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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Problemi kazenskega sodstva in kaznovalne politike v SR Sloveniji (ESA 456) 

Vprašanja kaznovanja in kaznovalne politike so vselej 
vzbujala pozornost javnosti ter državnih in družbeno politič- 
nih teles in organov. Ta vprašanja so dobila poseben pomen 
po 21. seji Predsedstva ZKJ in po pismu predsednika repu- 
blike ter Izvršilnega biroja predsedstva ZKJ in vnovič po 
X. seji Predsedstva CK ZKJ in 29. seji Izvršilnega komiteja 
predsedstva CK ZKS. Kritika pomanjkljivosti v delu sodišč 
ter drugih pravosodnih organov v teh dokumentih je povzro- 
čila živahne razprave na sestankih in posvetovanjih v pravo- 
sodnih organih v državi in v naši republiki, na katerih so ti 
organi vsestransko analizirali in preizkusili vse svoje delo 
in pereče probleme, zlasti še vprašanja preganjanja in kaz- 
novanja storilcev kaznivih dejanj. 

Pravosodni organi so stalno analizirali kaznovalno poli- 
tiko sodišč. Vrhovno sodišče SRS je v jeseni 1973. leta pri- 
pravilo analizo kaznovalne politike sodišč v SR Sloveniji. To 
analizo je obravnaval republiški zbor skupščine SR Slovenije 
na 70. seji dne 17. 4. 1974 ter ugotovil, da je kaznovalna 
politika sodišč v SR Sloveniji v skladu s prizadevanji družbe 
za preprečevanje vseh tistih pojavov, ki zavirajo razvoj samo- 
upravnih socialističnih odnosov in krepitev vloge delavskega 
razreda v naši družbi, ter da je bila zaostritev kaznovalne 
politike družbeno upravičena in potrebna predvsem za kaz- 
niva dejanja političnega kriminala in dejanja nasilne narave. 

Na posvetovanju sodnikov vrhovnega sodišča SRS, ki so 
se ga udeležili tudi predsedniki okrožnih sodišč in okrožnih 
gospodarskih sodišč dne 10. 6. 1975, je bilo ugotovljeno, da 
se ni zmanjšala ostrina kaznovalne politike za kazniva de- 
janja gospodarskega in političnega kriminala in da je v dani 
situaciji najbolj potrebno pospešita reševanje starejših ka- 
zenskih zadev, ker narašča število nerešenih zadev. Udele- 
ženci so tudi opozarjali na potrebo po organizirani, medse- 
bojno povezani in načrtno usmerjeni preventivni dejavnosti 
pri odstranjevanju vzrokov kriminala in za njegovo prepre- 
čevanje ter na težave, ki so pri resocializaciji povratnikov; 
na pomanjkanje raznih specializiranih domov, na primer 
zavoda za zdravljenje in varstvo, posebej še zavoda za zdrav- 
ljenje alkoholikov; na natrpanost v kazensko poboljševalnih 
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domovih in zaporih; na neustreznost nekaterih zaporov za 
mladoletnike v Celju in Vzgojno poboljševalnega doma v 
Radečah in na težave pri izvrševanju raznih vzgojnih in 
varnostnih ukrepov. 

Vsekakor je najpomembnejše in najbolj pereče za uspeš- 
nejše, učinkovitejše in boljše delo na večina sodiščih vpra- 
šanje sodnih kadrov (stanovanja, nagrajevanje), saj je več 
delovnih mest sodnikov izpraznjenih, pri nekaterih sodiščih 
pa sedanja sistemizacija delovnih mest ni več stvarna. To 
velja tako za občinska, kakor tudi za okrožna sodišča in 
javna tožilstva. Podoben je položaj tudi v odvetništvu. Težave 
so posebno velike pri občinskih sodiščih, saj ta sodišča v 
SR Sloveniji na leto pravnomočno obsodijo od 87 % do 89 % 
vseh obsojenih oseb v SR Sloveniji, imajo pa relativno mlade 
sodnike, ki še nimajo zadosti strokovnih in delovnih izkušenj, 
še posebej pa to velja za obe občinski sodišči v Ljubljani 
in za občinsko sodišče v Mariboru, saj ta sodišča obsodijo 
dobro četrtino vseh obsojenih oseb pri občinskih sodiščih 
v SR Sloveniji. Vprašanje sodnikov je aktualno tudi pri 
okrožnih sodiščih. Glede na to, da okrožni sodišči v Ljubljani 
in Mariboru obsodita skoraj 53% vseh oseb, ki so obsojene 
v SR Sloveniji pri okrožnih sodiščih, je vprašanje sodnikov 
pri teh dveh sodiščih posebno pereče. Upoštevajoč vse te 
kadrovske težave pa lahko ugotovimo, da se je -obstoječi 
sodni kader prizadevno zavzel za odpravo subjektivnih vzro- 
kov neučinkovitosti in neažurnosti pri svojem delu. 

I. 

Analiza poskuša obravnavati kaznovalno politiko v SR 
Sloveniji celovito, to je izrekanje kazenskih sankcij, varnost- 
ne ukrepe, pa tudi reševanje zahtev za izredno omilitev 
kazni, za pomilostitev in pogojne odpuste s prestajanja kazni, 
to je tisti del faze izvrševanja kazenskih sankcij kjer tudi 
sodelujejo pravosodni organi ter s statističnimi podatki — 
za več let nazaj — ugotoviti, kakšna je bila pri nas kazno- 
valna politika sodišč, ali se je ta zaostrila in če se je, v čem 
in pri katerih kaznivih dejanjih se vidi ta zaostritev. Analiza 
naj pokaže, ali so sodišča, kot sestavni del oblasti delavske- 
ga razreda pravilno ocenila pomen družbene nevarnosti po- 
sameznih kaznivih dejanj v določenem času in prostoru, 
zlasti tistih, ki so naperjena zoper ustavno in družbeno- 
politično ureditev, zoper temeljne svoboščine in pravice člo- 
veka in samoupravljalca, zoper družbeno premoženje, narod- 
no gospodarstvo ter uradno dolžnost, ali so bila sposobna 
popraviti morebitno svojo nepravilno prakso in ali so bila 
pomemben činitelj družbenopolitične stabilizacije ter