče pri delu in obolenja za 
poklicne bolezni, 

- kraj, kjer bo prevzemnik dela opravljal dogovorjeno delo. 

122. člen 
Organizacija oziroma delodajalec obvesti o potrebi po sklenitvi 

pogodbe o delu pristojen zavod za zaposlovanje. 
Ce ta zavod ugotovi, da ima prijavljene nezaposlene ali delno 

zaposlene osebe, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje glede stro- 
kovne izobrazbe, znanj in zmožnosti, to sporoči organizaciji ozi- 
roma delodajalcu. 

Za delo po pogodbi o delu delavca je potrebno pisno soglasje 
pristojnega organa organizacije oziroma delodajalca, pri katerem 
je v delovnem razmerju, razen kadar gre za opravljanje kratkotraj- 
nih začasnih oziroma občasnih del, ki trajajo največ do sedem dni 
v posameznem koledarskem letu. 

Organizacija oziroma delodajalec mora voditi evidenco o delav- 
cih, ki delajo pri njemu po pogodbi o delu, o številu ur, ki so jih ti 
delavci opravili in mora te podatke enkrat letno pošiljati skupnosti 
za zaposlovanje. 

X. DELO UČENCEV IN ŠTUDENTOV 

123. člen 
V organizaciji oziroma pri delodajalcu lahko učenci in študentje 

začasno ali občasno opravljajo delo po pogodbi o delu. 
Kriteriji za izbiro učencev in študentov za opravljanje prostovolj- 

nega dela po pogodbi o delu ter njihove pravice in obveznosti se 
določijo s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Prostovoljno delo učencev in študentov se lahko opravlja 
v polnem ali krajšem delovnem času. Pri opravljanju tega dela se 
upoštevajo določbe zakona o odmorih in počitkih, o varstvu pri 
delu in posebnem varstvu mladine ter o odškodninski odgovorno- 
sti. Učenec oziroma študent je zavarovan za primer poškodbe pri 
delu oziroma poklicne bolezni in ima pravico do ustrezne na- 
grade. 

Če je za opravljanje dela potrebna posebna zdravstvena spo- 
sobnost, je organizacija oziroma delodajalec dolžna učenca ozi- 
roma študenta napotiti na prehodni zdravstveni pregled. 

V sporih v zvezi z opravljanjem prostovoljnega dela odloča 
sodišče, ki je pristojno za spore iz delovnih razmerij. 

XI. KOLEKTIVNA POGODBA 

124. člen 
S kolektivno pogodbo (VARIANTNI DODATEK: kot avtonomnim 

normativnim aktom) se v skladu s tem zakonom, predpisi, izda- 
nimi na njegovi podlagi, in drugimi predpisi, podrobneje urejajo 
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev zaposlenih v organi- 
zacijah oziroma pri delodajalcih ter pravice in obveznosti teh 
organizacij oziroma delodajalcev. 

S kolektivno pogodbo določita stranki, ki sta jo sklenili tudi 
medsebojne pravice in obveznosti. 

125. člen 
Kolektivna pogodba obsega zlasti določbe o: 
- sklenitvi delovnega razmerja, 
- trajanju in razporejanju delovnega časa, 
- razporejanju delavcev in njihovem strokovnem izpopolnje- 

vanju, 
- osebnem dohodku, zajamčenem osebnem dohodku in o dru- 

gih denarnih prejemkih (povračilo stroškov za službeno potova- 
nje, za terensko delo, za selitev, za ločeno življenje, za prevoz na 
delo in z dela, regresih za letni dopust in prehrano med delom, 
nagradah ob delovnih jubilejih in ob odhodu v pokoj in podobno) 
ter o nadomestilih osebnega dohodka, 

- odmorih, počitkih in dopustih ter o drugih odsotnostih z dela, 
- zagotavljanju sredstev za skupno porabo delavcev in za 

druge namene, do katerih ima delavec pravico, 
- varstvu pri delu, varstvu materinstva ter varstvu mladine, 

invalidnih oseb in oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo ter 
starejših delavcev, 

- delovnih obveznostih in odgovornostih, 
- prenehanju delovnega razmerja, 
- zagotavljanju pravic delavcev, katerih delo ni več potrebno, 
- samoupravljanju, soupravljanju in sodelovanju v upravljanju 

v skladu s posebimi predpisi, 
- varstvu pravic delavcev in 
- drugih pravicah in obveznostih delavcev, organizacij oziroma 

delodajalcev, v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi. 

126. člen 
Kolektivna pogodba se lahko sklene tudi za posamezno organi- 

zacijo oziroma delodajalca. 
Če je treba zaradi različnih delovnih razmer posamezne pravice, 

obveznosti in odgovornosti delavcev in nosilcev samostojnega 
osebnega dela, civilnopravnih in fizičnih oseb urediti drugače, se 
lahko kolektivna pogodba sklene tudi za območje ene ali več 
občin. V tem primeru sklepata kolektivno pogodbo pristojni sindi- 
kat in ustrezna asociacija oziroma pristojni organ skupščine ob- 
čine. 

127. člen 
Kolektivno pogodbo za območje republike ali posamezne dejav- 

nosti, sklepata pristojni sindikat in Gospodarska zbornica Slove- 
nije oziroma druga splošna asociacija organizacij oziroma delo- 
dajalcev. 

Kolektivno pogodbo o delovnem razmerju delavcev, zaposlenih 
v organih družbenopolitičnih skupnostih, v organizacijah 
s področja družbenih dejavnosti, v skupnostih in v družbenopoli- 
tičnih organizacijah, družbenih organizacijah in v drugih organi- 
zacijah in v društvih, sklepata pristojni sindikat in pristojni organ 
družbenopolitične skupnosti oziroma pristojna asociacija. 

128. člen 
Pogodbeni stranki, v skladu z drugim odstavkom 124. člena 

tega zakona, v kolektivni pogodbi dogovorita tudi medsebojne 
pravice in obveznosti zlasti glede: 

- izvajanja sklenjene kolektivne pogodbe v celotnem obsegu, 
tako glede medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter 
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev in organizacij ozi- 
roma delodajalcev, 

- spoštovanja socialnega miru zato, da v času veljavnosti 
kolektivne pogodbe med delavci in organizacijami oziroma delo- 
dajalci ne pride do enostranske prekinitve izvajanja te pogodbe, 

- veljavnosti kolektivne pogodbe ter postopka sklepanja in 
spreminjanja kolektivne pogodbe. 

129. člen 
Pogodbeni stranki kolektivne pogodbe sta se dolžni obveščati 

o izvajanju pogodbe, o uresničevanju v njej določenih pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev in organizacij oziroma delo- 
dajalcev in o drugih vprašanjih, pomembnih za kolektivno spora- 
zumevanje. 

Pogodbeni stranki morata v smislu obveznosti iz prejšnjega 
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odstavka oceniti tudi ali določena sporna vprašanja v zvezi z ures- 
ničevanjem v kolektivni pogodbi določenih pravic, obveznosti in 
odgovornosti delavcev in organizacij oziroma delodajalcev, lahko 
privedejo do takšnih okoliščin, ki bi ogrozile izvajanje pogodbe in 
vodile do stavke ali drugih oblik sporov. 

Da bi pogodbeni stranki preprečili nastajanje spornih okoliščin 
v skladu s prejšnjim odstavkom, se dogovorita o predčasni skleni- 
tvi nove kolektivne pogodbe ali o drugih ukrepih v skladu s poseb- 
nimi predpisi. 

130. člen 
Če se pogodbeni stranki ne sporazumeta o sklenitvi, spremembi 

ali dopolnitvi kolektivne pogodbe oziroma o drugih ukrepih za 
reševanje spornih situacij, odloči o spornih vprašanjih na zahtevo 
ene izmed pogodbenih strank poseben arbitražni svet. 

Arbitražni svet ima praviloma tri člane in prav toliko namestni- 
kov. Po enega člana in njihovega namestnika imenuje vsaka od 
pogodbenih strank in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Arbitražni svet lahko skliče vsaka od pogodbenih strank ali 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odločitev arbitražnega sveta je sestavni del kolektivne pogodbe 
oziroma nadomešča to pogodbo, če ni bila sklenjena. 

131. člen 
Če se kolektivna pogodba sklene za določen čas, se lahko 

sklene najdlje za obdobje petih let. Veljavnost kolektivne pogodbe 
se lahko sporazumno podaljša. Če se stranki o podaljšanju kolek- 
tivne pogodbe ne izjavita, ostane pogodba v veljavi, dokler stranki 
ne skleneta nove. 

132. člen 
Način registracije in objave sklenjenih kolektivnih pogodb pred- 

piše republiški upravni organ, pristojen za delo. 

XII. POSEBNOSTI DELOVNEGA RAZMERJA 
PRI DELODAJALCIH 

133. člen 
S pogodbo o zaposlitvi delavec in delodajalec podrobneje dolo- 

čita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja. 

V pogodbi o zaposlitvi ne morejo biti dogovorjene manjše 
pravice, obveznosti in odgovornosti kot so določene z zakonom, 
drugimi predpisi in kolektivno pogodbo. 

134. člen 
Pogodbo o zaposlitvi delodajalec predloži v presojo zakonitosti 

in registracijo pristojnemu občinskemu upravnemu organu v roku 
3 dni po njeni sklenitvi. 

Pogodbo o zaposlitvi, ki ni v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi ter s kolektivno pogodbo, vrne organ iz prvega odstavka 
tega člena v roku 8 dni od predložitve delodajalca z napotilom, 
kako jo naj uskladi; v napotilu določi tudi rok za uskladitev. 

Registrirano pogodbo o zaposlitvi organ iz prvega odstavka 
tega člena vrne pogodbenima strankama v roku 3 dni po predloži- 
tvi oziroma uskladitvi. 

Organ iz prvega odstavka tega člena vodi register pogodb 
o zaposlitvi. 

135. člen 
Šteje se, da je delovno razmerje sklenjeno, ko je pogodba 

o zaposlitvi registrirana in je delavec nastopil delo. 
Delodajalec je dolžan v roku 8 dni po sklenitvi delovnega raz- 

merja prijaviti delavca v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

136. člen 
Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem preneha tudi 

z odpovedjo ali razvezo delovnega razmerja in z odpustom de- 
lavca. 

137. člen 
Delavec mora ostati na delu še toliko časa, kolikor je določeno 

v pogodbi o zaposlitvi, vendar ne sme biti odpovedni rok krajši od 
30 dni in ne daljši od šestih mesecev. 

138. člen 
Delodajalec lahko pismeno odpove delavcu delovno razmerje: 
- če se za šest mesecev ali več zmanjša obseg dela oziroma 

poslovanja ali če so prenehali objektivni pogoji, zaradi katerih je 
bilo sklenjeno delovno razmerje, 

- če se je začel postopek za prenehanje dejavnosti delodajalca, 

- če preneha obratovalnica delodajalca, v skladu s posebnimi 
predpisi, 

- če delavec huje krši delovne obveznosti, ki so navedene 
v predpisih oziroma v kolektivni pogodbi, 

- če delavec s svojim ravnanjem namerno ali iz velike malomar- 
nosti poškoduje premoženje delodajalca ali premoženje drugih 
oseb. 

Delavcu preneha delovno razmerje v primerih iz prve alineje 
prejšnjega odstavka, če mu delodajalec ne more zagotoviti zapo- 
slitve sam ali preko ustrezne službe za zaposlovanje v organizaciji 
oziroma pri delodajalcu. 

139. člen 
Delodajalec ne more delavcu odpovedati delovnega razmerja, 

dokler je po zdravniškem izvidu začasno zadržan oziroma nezmo- 
žen za delo, dokler je na letnem dopustu, dokler je na mladinski 
delovni akciji dokler izvršuje vojaško obveznost, se udeležuje 
obrambnega in samozaščitnega usposabljanja, deluje v civilni 
zaščiti ali izvršuje druge obveznosti, na katere je klican po pozivu 
vojaških in drugih organov brez svoje krivde, dokler je delavka 
noseča, dokler delavka-mati, delavec-oče oziroma drugi dela- 
vec neguje otroka, v skladu s 93. členom tega zakona, razen, če se 
je začel postopek za prenehanje dejavnosti delodajalca. 

VARIANTA: 
Člen se črta. 

140. člen 
Delavcu preneha delovno razmerje po samem zakonu tudi v pri- 

meru smrti delodajalca ali fizične osebe. 
S kolektivno pogodbo se določijo pogoji, pod katerimi ima 

delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje po prejšnjem 
odstavku tega člena, prednostno pravico, da sklene delovno raz- 
merje z novim delodajalcem ali fizično osebo, ki je prevzel poslo- 
vanje umrlega delodajalca ali fizične osebe v skladu s posebnimi 
predpisi. 

VARIANTA: 
drugi odstavek se črta. 

141. člen 
Delavec lahko razveže delovno razmerje, brez poprejšnje odpo- 

vedi: 
- če mu delodajalec ne izplača osebnega dohodka, zajamče- 

nega osebnega dohodka in drugih denarnih prejemkov oziroma 
njihovih nadomestil, do 15. dne v mesecu za prejšnji mesec, 

- če mu delodajalec ne daje hrane in stanovanja, če sta stano- 
vanje in hrana posebej dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi, 

- če delodajalec grdo ravna z delavcem ali če ga sili k storitvi 
nezakonitih oziroma nemoralnih dejanj ali če ga sili k opravljanju 
dela v življenju oziroma zdravju nevarnih okoliščinah, za katere ni 
zagotovljeno varstvo pri delu in ki ga nista posebej dogovorila 
v pogodbi o zaposlitvi, 

- če mu delodajalec kljub opozorilu krati z zakonom in drugimi 
predpisi ali s kolektivno pogodbo določene pravice ali 

- če mu delodajalec kljub opozorilu krati tiste pravice, ki sta jih 
posebej dogovorila s pogodbo o zaposlitvi. 

142. člen 
Delodajalec lahko delavca odpusti z dela brez poprejšnje odpo- 

vedi, če je delavec zaloten pri storitvi kaznivega dejanja na delu ali 
v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti. O tem mora 
delodajalec istočasno obvestiti pristojnega javnega tožilca. Če ta 
ugotovi, da takšnega kaznivega dejanja ni bilo, mora o tem obve- 
stiti delodajalca in delavca. Na podlagi takšne ugotovitve je izre- 
čeni odpust ničen; delovno razmerje ni prenehalo in delavec ima 
pravico do nadomestila osebnega dohodka in do drugih pravic iz 
dela in v zvezi z delom, ki bi jih imel, če bi delal. 

Če delodajalec odpusti delavca, mora delavcu to pismeno spo- 
ročiti in navesti razloge za odpust. V primeru odpusta preneha 
delovno razmerje z dnem vročitve pismenega sporočila. 

143. člen 
Za opravljanje del iz redne dejavnosti delodajalec ne more 

z delavci sklepati pogodb o delu, razen v primerih, določenih 
s kolektivno pogodbo. 

XIII. NADZORSTVO-INŠPEKCIJA DELA 

144. člen 
Pri izvajanju nadzorstva nad uporabo zakonov in drugih predpi- 

sov o delovnih razmerjih in denarnih prejemkih delavcev, kolektiv- 
nih pogodb ter splošnih aktov, ki urejajo pravice, obveznosti in 
odgovornost delavcev iz delovnega razmerja, je inšpektor dela 
pooblaščen, da z ureditveno odločbo zahteva: 
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- avtonomno ureditev razmerij v organizaciji oziroma pri delo- 
dajalcu, skladno z zakoni in drugimi predpisi o delovnih razmer- 
jih, kolektivnimi pogodbami ter splošnimi akti, 

- da se vodi postopek in odloča o pravicah, obveznostih in 
odgovornostih delavcev, skladno z zakoni in drugimi predpisi 
o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami ter splošnimi akti, 

- odločitev pristojnega organa o posamični pravici, obveznosti 
in odgovornosti delavca ter vročitev sklepa delavcu. 

Inšpektor dela lahko zadrži izvršitev dokončnega sklepa o posa- 
mični pravici, obveznosti in odgovornosti delavca do njegove 
pravnomočnosti, če ugotovi očitno kršitev pravice delavca in 
ukrepa v skladu s posebnimi predpisi. 

XIV. KAZENSKE DOLOČBE 

145. člen 
Organizacija oziroma delodajalec se kaznuje za prekršek 

z denarno kaznijo od do dinarjev: 
1. če v nasprotju z določbo zakona določi kot poseben delovni 

pogoj delovne izkušnje; (10. člen) 
2. če ne da prednostne pravice pri zaposlitvi nezaposlenim 

invalidnim osebam, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za 
opravljanje dela; (16. člen) 

3. če sklene delovno razmerje brez objave oziroma razpisa 
delovnega mesta v nasprotju s primeri določenimi z zakonom; (15. 
člen) 

4. če se odobri delo delavcu v organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu, ki ni v delovnem razmerju in tudi ne opravlja začasnega 
oziroma občasnega dela na podlagi pogodbe o delu in tudi ne gre 
za delo učenca oziroma študenta; (18. člen) 

5. če sprejme delavca na poskusno delo v nasprotju z določ- 
bami kolektivne pogodbe oziroma splošnegega akta (21. člen) 

6. če sklene delovno razmerje za določen čas v nasprotju 
s primeru in pogoji, ki so določeni z zakonom, kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom; (22. člen) 

7. če razporedi delavca na delovno mesto, ki ne ustreza njegovi 
vrsti in stopnji strokovne izobrazbe, njegovemu znanju in zmožno- 
stim, v skladu s potrebami delovnega procesa in organizacije 
dela; (26. člen, 2. odstavek) 

8. če razporedi delavca na delo v nasprotju z določbo zakona, 
ki opredeljuje možnost razporejanja delavca iz enega kraja na 
drug kraj brez njegove privolitve; (30. člen, 2. odstavek) 

9. če organizira delo na domu v nasprotju z določbami zakona; 
(31., 32. in 33. člen) 

10. če ne zagotovi delavcu ustreznega nadomestila osebnega 
dohodka v primeru presežnih delavcev; (34. člen) 

11. če ne izvaja reševanja presežkov delavcev v skladu z določ- 
bami zakona;(35.-43. člen) 

12. če določi delovni čas v nasprotju z 47. in 49. členom 
13. če sklene z delavcem, ki je že polno zaposlen v organizaciji 

delovno razmerje s krajšim delovnim časom in s tretjinskim delov- 
nim časom v nasprotju z določbami zakona; (54. člen) 

14. če uvede v nasprotju zakonom delo preko polnega delov- 
nega časa; (55., 56. in 57. člen) 

15. če ne zagotovi delavcu predpisanega letnega dopusta 
v skladu z zakonom; (63.-81. člen) 

16. če omeji delavcu pravico do počitka v nasprotju z zakonom; 
(71. člen) 

17. če ne omogoči delavcu pravice do stalnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu z zakonom; (76. člen) 

18. če naloži delo mladini v nasprotju z določbama tega zakona; 
(75., 80. člen) 

19. če ne določi posebnih varstvenih ukrepov in normativov za 
tista dela, ki škodljivo vplivajo na funkcijo materinstva; (83. člen) 

20. če ne zagotovi nosečnici pravice glede osebnega dohodka 
v primeru razporeditve; (84. člen) 

21. če naloži delavki-materi, da dela v nasprotju z določbami 
zakona (delo preko polnega delovnega časa, ponoči); (85. in 86. 
člen) 

22. če ne zagotovi delavcem pravice v skladu z določbami 

zakona v zvezi z nosečnostjo, porodom, varstvom in nego otroka; 
(87.-93. člen) 

23. če ne zagotavlja varstvo delovnih invalidov v skladu z zako- 
nom; (94., 95. in 96. člen) 

24. če ne zagotovi posebnega varstva starejših delavcev 
v skladu z zakonom; (97. člen) 

25. Če se disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja 
izreče v nasprotju z zakonom; (99. člen) 

26. če odredi začasno odstranitev delavca v nasprotju z zako- 
nom; (108., 110. in 111. člen) 

27. če določi odpovedni rok v nasprotju z zakonom in tudi ne 
zagotovi delavcu pravic v času odpovednega roka; (115. člen) 

28. če v nasprotju z zakonom da soglasje da delavec, ki izpolni 
pogoje za polno osebno pokojnino nadaljuje delovno razmerje; 
(116. člen) 

29. če sklene pogodbo o delu v nasprotju z zakonom; (119., 121. 
in 122. člen) 

30. če organizira delo učencev in študentov v nasprotju z zako- 
nom; (123. člen) 

Z denarno kaznijo od  do dinarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji oziroma 
pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Če je s prekrškom iz prvega odstavka tega člena ogroženo 
zdravje ali življenje delavca, ali če je povzročena večja materialna 
škoda, se organizacija oziroma delodajalec kaznuje z denarno 
kaznijo od do dinarjev. 

146. člen 
Z denarno kaznijo od do dinarjev se kaznuje 

za prekšek deladajalec: 
1. če v pogodbi o zaposlitvi določi manjše pravice, obveznosti in 

odgovornosti kot so določene s predpisi in kolektivnimi pogod- 
bami; (133. člen) 

2. če pogodbe o zaposlitvi ne predloži v presojo in registracijo 
za delo pristojnemu občinskemu upravnemu organu v predpisa- 
nem roku; (134. člen) 

3. če odpove delavcu delovno razmerje v nasprotju s primeri 
določenimi z zakonom; (138. in 139. člen) 

4. če odpusti delavca v nasprotju z zakonom; (142. člen) 
5. če sklepa pogodbe o delu za opravljanje del iz redne dejavno- 

sti v nasprotju z zakonom; (143. člen) 
Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka ogroženo zdravje ali 

življenje delavcev ali ča je povzročena večja materialna škoda, se 
delodajalec kaznuje z denarno kaznijo od .... do dinarjev. 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

147. člen 
Kolektivne pogodbe morajo biti sklenjene ter splošni akti uskla- 

jeni z določbami tega zakona v roku 6 mesecev od dneva uveljavi- 
tve tega zakona. 

Do sklenitve oziroma uskladitve aktov po prejšnjem odstavku.se 
uporabljajo veljavne kolektivne pogodbe oziroma splošni akti, 
razen določb tega zakona, ki se neposredno uporabljajo. 

148. člen 
Republiški upravni organi, pristojni za izdajo predpisov iz 20., 

45., 79., 83., 89., 132. člena tega zakona, izdajo predpise v roku 
6 mesecev od uveljavitve tega zakona. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji določi obseg in način plačila prispevkov za dokup zava- 
rovalne dobe iz 41. člena tega zakona v roku enega meseca od 
uveljavitve tega zakona. 

149. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o delov- 

nih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/77,30/78, 27/82,11/83, 5/86 in 
18/88), razen določb 115., 120. in 121. člena, ki se uporabljajo do 
uveljavitve novega zakona o varstvu pri delu. 

150. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Čeprav je po Ustavi SR Slovenije (nespremenjena 1. točka 321. 
člena) Skupščina SR Slovenije pooblaščena, da v okviru pravic in 
dolžnosti republike z zakonom ureja le medsebojna razmerja 
v združenem delu, in se tudi v amandmaju XVIII, ki ureja vlaganja 
tujih oseb, za urejanje pravic in obveznosti delavcev v teh primerih 
pooblašča direktno kolektivno pogodbo v skladu s temelji, ki jih 
ureja zvezni zakon, pa glede na kontekst nekaterih drugih določb 

ustavnih amandmajev (3., 13., 14. tč. XIII. amandmaja, 3. tč. XXIV 
amandmaja ter Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev 
k Ustavi SRS), sodimo, da je utemeljeno k urejanju delovnih 
razmerij v republiškem zakonu o delovnih razmerjih pristopiti 
z vidika podrobnejšega in specifičnega urejanja delovnih razmerij 
za vse delavce, ne glede na lastninsko obliko sredstev, s katerimi 
delajo. Nujnost opisanega pristopa izhaja tudi iz neposrednih 
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pooblastil zveznega zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja (v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon), ki to področje 
enotno ureja, republiški zakonodaji, da določena vprašanja 
podrobneje uredi. » 

Zato je potrebno v načelu zapisati, da se določbe tega zakona, 
ob temeljih, ki so sicer že urejeni v zveznem zakonu, uporabljajo 
za delovno razmerje delavcev v SR Sloveniji v vseh oblikah dela in 
poslovanja, ki jih naštevata prvi in drugi odstavek 2. člena zvez- 
nega zakona. V rešitvi 2. člena pa je predviden tudi predlog, ki 
omogoča, da se posamezna vprašanja s področja delovnih razme- 
rij v organizacijah, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve poseb- 
nega družbenega pomena, s posebnimi zakoni specifično uredijo. 
Hkrati pa je potrebno predvideti sistem urejanja delovnih razmerij 
za delavce v organih družbenopolitičnih skupnosti, organih druž- 
benih skupnosti, družbenih služb, v družbenopolitičnih organiza- 
cijah in društvih. Primemo je torej vzpostaviti sistem, da se tudi za 
te delavce uporabljajo temelji, določeni z zveznim zakonom in tem 
zakonom, v kolikor ni v posebnem zakonu, ki določeno področje 
ureja, drugače določeno (3. člen). 

Ker je z razveljavitvijo zakona o združenem delu, razveljavljen 
tudi 42. člen, ki je urejal uporabo predpisov v primerih poslovanja 
delov organizacij izven sedeža organizacij samih (kolizijska 
norma), sodimo, da je za delovno razmerje delavcev, zaposlenih 
v le-teh, ob prenehanju take določbe v zveznem zakonu primerno 
to urediti, čeprav bi seveda bila nedvomno potrebna ureditev tega 
vprašanja na zveznem nivoju (4.člen). 

V prvotnem besedilu zakona o podjetjih (9. člen 8. tč.) je že bila 
predvidena rešitev urejanja delovnih razmerij delavcev v času 
ustanavljanja podjetja. Ta rešitev, ki je bila kasneje v postopku 
sprememb in dopolnitev tega zakona črtana, verjetno iz razloga, 
da se to vprašanje kot delovnopravna materija, uredi v delovni 
zakonodaji. Ker vprašanja zvezni zakon ne ureja, potrebno pa ga 
je urediti, ne le za podjetja ampak tudi za organizacije s področja 
družbenih dejavnosti, menimo, da ga je primerno urediti v tem 
zakonu (5. člen). 

Zakon o podjetjih za podjetja v družbeni lastnini (13. člen) 
izrecno ureja samostojnost in neodvisnost delavcev pri odločitvi 
o organiziranju delovnega procesa. V skladu s statutom ima lahko 
del podjetja tudi določene pravice in obveznosti v pravnem pro- 
metu ter poseben obračun rezultatov poslovanja. Zato je potrebno 
v delu podjetja omogočiti tudi uresničevanje pravic, obveznosti in 
odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja oziroma izvzeti tiste, 
ki jih glede celovitosti poslovanja in vodenja kadrovanja ni pri- 
merno uresničevati v posameznih delih podjetja (6. člen) 

Ker je zvezni zakon (23. člen, 80 člen) v urejanju določanja 
organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih m odgovornostih 
delavcev iz delovnega razmerja, le načelen, razen v primerih 
pooblastil poslovodnih organom in odločanja o disciplinski odgo- 
vornosti delavcev, kaže to v republiškem zakonu podrobneje 
urediti. Gre za pomembno področje zagotavljanja pravne varnosti 
delavcem, ki mora biti dosledno in zakonsko zagotovljena vsem 
delavcem v delovnem razmerju. Nujno pa je predvideti tudi poseb- 
nosti, ki naj bi veljale za organizacije z manjšim številom delavcev. 

V varianti se predlaga črtanje navedene rešitve in s tem vzpo- 
stavlja sistem direktne uporabe zveznega zakona, pri čemer je 
razumeti, da je pristojni organ za odločanje o pravicah, obvezno- 
stih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja (23. člen), ki 
ga je potrebno določiti s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom, lahko kolegijski ali individualni (7. člen). 

V zveznem zakonu so v drugem poglavju »Sklenitev delovnega 
razmerja« urejeni temelji za sklenitev delovnega razmerja, instituti 
delovnega razmerja za določen čas, poskusnega dela, predhod- 
nega preizkusa znanja, pripravništva, kot tudi temelji razporejanja 
delavcev. Zato je potrebno v republiškem zakonu urediti le tista 
vprašanja, v zvezi s katerimi zvezni zakon izrecno odkazuje na 
republiško zakonodajo, hkrati pa urediti vse tisto, kar je v skladu 
z doslej veljavno zakonodajo družbeno verificirano kot nujnost 
zakonske ureditve, da se zagotovi enakopravnost in pravna var- 
nost delavcev v delovnem razmerju. Upoštevaje navedeno se 
v rešitvah zakona. 

- v zvezi z določitvijo posebnih pogojev za sklenitev delovnega 
razmerja posebej definirajo in omejujejo delovne izkušnje (10. 
člen), definira izraze vrsta in stopnja strokovne izobrazbe za 
določen poklic, znanje ter zmožnosti (9. člen), sicer pa se določa- 
nje posebnih pogojev za opravljanje dela prepušča predvsem 
specialnim zakonom ter kolektivnim pogodbam oziroma splošnim 
aktom (8. člen), 

- v zvezi z zahtevami po vključitvi konkurenčne klavzule v repu- 
bliški zakon predlagatelj ocenjuje, da jo je mogoče uveljaviti le 
v zvezi z opravljanjem določenega dela, pri katerem se pridobivajo 
posebna znanja in informacije, pomembne za organizacijo, zato 
jo je najprimerneje uveljaviti skozi subjektivno dogovorjene pra- 
vice in obveznosti v skladu s kolektivno pogodbo oziroma sploš- 
nim aktom. Hkrati se predvideva možnost, da se v skladu s kolek- 

tivno pogodbo oziroma splošnim aktom zaradi varovanja tehnič- 
nih, proizvodnih in poslovnih znanj prepove za določen čas po 
prenehanju delovnega razmerja sklenitev delovnega razmerja 
delavca v drugem konkurenčnem podjetju. Seveda pa mu je v tem 
primeru potrebno zagotoviti ustrezno socialno in materialno var- 
nost. Glede na področje, ki ga zakon o delovnih razmerjih ureja, 
se rešitev omejuje le na prepoved sklenitve delovnega razmerja, 
ne pa na prepoved opravljanja samostojnega osebnega dela, 
članstva v mešanih podjetjih, lastništva zasebnega podjetja, kupo- 
vanja delnic podjetja ipd. Vse to je lahko le predmet kolektivnih ali 
individualnih pogodb in ima za posledico odškodninsko, disci- 
plinsko ali kazensko odgovornost posameznika. Prepoved skleni- 
tve delovnega razmerja je edino, kar lahko zakon o delovnih 
razmerjih tudi sankcionira kot prekršek (11. člen), 

- v zvezi z zaposlovanjem invalidnih oseb predvideva njihovo 
prednostno pravico pri zaposlitvi (16. člen), 

- nadomešča razvid del oziroma nalog, ki je v svoji izrojenosti 
predstavljal bistveno oviro za mobilnost delavcev, s sistemizacijo 
delovnih mest, kot organizacijskim aktom poslovanja (12. člen), 

- z nekaterimi podrobnejšimi določbami, ki niso doživele kri- 
tike v dosedanji praksi oziroma v skladu z ugotovitvami in pred- 
logi sprejetimi ob analiziranju problematike delovne zakonodaje, 
dopolnjuje ureditev zveznega zakona v urejanju vprašanj sklenitve 
delovnega razmerja (13., 14., 15., 17., 18., 19. člen). Ob tem je 
posebej opozoriti na določbo 2. odstavka 17. člena, s katero se 
dopolnjuje rešitev zveznega zakona o podlagah sklenitve delov- 
nega razmerja in vezavi nastanka le-tega na začetek dela 
delavca. V kontekstu rešitve zveznega zakona ni predlagane 
določbe republiškega zakona, ki opredeljuje nastop dela poslo- 
vodnega organa, zato bi bilo mogoče iskati odgovor na vprašanje, 
ali je poslovodno funkcijo obvezno opravljati v delovnem raz- 
merju. Če to velja za nesporno v družbenih podjetjih, pa vprašanje 
ostaja odprto za poslovodne organe v mešanih in zasebnih po- 
djetjih, 

- z originarno normo določa delovno knjižico kot javno listino 
in dokument v katerega se vpisujejo podatki pomembni za 
delavca v delovnem razmerju (20. člen), 

- v zvezi s poskusnim delom predpisuje obveznost organizacij 
oziroma delodajalcev, da določijo trajanje poskusnega dela ter 
spremljanje in ocenjevanje uspešnosti tega dela. Upoštevaje 
dosedanje rešitve, se v določenih primerih dopušča podaljšanje 
poskusnega dela ter določa izjemo za člane posadk ladij trgovske 
mornarice dolge plovbe. Hkrati pa se v času poskusnega dela 
omogoča tudi delavcu, da preneha z delom, če ugotovi, da mu 
delo ne ustreza (21. člen), 

- v smislu sproščanja možnosti in omejitev delovnega razmerja 
za določen čas, razširja zakonske primere in dopušča, da se le—ti 
v skladu z zakonom, upoštevaje potrebe delovnega procesa ter 
naravo dela, opredelijo v kolektivni pogodbi oziroma splošnem 
aktu. Za podrobnejšo opredelitev teh primerov je republiški zakon 
izrecno pooblaščen z zveznim zakonom (12.člen). Glede na 
posebne potrebe zaposlovanja se v rešitvah predvideva tudi mož- 
nost sklenitve delovnega razmerja za določen čas, ne glede na 
naravo dela, če se s tem vzpostavi nova zaposlitev, ali če se 
organizacija oziroma delodajalec vključi v razreševanje presežkov 
delavcev v drugih organizacijah (22. in 23. člen), 

- podrobneje določa institut pripravništva z opredelitvijo nje- 
gove vsebine, ter predvsem realizira možnosti volonterskega pri- 
pravništva. Potrebne so tudi podrobnejše rešitve o trajanju pri- 
pravniške dobe, njenem podaljševanju oziroma skrajševanju, ure- 
ditvi spremljanja pripravništva ter določitvi izpita kot sestavnega 
dela in zaključka pripravništva (24. in 25. člen), 

- v okviru urejanja razporejanja delavcev, določa predvsem 
možnosti za razporejanje delavcev na delo, ki ne ustreza njihovi 
vrsti in stopnji strokovne izobrazbe (26., 27. in 38. člen), dopol- 
njuje rešitve zveznega zakona (19., 20. člen) o razporejanju delav- 
cev izven organizacije ter se za te primere jasno določa, da o teh 
vprašanjih odloča pristojni organ in ne poslovodni organ, kot velja 
izrecno za razporeditev znotraj organizacije (29. člen). V 30. členu 
se v sistemu razporejanja zadržuje rešitev o razporejanju iz kraja 
v kraj. (Konvencija MOD št.156 o enakih možnostih delavcev in 
delavk in njihovem enakem obravnavanju (delavci z družinskimi 
obveznostmi - 4. člen). 

Institut dela na domu kot fleksibilna in sodobna oblika dela, 
zagotavlja večje zaposlitvene možnosti, zato je potrebna vsaj 
načelna zakonska ureditev. Ta daje organizacijam in nosilcem 
samostojnega osebnega dela dovolj možnosti, da se odločijo za 
organizacijo dela na domu, upoštevaje pri tem posebnosti dela na 
domu in naravo del oziroma nalog, ki se opravljajo izven organiza- 
cije. Aktivnejše spremljanje obsega dela in problemov, ki se pojav- 
ljajo v zvezi z organizacijo dela na domu, pa je zagotovljeno 
z zakonsko določeno obveznostjo vodenja evidenc o delu na 
domu in z doslednim seznanjanjem inšpekcije dela o takem delu 
(31., 32. in 33. člen). 
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Ustava SR Slovenije (Amandma 10. točka 13) določa, da delavcu 
ne more prenehati delovno razmerje, če zaradi tehnoloških in 
drugih izboljšav, ki prispevajo k povečanju produktivnosti dela in 
večjemu uspehu organizacije združenega dela, njegovo delo v tej 
organizaciji ni več potrebno, dokler se mu ne zagotovi drugo 
delovno mesto, ki ustreza njegovim delovnim zmožnostim, ali se 
mu na drug način ne zagotovi uveljavljanje pravice do dela ali 
z zakonom določenih pravic iz dela. 

V načelu enoten pristop pri razreševanju presežkov delavcev, ki 
nastanejo tako iz tehnoloških, kot iz ekonomskih razlogov, izhaja 
iz mednarodne konvencije št. 158 o prenehanju delovnega raz- 
merja na pobudo delodajalca, katero je naša država ratificirala že 
leta 1984, ni pa nedvoumno izvedena v zakonu o temeljnih pravi- 
cah iz delovnega razmerja. Tako zvezni zakon določa v 21. členu 
okvir zakonskih pravic delavca, katerega delo ni več potrebno 
zaradi tehnoloških in drugih izboljšav. Delavcu ne sme prenehati 
delovno razmerje, dokler se mu v skladu z merili, ki se določijo 
z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, ne 
zagotovi ena izmed pravic, navedenih v omenjenem členu zvez- 
nega zakona, ki dopušča, da republiški zakon določi še druge. 
Glede pogojev prenehanja delovnega razmerja delavcev iz t.i. 
ekonomskih razlogov pa navedeni zvezni zakon odkazuje na 
poseben zvezni zakon (77. člen). Kljub taki zvezni distinkciji uredi- 
tve razreševanja presežkov delavcev iz tehnoloških oziroma eko- 
nomskih razlogov menimo, da je primerno v republiški zakonodaji 
glede pravic teh delavcev zagotoviti v načelu enak pristop. 

V predlaganih rešitvah republiškega zakona se uvodoma ure- 
jajo instituti in možnosti razreševanja presežkov delavcev, ki so 
začasne narave, kar pomeni, da se predvideva, da bo delavce po 
določeni dobi »čakanja na delo«, po prekvalifikaciji oziroma dok- 
valifikaciji, po prenehanju dela v drugi organizaciji oziroma po 
začasnem skrajševanju delovnega časa mogoče ponovno polno 
zaposliti. Izrecno je treba poudariti, da se z rešitvijo v 36. členu 
daje zakonska podlaga za doslej neurejeno »čakanje na delo« 
oziroma »prisilen dopust« (34., 35. in 36. člen). 

V nadaljnjih določbah pa se predlaga reševanje presežkov, ki so 
trajne narave in ki nastopijo v primeru: 

- da je delo delavcev postalo nepotrebno zaradi tehnoloških in 
drugih izboljšav, s katerimi se prispeva k večji produktivnosti in 
večjemu uspehu organizacije, 

- da delavca ni mogoče razporediti po poprejšnji prekvalifika- 
ciji oziroma dokvalifikacije ali pa brez prekvalifikacije oziroma 
dokvalifikacije na ustrezno, 

V zvezi z določitvijo pristojnega organa, ki ugotovi število delav- 
cev, katerih delo ni več potrebno ter obveznosti tega organa, da 
preden sprejme takšno odločitev predhodno ugotovi, da ni mož- 
nosti razporeditve delavcev na druga dela in naloge, ki ustrezajo 
delavčevi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnosti, kot tudi, da ni 
možnosti prekvalifikacije za delo na drugih delih in nalogah, 
napotuje zakon na ureditev s kolektivno pogodbo oziroma sploš- 
nim aktom. 

V postopku o ugotovitvi prenehanja potreb po delu delavcev 
sodeluje sindikat, katerega vloga je potrebna že v predhodnem 
postopku, to je takrat, ko organizacija šele predvideva prenehanje 
potreb po delu delavca. Sindikatu mora biti omogočeno, da se 
posvetuje o ukrepih, ki so potrebni za preprečitev škodljivih posle- 
dic prenehanja delovnega razmerja za prizadete delavce. 

Pristojni organi organizacije oziroma delodajalec sprejme odlo- 
čitev o prenehanju potreb po delu delavcev na podlagi programa 
tehnoloških in drugih izboljšav organizacije ter po predhodnem 
mnenju sindikata. 

Na podlagi mednarodne konvencije št. 158 o prenehanju delov- 
nega razmerja, zakon nalaga obveznost organizaciji, katera pred- 
videva prenehanje potreb po delu delavcev, da v določenem roku 
obvesti pristojni organ družbenopolitične skupnosti o namerava- 
nih ukrepih ter s pismeno izjavo navede razloge ter vse potrebne 
informacije v zvezi s prenehanjem potreb po delu delavcev (37., 
38. in 39. člen). 

Kriteriji in merila za ugotovitev prenehanja potreb po delu 
delavcev temeljijo na presoji o izpolnjevanju pogojev in zahtev za 
opravljanje dela na mestih po izvedbi tehnoloških in drugih izbolj- 
šav v organizaciji. Poleg strokovne izobrazbe delavcev oziroma 
usposobljenosti za delo, potrebnih znanj, dodatnih znanj in 
posebnih zahtev, sta pomembna kriterija še delovne izkušnje ter 
delovna uspešnost delavca. 

Sicer pa bi zakon v svojih rešitvah ponujene kriterije, kot so 
delovna doba, invalidnost, zdravstveno stanje, predvsem če gre za 
posledico poškodbe pri delu ali poklicno obolenje ter socialno 
stanje delavca, opravljanje obrtne dejavnosti kot postranski poklic 
oziroma opravljanje kmetijske dejavnosti, ki naj bi se upoštevali 
pri določanju presežka delavcev, določil le kot napotilo avtonom- 
nim aktom, ki naj bi jih sicer podrobneje opredelili vključno 
z merili oziroma z njihovim vrednotenjem. 

Pri ugotavljanju presežnih delavcev se kot izločilni kriterij ne 
more upoštevati začasna odsotnost z dela delavca zaradi bolezni 
ali izrabe porodniškega dopusta (40. člen). 

Delavcu, čigar delo ni več potrebno na podlagi ugotovitve 
o prenehanju potreb po delu in upoštevaje določene in dogovor- 
jene kriterije, ne more prenehati delovno razmerje, če se mu ne 
zagotovi ena od pravic, ki jih določa že zvezni zakon in jih 
v obravnavanih rešitvah republiški zakon samo konkretizira: 

- sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas v drugi orga- 
nizaciji oziroma pri delodajalcu na podlagi pismenega sporazuma 
pristojnih organov v organizaciji oziroma delodajalca, 

- prekvalificija oziroma dokvalificija za delo na drugem delov- 
nem mestu v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu, 

- dokup delovne dobe, 
- pravica do odpravnine, 
oziroma pravice, ki se originarno določajo v republiškem 

zakonu v skladu s 5. točko 1. odstavka 21. člena zveznega zakona: 
- pravica do sklenitve delovnega razmerja s krajšim delovnim 

časom, s pravico do ustreznega denarnega nadomestila ali delne 
pokojnine, 

- pravica do zaposlitve za določen čas v drugi organizaciji ali 
pri delodajalcu (41. člen). 

V zvezi z urejanjem te pravice delavcev do dokupa je potrebno 
posebej opozoriti, da je za realizacijo te pravice potrebno poobla- 
stiti Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji, da s svojim aktom določi obseg in način plačila pri- 
spevkov. 

Dokler se delavcu navedenih pravic ne zagotovi, ima pravico do 
denarnega nadomestila v višini, določeni s samoupravnim sploš- 
nim aktom oziroma s kolektivno pogodbo, vendar ne nižji od 
zajamčenega osebnega dohodka, vendar najdalj dve leti. To pra- 
vico ima za preostali čas do dveh let tudi delavec v primeru 
delovnega razmerja za določen čas, ki se izteče pred potekom 
2-letnega roka. Pred potekom tega roka pa delovno razmerje 
preneha, če se delavec sam delovno angažira (sklene delovno 
razmerje, začne s samostojno obrtno oziroma kmetijsko dejav- 
nostjo ipd). 

Sredstva za zagotavljanje pravic delavcev na podlagi tega 
zakona se bodo lahko zagotavljala tudi iz sredstev za zagotavlja- 
nje pravic za zavarovanje za primer brezposelnosti po kriterijih, ki 
jih bo posebni zakon na tem področju opredelil (42. člen). 

Delavcu, ki odkloni zagotovljene pravice v okviru razreševanja 
presežkov delavcev, preneha delovno razmerje z dokončnostjo 
sklepa o prenehanju delovnega razmerja (43. člen). 

V določbah o določanju in razporejenju delovnega časa daje 
zvezni zakon podlage za določanje polnega delovnega časa, ki 
lahko traja tudi manj kot 42 ur na teden, predvideva pooblastilo 
poslovodnega organa za razporejanje in prerazporejanje delov- 
nega časa, ureja delovno razmerje s krajšim delovnim časom ter 
načela dela preko polnega delovnega časa. Skladno s pristoj- 
nostmi republiške zakonodaje, ter na podlagi dosedanjih specifič- 
nih rešitev republiškega zakona, se v predlaganih rešitvah: 

- ureja možnost določanja polnega delovnega časa, ki je lahko 
krajši od 42 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur na teden, če je 
to ekonomsko upravičeno. Zakon sam vseh primerov za določanje 
polnega delovnega časa krajšega od 42 ur na teden dokončno ne 
more zajeti, zato je primerno, da se to področje prepusti avtonom- 
nemu urejanju v kolektivnih pogodbah oziroma splošnih aktih. 
Taka opredelitev izhaja tudi že iz ugotovitev in stališč Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 7. 9. 1989 h končnemu poročilu 
o spremljanju preizkusnega skrajševanja delovnega časa, ki je 
v letih 1987 in 1988 potekalo v naši republiki (44. člen), 

- podrobneje ureja skrajševanje delovnega časa iz razlogov, ki 
so varstvenega značaja ter v cilju humanizacije dela (45. člen), 

- konkretno določa čas nočnega dela, ki se v skladu z zveznim 
zakonom šteje kot poseben delovni pogoj, saj je ta opredelitev 
potrebna za vse delavce in ne le za delavke in mladino, (46. člen) 

- jasneje ureja neenakomerno razporeditev ter na podlagi že 
uveljavljene rešitve v republiškem zakonu razširja možnosti pre- 
razporeditve delovnega časa (47. člen), 

- ohranja dosedaj uveljavljene možnosti preračunavanja več 
opravljenih ur sezonskim delavcem (48. člen), ter obveznost 
usklajevanja delovnega oziroma poslovnega časa delavcev v stori- 
tvenih in družbenih dejavnostih v okviru družbenopolitične skup- 
nosti (51. člen), 

- podrobneje določa možnosti sklepanja delovnega razmerja 
s krajšim delovnim časom (53. člen) s posebnostjo za delavce, ki 
skrbijo za otroke in koristi le-teh to utemeljujejo (52. člen), ter 
konkretizira primer sklenitve delovnega razmerja s krajšim delov- 
nim časom delavca, ki je že polno zaposlen (54. člen), 

- z zakonsko neposredno uporabljivo določbo ureja primer 
dela preko polnega delovnega časa s tem, da zakon dopušča, da 
se s kolektivnimi pogodbami oziroma splošnimi akti ti primeri 
razširijo upoštevaje elemente izjemnosti, nujnosti in nepredvidlji- 
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vosti (55. in 56. člen). Ob tem se v osnovni rešitvi v zvezi z omeji- 
tvijo trajanja dela preko polnega delovnega časa predlaga dose- 
danja omejitev t.j. 30 ur na mesec, ki je upoštevaje mesečno 
omejitev glede na zvezni zakon ugodnejša za delavce, zato 
menimo, da jo je dopustno v republiškem zakonu obdržati. Hkrati 
se glede na zahteve prakse omogoča upoštevanje navedene 
časovne omejitve kot povprečne omejitve v določenem časovnem 
obdobju. Pri tem je seveda potrebno poudariti, da je tudi ob takem 
odstopanju od striktno določene časovne omejitve dela preko 
polnega delovnega časa, potrebno upoštevati varstvene določbe 
zakona o dnevnih in tedenskih počitkih (57. člen). Poleg tega, 
glede na dosedanje primere t.i. solidarnostnega prostovoljnega 
dodatnega dela delavcev, ki niso bili zakonsko urejeni, se 
v določbi 60. člena daje podlago za odločitev takem delu. Rešitev 
je mogoče podpreti z vidika, da delavcem prostovoljnega dela ni 
mogoče in ni smiselno preprečevati, s tem da je potrebna jasna 
opredelitev do vprašanja pravic delavcev, ki iz takega dela izhajajo 
ter njihove obveznost in odgovornosti. 

Pravice delavcev do odmora, počitka in dopusta ter plačanih in 
neplačanih odsotnosti z dela novosprejeti zvezni zakon ned- 
vomno podrobneje ureja, kot so bile doslej urejene na zveznem 
nivoju v zakonu o združenem delu. V tem delu izrecno prenaša » 
v državno zakonodajo ureditev s strani naše države ratificiranih 
mednarodnih konvencij. Vendar rešitve niso popolne in v določe- 
nih določbah tudi ne povsem jasne (letni dopust), zato menimo, 
da jih je primerno v republiški zakonodaji konkretizirati. 

Tako je v zvezi s pravico do odmora med delom primerno 
razrešiti vprašanje zagotavljanja te pravice v določenem obsegu 
delavcem, ki ne delajo v nepretrganem polnem delovnem času 
(deljen delovni čas) ter tistih delavcev, ki delajo krajši delovni čas 
od polnega. Zakonsko je torej glede na namen odmora primerno 
zagotavljati pravico do 30 minutnega odmora, ki se všteva 
v delovni čas delavcem, ki delajo polni in nepretrgani delovni čas, 
pravica do ugodnejših rešitev za delavce, ki se bodo odločili za 
deljen delovni čas, pa lahko po načelu in favore laboratorem 
zagotavljajo kolektivne pogodbe oziroma splošni akti (61. člen). 
Hkrati se predvideva določitev daljšega odmora za. delavce, ki 
delajo v težkih in zdravju škodljivih razmerah, kar je pomembno 
uveljaviti predvsem kot varstveni ukrep. 

Letni dopust je zakonsko določen le v minimalnem trajanju in 
sicer 18 delovnih dni, kar naj bi upoštevaje z mednarodno konven- 
cijo št 132 o plačanem letnem dopustu pomenilo tri delovne 
tedne. Glede na razlago zakonske norme v kontekstu z omenjeno 
mednarodno konvencijo in še vedno obstoječo možnost izrabe 
letnega dopusta v več - vsaj v dveh delih (zvezni zakon 31. člen, 
republiški zakon 67. člen), se je ob urejanju tega instituta pri- 
merno opredeliti do vprašanja štetja delovnih dni ob izrabi letnega 
dopusta. Kljub različnim možnostim razporeditve delovnega časa 
sodimo, da je zaradi enotnosti med delavci v minimumu pravice 
do letnega dopusta potrebno izhajati iz izhodišča, da je minimum 
letnega dopusta 18 delovnih dni (6 delovnih dni v tednu), ugod- 
nejše rešitve pa lahko tudi glede na neomejenost trajanja letnega 
dopusta nad tem minimumom, predvidijo kolektivne pogodbe 
oziroma splošni akti. Kljub že omenjeni zakonski neomejenosti 
letnega dopusta nad zagotovljenim minimumom, pa je v republi- 
škem zakonu primerno zadržati dosedaj uveljavljeni režim za 
«daljši« dopust delavcev, ki delajo v posebno težkih delovnih 
razmerah ter tistih, katerih osebne okoliščine narekujejo upravi- 
čenost po »daljšem« dopustu (63. člen). 

V republiškem zakonu je kot ugodnejšo oziroma specifično 
rešitev primerno uveljaviti izjemo od načela, ki ga vzpostavlja 
zvezni zakon glede možnosti prenosa izrabe letnega dopusta 
v naslednjem koledarskem letu in sicer za delavce, ki jim je bila 
izraba letnega dopusta v tekočem letu onemogočena ali preki- 
njena zaradi bolezni ali poroda ter varstva in nege otroka, ter za 
člane posadk trgovskih ladij in delavce, ki delajo v tujini (65. člen). 

Glede na veljavno ureditev republiškega zakona naj bi tudi 
v tem zakonu zadržali rešitev o pravilih izvedbe letnega dopusta 
v primerih, ko delavec menja zaposlitev (66. člen) hkrati pa je 
primerno vključiti novo rešitev, da lahko delavec izrabi dan dopu- 
sta po svoji lastni izbiri, kar je glede na uzakonitev 25. decembra 
kot dela prostega dne primerno uveljaviti meddrugim tudi zaradi 
delavcev drugih veroizpovedi (67. člen). 

V okviru urejanja odsotnosti z dela s pravico do nadomestila 
osebnega dohodka se v celoviti rešitvi zajema primere, ki so bili že 
doslej opredeljeni v zakonu (osebne okoliščin, izobraževanje in 
izpopolnjevanje), s tem, da se rešitev zaokroža še z vsemi tistimi 
primeri, ki doslej izrecno med takimi odsotnostmi niso bili oprede- 
ljeni, pa je delavec imel pravico do nadomestila osebnega 
dohodka (odsotnost z dela zaradi bolezni, odsotnosti po posebnih 
predpisih - 68. člen). Pravice prostovoljnih krvodajalcev do dveh 
prostih zaporednih delovnih dni v tem zakonu glede na temelje 
zveznega zakona ni mogoče drugače urediti, vendar pa zdrav- 
stvena stroka iz medicinskih razlogov lahko omeji pogostnost 

dajanja krvi v določenem obdobju, kar je mišljeno z rešitvijo 
zadnjega odstavka (69. člen). Odsotnost z dela brez pravic do 
nadomestila osebnega dohodka pa kaže glede na različnost pri- 
merov prepustiti urejanju v kolektivni pogodbi oziroma v sploš- 
nem aktu (70. člen). 

Ob urejanju odsotnosti z dela z ali brez pravice do nadomestila 
osebnega dohodka je primerno posebej urediti tudi pravico delav- 
cev do počitka na praznične dni, ki so z zakonom določeni kot 
dela prosti dnevi in druge dela proste dni (25. december - 71. 
člen). 

Institut mirovanja pravic in obveznosti, ki se pridobivajo pri delu 
in iz dela zakonsko ni izrecno definiran, ne v zveznem kot tudi ne 
v republiškem zakonu. V dosedanji delovnopravni teoriji in zako- 
nodajni ureditvi se je ta institut uporabljal za primere, ko delavcu 
v organizaciji ali pri delodajalcu ni prenehalo delovno razmerje, 
temveč pravice in obveznosti iz le-tega za določen čas mirujejo. 
Ker se pri tem institutu šteje, da delovno razmerje ne preneha, tudi 
ni bil uporabljen v primerih, ko je delavec začasno sklenil delovno 
razmerje drugje (voljeni in imenovani funkcionarji, delovno raz- 
merje za določen čas v drugi organizaciji v splošnem družbenem 
interesu), saj bi sicer prišlo do podvajanja delovnega razmerja. 
Zato se je v teh primerih delavcem zagotavljala le pravica do 
vrnitve. Od navedenega pristopa pa je v določeni meri odstopil že 
zvezni zakon, saj predvideva mirovanje tudi v primerih napotitve 
delavca v mešano ali zasebno podjetje v tujini in s tem pravzaprav 
vzpostavlja dvojnost delovnega razmerja z namenom, da se zadrži 
določena kontinuiteta delovnega razmerja tudi v matični organi- 
zaciji. Glede na to je tudi v republiškem zakonu v rešitvi o začasni 
razporeditvi delavca v drugo organizacijo oziroma k delodajalcu 
(20. člen zveznega zakona) predvidel mirovanja pravic in obvezno- 
sti iz delovnega razmerja v matični organizaciji (31. člen). Skladno 
s pooblastilom zveznega zakona se iz mirovanja tudi izvzema 
uveljavljanje disciplinske odgovornosti delavca (72. člen). 

Pravica do vrnitve, pa se glede na dosedanjo ureditev republi- 
škega zakona ureja širše kot je to predvideno v zveznem zakonu, 
ter na novo zagotavlja tudi zakoncem delavcev, ki so poslani 
v diplomatska ali konzularna predstavništva v tujini, v okviru 
mednarodno tehničnega, prosvetnega in kulturnega sodelovanja 
ali v gospodarska predstavništva, ter variantno tudi zakoncem 
delavcev, ki so napoteni na delo v mešana in zasebna podjetja 
(73., 74. člen). 

Ureditev pravice do nadomestila osebnega odhodka za čas 
odsotnosti z dela je z določenimi korekcijami v načelu povzeta iz 
dosedanje republiške ureditve. Glede na vzpostavitev novega 
sistema urejanja delitev osebnih dohodkov in tudi nadomestila 
osebnega dohodka (kolektivne pogodbe), pa predlagatelj oce- 
njuje za primerno, da se z zakonom določi tudi spodnja meja 
nadomestila osebnega dohodka (75. člen). 

Izobraževanje delavcev, ki ga v temeljnih določbah poudarja 
zvezni zakon (5. člen), je nadvse pomemben element v sistemu 
delovnega prava in mu je zato v kontekstu ratificirane medna- 
rodne konvencije št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem 
usposabljanju za razvoj človekovih sposobnosti, v republiškem 
zakonu potrebno posvetiti posebno pozornost. Poudariti je treba 
pravico in dolžnost delavcev do permanentnega izobraževanja in 
to ne samo v skladu s potrebami delovnega procesa, temveč 
upoštevaje tudi sposobnosti, interes in želje delavca. Podrobnejšo 
ureditev tega vprašanja je glede na specifike mogoče prepustiti 
kolektivnim pogodbam oziroma splošnim aktom. Skozi te avto- 
nomne akte bo potrebno uveljaviti tudi elemente motivacije za 
izobraževanje (osebni dohodek, napredovanje), ki naj bi v bodoče 
nadgradili sedaj predlagano represijo (76. člen). 

V okviru urejanja varstva pri delu delavcev je potrebno poudariti 
predvsem: 

- da je področje splošnega varstva pri delu, upoštevaje vse 
ratificirane mednarodne konvencije ter pristop zveznega zakona 
primerno tako s strokovno varstvenega vidika, tehničnega vidika, 
kot tudi z vidika pravic in obveznosti ter odgovornosti delavcev, 
celovito urejati na enem mestu. Ob tem predlagatelj ocenjuje, da 
je primernejši poseben zakon o varstvu pri delu, ki je že doslej na 
podoben način to področje urejal, 

- da se v okviru posebnega varstva mladine, žensk in delavcev 
z zmanjšano delovno zmožnostjo (invalidi, starejši delavci ozi- 
roma oseb s spremenjeno delovno zmožnostjo ter oseb, ki oprav- 
ljajo dela, pri katerih je podana neposredna nevarnost za nasta- 
nek invalidnosti), uveljavijo rešitve, ki so glede na zvezni zakon 
določnejše in jasnejše (79., 80., 83., 84., 85., 86., 94., 95., 96., člen) 
ali ugodnejše (87.- 93. člen) oziroma da se z njimi realizira 
v zveznem zakonu le načelno opredeljene pravice (97. člen - var- 
stvo starejših delavcev. 

Disciplinska in odškodninska odgovornost delavcev sta v zvez- 
nem zakonu tako v materialnem kot tudi proceduralnem smislu 
dokaj natančno urejeni. Zaradi tega kaže v republiškem zakonu na 
tem področju le konkretizirati sistem fakultativnega izrekanja naj- 
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težjega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, 
tako da bi se lahko izrekal za vse hujše kršitve, ki imajo v zakonu 
določene kvalifikatorne okoliščine. Čeprav se s tem vzpostavlja 
načelo ugotavljanja dejanskega stanja kršitve v konkretnih prime- 
rih, kar bo zahtevalo dodaten napor tako disciplinskih organov 
kot tudi sodišč, pa se je s tem mogoče izogniti težavam pri 
samoupravnem normativnem opredeljevanju teh kršitev, pri kate- 
rih bi kvalifikatorne okoliščine ravno tako vsebinsko morale biti 
opredeljene oziroma vsebovane v opisu kršitve (načelo legalitete 
- 99. člen). 

Hkrati se v republiškem zakonu po načelu »kar ni prepovedano, 
je dovoljeno« omogoča individualizacija kazni skozi institut 
pogojne odložitve kazni, pri čemer naj bi bil preklic možen ne le 
v primeru ponavljanja hujših kršitev, temveč tudi v primeru odklo- 
nitve zdravljenja stanja zasvojenosti (alkoholizem), ki je bilo raz- 
log za ugotovitev njegove disciplinske odgovornosti (100. člen). 

V postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti delavcev pa 
je potrebno opozoriti na posebnost v organizacijah, kjer se zaradi 
majhnega števila delavcev (do 50 delavcev) ne voli delavski svet. 
Zvezni zakon v načelnih rešitvah za te primere ne predvideva 
posebnosti, dejstvo pa je, da bo v organizacijah (predvsem 
zasebna podjetja), ki se lahko registrirajo ne glede na zaposleno 
število delavcev, prihajalo do težav ob obveznosti oblikovanja 
disciplinske komisije. Zato se v predlagani rešitvi republiškega 
zakona odstopa od zveznega zakona, s tem, da se zakonsko širijo 
pooblastila poslovodnih organov v disciplinskem postopku, ven- 
dar le na prvi stopnji, na drugi stopnji pa se ohranja splošen 
sistem disciplinskega odločanja (102. člen). 

Vse ostale določbe v tem poglavju so le s korekcijami povzete 
dosedanje rešitve, za katere je ocenjeno, da jih je primerno zadr- 
žati v republiški zakonodaji (101., 103., 104., 105., 106. člen). 

S predlaganimi določbami republiškega zakona o začasni 
odstranitvi delavca z dela se poskuša jasneje opredeliti institut 
suspenza, ki ga ureja že zvezni zakon in sicer na način začasne 
odstranitve delavca z delovnega mesta in prerazporeditve na 
druga dela oziroma začasne odstranitve delavca z dela v organiza- 
ciji ali pri delodajalcu. Ureja se obligatoren (če je delavec v pri- 
poru), kot tudi fakultativen suspenz, pri čemer je slednjega 
mogoče odrediti v primerih storjenega kaznivega dejanja, najtež- 
jih disciplinskih kršitev, neupravičenega izostanka zaporednih 
5 delovnih dni ali zdravstvenega stanja delavca, zaradi katerega se 
neposredno ogroža zdravje in življenje delavcev ali materialna 
sredstva večje vrednosti. Uveljavlja se torej tudi poseben varstveni 
suspenz, ki ga je zahtevala praksa in ki mora biti povezan z napoti- 
tvijo na zdravstveni pregled delavca in vezan tudi na ugotovitev 
pristojnega zdravstvenega organa o delavčevi začasni nezmožno- 
sti za delo zaradi bolezni in upravičenosti odsotnosti z dela iz tega 
naslova (108., 109., 110. člen). Ostale rešitve v tem poglavju so le 
korigiran povzetek veljavnih rešitev republiškega zakona (111 
-114. člen). 

Namen republiškega zakona v poglavju o prenehanju delov- 
nega razmerja delavcev je, glede na podrobno določitev primerov 
prenehanja delovnega razmerja v zveznem zakonu, le in predvsem 
natančna opredelitev datuma prenehanja delovnega razmerja. Pri 
tem je upoštevano načelo, ki ga vzpostavlja mednarodna konven- 
cija št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo deloda- 
jalca, o zagotovitvi razumnega odpovednega roka oziroma do 
denarnega nadomestila. To načelo je mogoče izvzeti lev primerih, 
»če je delavec kriv za hujšo kršitev delovne discipline oziroma za 
takšno kršitev delovne discipline, da bi bilo nerazumno zahtevati 
od delodajalca, da ga zadrži med odpovednim rokom« kot pravi 
konvencija, kar je narekovalo izvzem od tega načela v predlogih 
tega zakona v vseh tistih primerih, ko se je delavec zavestno 
odpovedal ustrezni drugi zaposlitvi npr. v postopku razporejanja 
delavcev, kar je v dosedanjem sistemu pomenilo hujšo kršitev. 
Sicer pa se tudi s suspenznim učinkom sklepa o prenehanju 
delovnega razmerja zagotavlja delavcu določen čas do preneha- 
nja delovnega razmerja. 

S predlagano rešitvijo republiškega zakona se tudi podrobneje 
določa minimu in maksimum trajanja odpovednega roka z mož- 
nostjo, da se ta odpovedni rok sporazumno lahko tudi skrajša 
(115. člen). Ker zvezni zakon že sam ureja primer prenehanja 
delovnega razmerja delavca, ki izpolni 40 let zavarovalne dobe 
oziroma 65 let starosti, izjemno odločitev o nadaljevanju delov- 
nega razmerja pa prepušča odločitvi organizacije oziroma deloda- 
jalca pod pogoji, ki jih določa republiški zakon, se v predlagani 
določbi 116. člena povzema dosedanja rešitev, ki v praksi ni 
doživljala kritik. 

Na področju varstva pravic delavcev je ureditev zveznega 
zakona, vsaj kar se tiče potrebe po zakonskem urejanju, dokaj 
celovita. Zato je primerno v republiškem zakonu le predvideti 
smisleno uporabo pravil postopka pred sodišči, ki odločajo 
o delovnopravnih sporih, če postopek varstva pravici delavcev 
avtonomno ni podrobneje urejen (117. člen), in realizirati poobla- 

stilo zveznega zakona ter določiti izjeme od načela suspenzivnega 
učinka odločitev o posameznih pravicah, obveznostih in odgovor- 
nosti dleavcev (118. člen). 

V okviru urejanja opravljanja začasnih in občasnih del po 
pogodbi o delu, ki je v načelu urejena že v zveznem zakonu, se 
tako kot doslej predlaga časovna omejitev takega dela kottudi 
vsebinska omejitev, da pogodbe o delu ni mogoče skleniti, če gre 
za dela, za katera je mogoče skleniti delovno razmerje za določen 
čas, s krajšim delovnim časom ali avtorsko pogodbo. Taka omeji- 
tev je po mnenju predlagatelja potrebna, saj je v času naraščanja 
brezposlenosti nujno vzpodbujati vse oblike delovnega angažira- 
nja, ki zagotavljajo socialno in materialno varnost delavcev 
(119.-122. člen). Kot posebna oblika, v okviru katere se omogoča 
delovno angažiranje učencev in študentov, pa se predvideva 
posebna oblika pogodbenega dela za te kategorije. Predlagatelj 
ocenjuje, da je na tem področju naloga delovnopravne zakono- 
daje predvsem, da uredi oziroma predvidi ureditev statusa učen- 
cev in študentov v času njihovega dela v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu. Sicer pa so razlogi dela lahko različni (od t.i. počitni- 
ške prakse, prakse po štipendijskih pogodbah, do prostovoljnega 
dela študentov, več ali manj izključno z namenom izboljšanja 
njihovega materialnega stanja). (123. člen) 

Glede na izhodišča zveznega zakona o kolektivnih pogodbah 
kot novem posplošenem načinu avtonomnega urejanja delovnih 
razmerij delavcev v vseh oblikah organiziranega dela ne glede na 
naravo sredstev, s katerimi delavci delajo, je potrebno v tem 
zakonu jasneje opredeliti njihovo pravno naravo, pomen in mesto. 
Zaradi navedenega se v predlagani rešitvi določa, da se s kolek- 
tivno pogodbo kot avtonomnim normativnim aktom v skladu s tem 
zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in drugimi pred- 
pisi podrobneje urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delav- 
cev, zaposlenih v organizacijah oziroma pri delodajalcih, ter pra- 
vice in obveznosti teh organizacij oziroma delodajalcev. S takšno 
opredelitvijo je dan poudarek, da gre v delu kolektivne pogodbe 
za normativni akt, tako kot so zakonski in drugi predpisi, s kate- 
rimi se na posplošen način urejajo delovna razmerja. 

Glede na dvojnost pravne narave kolektivne pogodbe pa je 
v drugem odstavku posebej poudarjeno, da gre za pogodbo, 
s katero stranki določita medsebojne obligacijske pravice in 
obveznosti, s katerimi se prvenstveno zavežeta k izpolnjevanju 
tistega, kar je vsebina normativnega dela (124. člen). 

Zvezni zakon ne določa vsebine normativnega dela kolektivnih 
pogodb in jo prepušča določitvi s strani pogodbenih strank. 
Potrebno bi bilo, da bi zakon vsaj primeroma opredeljeval, vse- 
bino kolektivne pogodbe in z določitvijo zaokroženih problemskih 
sklopov delovnih razmerij, saj gre za nov splošni urejevalni pri- 
stop v našem delovnem pravu. Kolektivno dogovarjanje že sedaj 
ustvarja v praksi nekatere dileme, katerih obseg se bo povečeval 
z njihovim vse številčnejšim pripravljanjem in sklepanjem, še 
posebej s sprejemom tega zakona. Opredelitev nekaterih vsebin- 
skih sklopov teh pogodb v republiškem zakonu lahko pripomore 
k odpravljanju dilem na eni, na drugi strani pa zagotavlja tudi bolj 
poenoten pristop pri njihovem nastajanju in končno lahko delav- 
cem in organizacijam oziroma delodajalcem služi kot napotilo, kaj 
mora biti njihova vsebina (125. člen). 

Predlagana je rešitev, ki predvideva možnost, da se kolektivna 
pogodba sklene za posamezno organizacijo oziroma delodajalca. 
Utemeljitev možnosti sklepanja kolektivnih pogodb na navedeni 
ravni izhaja najprej iz spoznanja, da zvezni zakon te ravni njenega 
sklepanja sicer ne predvideva, takšno sklepanje pa tudi ni prepo- 
vedano, ker to ni posebej zakonsko določeno. Na drugi strani je 
sklepanje t.i. podjetniških oziroma hišnih kolektivnih pogodb ute- 
meljen in razširjen pristop tako na zapadu kot tudi na vzhodu. 

Z možnostjo sklepanja kolektivnih pogodb na ravni organizacij 
oziroma delodajalcev se daje podlaga za urejanje delovnih razme- 
rij, tudi na tem nivoju, upoštevajoč potrebo specifičnosti njiho- 
vega urejanja, izhajajoč iz mnogih realnih dejstev, ki jih ni mogoče 
ustrezno upoštevati na višji ravni, kot je panožni princip ali celo na 
ravni republike oziroma federacije. Takšni razlogi so lahko tudi, 
da v okviru panoge, za katero se sicer sklepa posebna /panožna/ 
kolektivna pogodba, obstaja na primer samo ena organizacija 
oziroma delodajalec, kot je železnica, pomorstvo, luški promet in 
podobno. Zaradi tega je racionalneje, da se za urejanje delovnih 
razmerij v takšni organizaciji oziroma pri delodajalcu sklepa ta 
vrsta kolektivne pogodbe, namesto da bi se posebnosti teh razme- 
rij urejale skupaj z drugimi v okviru panožne kolektivne pogodbe. 

V drugem odstavku pa se predvideva možnost sklepanja kolek- 
tivnih pogodb po teritorialnem principu za območje ene ali več 
občin, če je potrebno zaradi upoštevanja specifičnosti delovnih 
razmer, pogojev dela in podobno, posamezne pravice, obveznosti 
in odgovornosti delavcev urediti drugače, kot se sicer predvideva 
na ravni panoge ali dejavnosti sklenjene kolektivne pogodbe, 
vendar pa je istočasno dana omejitev, da se takšna rešitev predvi- 
deva zgolj za tiste kolektivne pogodbe, s katerimi se urejajo 
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delovna razmerja pri nosilcih samostojnega osebnega dela, pri 
civilnopravnih in fizičnih osebah. Takšna možnost je obstajala že 
v dosedanjem zakonu, stranke njihovega sklepanja pa so bile iste, 
kot te, ki so predvidene v osnutku predloženega zakona (126. 
člen). 

Določitev strank kolektivne pogodbe, ko gre za sklepanje teh 
pogodb na ravni republike ali v okviru posamezne dejavnosti, 
predstavlja potrebno dograditev in konkretizacijo tistega, kar je 
med drugim že opredeljeno v tretjem odstavku 85. člena zveznega 
zakona, ko je rečeno, da to pogodbo na ravni republike sklenejo 
pristojni organ sindikata in pristojni organ ustrezne gospodarske 
zbornice oziroma drugega združenja, v katerih so predstavljeni 
organizacije oziroma delodajalci. 

Pri določitvi strank kolektivne pogodbe za delovna razmerja 
delavcev, zaposlenih v organih družbenopolitičnih skupnosti, 
v organizacijah s področja družbenih dejavnosti, v skupnostih in 
v družbenopolitičnih organizacijah in v cfruštvih, je potrebna 
dograditev ustreznih izhodišč, določenih v zveznem zakonu (127. 
člen). 

Zvezni zakon nima rešitev, s katerimi bi se določale medse- 
bojne pravice in obveznosti strank kolektivne pogodbe, če tudi je 
takšno določanje utemeljeno in potrebno. Stranki kolektivne 
pogodbe morata s podpisom pogodbe prevzeti dolžnosti, z izpol- 
njevanjem katerih se zagotavlja uresničevanje v normativnem 
delu opredeljenih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev in 
organizacij oziroma delodajalcev iz delovnega razmerja, za kar sta 
kolektivno pogodbo tudi sklenili. 

Pogodbeni stranki tako za opredeljeni smoter določita tudi 
medsebojne pravice in obveznosti, katerih uresničevanje ima 
glavni cilj v zagotavljanju t i. socialnega miru med delavci in 
organizacijami oziroma delodajalci v času veljavnosti te pogodbe 
oziroma ves čas, dokler se ne sklene nova kolektivna pogodba 
(128. člen). 

Z namenom dograditve vsebine rešitev 128. člena, so v nekem 
smislu tudi v naslednjem členu medsebojne dolžnosti pogodbe- 
nih strank kolektivne pogodbe, da se obveščata o izvajanju te 
pogodbe, še posebej pa glede uresničevanja v njej opredeljenih 
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev in organizacij ozi- 
roma delodajalcev. Takšno medsebojno obveščanje ima za cilj, da 
imata pogodbeni stranki v primeru, če v zvezi z izvajanjem kolek- 
tivne pogodbe prihaja do določenih sporov, konfliktnih situacij, 
pregled nad zadevo in da lahko ustrezno pravočasno ukrepata 
v smeri zagotavljanja nadaljnjega njenega izvajanja in s tem zago- 
tavljanja socialnega miru, da ne pride do stavk ali drugih oblik 
neposrednega razreševanja sporov partnerjev, to je delavcev in 
organizacij oziroma delodajalcev. V kolikor pogodbenima stran- 
kama ne bi s tem zakonom bile določene nekatere dolžnosti glede 
določitve medsebojnih obligacijskih pravic in obveznosti, bi 
dogovarjanje in sklepanje teh pogodb izgubilo pravi smisel: 
obstoj in učinkovanje sklenjene kolektivne pogodbe je ravno 
v zagotavljanju socialnega miru, ki se kaže v uresničevanju pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev in organizacij oziroma delo- 
dajalcev, v imenu katerih je ta pogodba bila sklenjena (129. člen). 

Zvezni zakon ne daje izhodišč za način in postopek razreševa- 
nja t.i. kolektivnih sporov, to je sporov v zvezi s sklepanjem, 
spreminjanjem ali dopolnjevanjem kolektivnih pogodb. Izkušnje iz 
razvitega sveta kolektivnega sporazumevanja in tudi nekatere 
naše izkušnje s področja urejanja delovnih razmerij med delavci 
in nosilci samostojnega osebnega dela kažejo na potrebo, da se 
določi mehanizem razreševanja nastanka spora med strankama 
pogodbe. Zaradi tega je v zakonu kot organ, ki naj razreši nastali 
spor, določen arbitražni svet, njegov sestav in pomen odločitve 
tega sveta (130. člen). 

Zvezni zakon v prvem odstavku 87. člena določa, da se kolek- 
tivna pogodba sklene pisno za določen ali za nedoločen čas, ne 
konkretizira pa sicer opredeljenega vprašanja veljavnosti te 
pogodbe. Zato je v tem členu zakona določeno, da se kolektivna 
pogodba v kolikor se sklene za določen čas, lahko sklene najdalj 
za obdobje petih let. Obdobje petih let se je že v dosedanji praksi 
kolektivnega sporazumevanja v okviru urejanja delovnih razmerij 
med delavci in nosilci samostojnega osebnega dela izkazalo kot 
tisti čas, v katerem se mnoga vprašanja, dejanske in družbenoeko- 
nomske razmere v tolikšni meri spreminijo, da je potrebno spre- 
meniti tudi takšne akte, kot so kolektivne pogodbe. V kolikor ni 
razlogov za spreminjanje kolektivne pogodbe pa je v drugem 
odstavku tega člena podana možnost, da se lahko pogodbeni 
stranki sporazumeta in podaljšata njeno veljavnost oziroma, če se 
o tem ne izjasnita, da ta pogodba velja toliko časa, dokler ne 
skleneta nove (131. člen). 

Zvezni zakon v tretjem odtavku 87. člena določa, da se kolek- 
tivna pogodba registrira pri pristojnem organu družbenopolitične 
skupnosti in objavi v uradnem glasilu. Zvezni zakon pa ni podrob- 
neje določil, kateri pristojni organ družbenopolitične skupnosti 
registrira kolektivno pogodbo, po kakšnem postopku in podobno. 

Republiški zakon bi zato določil, da je registerski organ sklenjenih 
kolektivnih pogodb republiški upravni organ, pristojen za delo. 
Glede na dejstvo matičnosti obravnavane problematike je bilo 
ocenjeno, da je kot registerski organ najprimernejši navedeni 
republiški upravni organ, vendar pa vseh podrobnosti glede 
načina in postopka registracije ne kaže določati s tem zakonom, 
temveč z izvršilnim predpisom, izdanim na njegovi podlagi (132. 
člen). 

V prvem odstavku 88. člena zvezni zakon določa obveznost, da 
delavec in delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi, v skladu 
z zakonom in kolektivno pogodbo. Navedeno zakonsko določilo 
je potrebno razumeti tudi kot zagotovitev formalnega pogoja za 
sklenitev delovnega razmerja oziroma za njegov zakoniti nasta- 
nek. Določila predlagana z osnutkom zakona so potrebna, ker 
zvezni zakon ničesar ne določa glede tega, da se z pogodbo 
o zaposlitvi podrobneje določijo medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti, ki sta jih dogovorila delavec in delodajalec, in da 
v tej pogodbi ne morejo biti dogovorjene manjše pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti kot so določene s predpisi in kolektivno 
pogodbo (133. člen). 

Pogodba o zaposlitvi je sicer že ustaljen institut delovnega 
prava kot podlaga za sklenitev delovnega razmerja med delavcem 
in delodajalcem. Vendar je v zakonu potrebno zagotoviti način in 
postopek presoje zakonitosti sklenjenih pogodb o zaposlitvi in 
njihove registracije. Način in postopek registracije pogodb 
o zaposlitvi je bil že dosedaj predmet zakonskega urejanja 
o delovnih razmerjih in kot izkušnje kažejo, bi bilo takšno ureditev 
potrebno ohraniti, saj se z njo preprečujejo mnoge pomanjkljivo- 
sti, ki nastajajo pri sklepanju teh pogodb (134. člen). 

V zakonu je potrebno opredeliti pravno domnevo, od kdaj se 
šteje, da je sklenjeno delovno razmerje: delovno razmerje je 
sklenjeno, ko je pogodba o zaposlitvi registrirana in je delavec 
nastopil delo. Zaradi pobud iz prakse, se ugotavlja, da delodajalci 
ali ne prijavljajo ali ne prijavljajo redno delavcev v zavarovanje 
potem, ko so z njimi sklenili delovno razmerje, je predlagatelj 
opredelil to obveznost, čeprav posebni predpisi že ustrezno razre- 
šujejo isto vprašanje. 

Menimo, da je opredelitev obeh zgoraj navedenih vprašanj 
potrebna iz razloga preprečevanja mnogih nepravilnosti, ki se 
pojavljajo v zvezi s sklepanjem delovnega razmerja med delavci in 
delodajalci, še posebej pa zaradi potrebe preprečevanja t.i. taktič- 
nega /dejanskega/ dela /delovnega razmerja/, ki lahko nastane, če 
delavec dela, ni pa predpisano sklenil delovnega razmerja (I35. 
člen). 

V predlagani rešitvi zakona so predvideni posebni načini prene- 
hanja delovnega razmerja, sklenjenega med delavcem in deloda- 
jalcem, ki sicer ne obstajajo za prenehanje tega razmerja delav- 
cev, zaposlenih v organizacijah. Gre za določitev takšnih načinov 
prenehanja delovnega razmerja, katerih skupna značilnost je uve- 
ljavljanje enostranske volje enega ali drugega, to je delavca ali 
delodajalca, zaradi prvenstveno krivdnih razlogov ene ali druge 
stranke pogodbe o zaposlitvi (136. člen). 

Glede na raznovrstnost načinov prenehanja delovnega raz- 
merja, sklenjenega med delavcem in delodajalcem, je v tem 
zakonu potrebno določiti obveznost delavca, da spoštuje odpo- 
vedni rok, in da se določi njegovo minimalno in maksimalno 
trajanje, od 30 dni do šestih mesecev. Zakonska opredelitev nave- 
dene obveznosti je potrebna tudi iz razloga, ker se odpovedni rok 
v praksi slabo spoštuje, ne glede na to, da koristi delavcu, da si 
v tem času išče drugo zaposlitev, delodajalcu pa, da najde dru- 
gega delavca. 

Opredelitev odpovednega roka v navedenem trajanju je 
v zakonu potrebna tudi iz razloga, ker določita delavcu in deloda- 
jalcu, koliko časa mora konkretno delavec še ostati na delu 
sporazumno s pogodbo o zaposlitvi (137. člen). 

Glede na posebnosti delovnega razmerja delavca, zaposlenega 
pri delodajalcu, ki se zaradi načinov dela in poslovanja še v naj- 
večji meri izražajo na področju prenehanja tega razmerja, ta 
zakon določa primere, zaradi katerih lahko delodajalec odpove 
delovno razmerje delavcu. 

Glede na posebnosti delovnega razmerja delavca, zaposlenega 
pri delodajalcu, čigar načini in organizacija dela in poslovanja se 
razlikujejo od tistih pri organizacijah, je potrebno, da ta zakon 
določa primere, v katerih oziroma zaradi katerih lahko odpove 
delodajalec to razmerje delavcu. V alinejah navedeni primeri 
odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca so ali objek- 
tivne narave, zaradi katerih se zmanjša ali pa preneha poslovanje 
obratovalnice oziroma dejavnost delodajalca ali pa krivdni na 
strani delavca, zaradi kršitev delovnih obveznosti ali odgovornosti 
(138. člen). 

Da ta zakon določa primere oziroma dogodke, zaradi katerih 
delodajalec ne more odpovedati delovnega razmerrja delavcu, je 
razumljivo iz razlogov zagotavljanja ustrezne varnosti delavcu 
v vseh opredeljenih primerih, katerih skupna značilnost je ta, da je 
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delavec odsoten z dela. Z namenom, da se prepreči takšno ravna- 
nje delodajalca, ki bi lahko izkoristil odsotnost delavca z dela in bi 
mu v tem času odpovedal delovno razmerje, je potrebno, da zakon 
določi to prepoved in opredeli primere, na katere se ta prepoved 
nanaša. S takšnim pristopom se zavaruje obstoj tega razmerja in 
omogoči odpovedovanje le takrat, ko je delavec na delovnem 
mestu. 

Z varianto se predvideva črtanje tega člena. Razlog je ta, da ta 
zakon pri inštitutih s posameznimi določili že ustrezno razrešuje 
na tem mestu urejevano vprašanje (139. člen). 

Smrt delodajalca kot druge stranke delovnega razmerja, ima 
v načelu za posledico prenehanje tega razmerja. 

Smrt delodajalca, s tem pa prenehanje obratovalnice, je pred- 
met obrtnega zakona in drugih predpisov. Prenehanje obratoval- 
nice pa je navadno takšno objektivno dejstvo, ki onemogoča 
nadaljevanje delovnega razmerja. Nadaljevanje tega pravno ureje- 
vanega razmerja ne bi bilo tudi smotrno iz razloga, ker delavec ne 
more uresničevati s pogodbo o zaposlitvi določenih pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti, če ne dela. Opredeljena prednostna pravica 
za sklenitev delovnega razmerja delavca z novim delodajalcem, ki 
je prevzel poslovanje umrlega delodajalca, zagotavlja večjo var- 
nost tega razmerja. Poleg tega pa je utemeljena tudi iz drugih ne 
nazadnje povsem praktičnih razlogov: delavec, ki je bil v delov- 
nem razmerju z umrlim delodajalcem ima mnogo delovnih izku- 
šenj, ki jih lahko uspešno uporabi pri tistem delodajalcu, ki je 
prevzel poslovanje umrlega. 

Glede na to, da posebni predpisi s področja urejanja samostoj- 
nega osebnega dela in obrtništva ustrezno urejajo na tem mestu 
opredeljeno vprašanje, se variantno predlaga, da se drugi odsta- 
vek tega člena črta (140. člen). 

Zakon o delovnih razmerjih mora omogočiti delavcu, da v pose- 
bej predpisanih primerih razveže delovno razmerje, kar pomeni, 
da gre za odpoved takšne vrste, kjer delavec ni obvezan ostati še 
na delu toliko časa kot sta se dogovorila z delodajalcem 
s pogodbo o zaposlitvi. Predpisani primeri so krivdni na strani 
delodajalca, ker delavcu ali ne uresničuje določenih pravic ali 
sicer nedopustno ravna. Posebej izpostavljen je primer neizplače- 
vanja osebnega dohodka delavcu in drugih denarnih prejemkov 
oziroma njihovih nadomestil do 15. dne v mesecu za prejšnji 
mesec. Ali pa primer nezagotavljanja hrane in stanovanja, če sta 
stanovanje in hrana bila posebej dogovorjena s pogodbo o zapo- 

slitvi, kot tisti, zaradi katerih je potrebno delavcu omogočiti, da 
prekine delovno razmerje s takšnim delodajalcem, ki mu ne zago- 
tavlja dogovorjenih pogojev socialne in materialne varnosti (141. 
člen). 

V praksi obstajajo protipravna ravnanja, ki onemogočajo nada- 
ljevanje delovnega razmerja oziroma opravičujejo tistega, zoper 
katerega je takšno ravnanje bilo usmerjeno, da to razmerje pre- 
kine. Zato je potrebno, da ta zakon da pravno podlago za ravnanje 
delodajalca, če je bil delavec zaloten pri storitvi kaznivega dejanja 
na delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
Delodajalec ima pri tem pravico delavca odpustiti, če je bilo 
storjeno takšne vrste kaznivo dejanje. 

Način in postopek ugotavljanja takšne vrste kaznivega dejanja 
in tudi ravnanje delodajalca, če delavec ni storil takšnega dejanja, 
ureja zakon zato, da se zavaruje delavec pred šikanoznim ravna- 
njem delodajalca (142. člen). 

Prepovedna določba zakona, ki onemogoča, da bi delodajalec 
sklepal pogodbe o delu z delavci za izvajanje del iz redne dejavno- 
sti, razen v primerih, ki jih določi kolektivna pogodba, ima namen 
preprečevati sklepanje civilnopravnega razmerja namesto delov- 
nega razmerja. Tako opisano določilo služi varstvu delovnega 
razmerja in uresničevanju zanj določenih pravic, obveznosti in 
odgovornosti, ki delavcu zagotavljajo ustrezen družbenoekonom- 
ski in socialni položaj v družbi. Takšno določilo je bilo vsebovano 
že v dosedanji delovni zakonodaji (143. člen). 

Z določbo o izvajanju nadzorstva nad uporabo heteronomnih in 
avtonomnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, se podrobneje 
opredeljuje in razširja vloga inšpektorjev za delovna razmerja. 
Tako naj bi v skladu s predlagano rešitvijo imeli konkretno pod- 
lago za izdajo ureditvenih odločb tudi na področju uresničevanja 
delovnih razmerij, hkrati pa naj bi imeli možnost začasnega zadr- 
ževanja izvršitve dokončnega individualnega akta do njegove 
pravnomočnosti, ob hkratni napotitvi delavca na sodno uveljavlja- 
nje varstva pravic (144. člen). 

V prehodnih in končnih določbah je potrebno predvideti rok za 
pripravo in uskladitev kolektivnih pogodb, splošnih aktov in izvr- 
šilnih predpisov. Hkrati je primerno uveljaviti rešitev, da se 
kogentne (neposredno uporabljive) določbe neposredno uporab- 
ljajo, pri čemer jih bomo v naslednji fazi zakonodajnega postopka 
opredelili že v samem zakonu (147.-150. člen). 
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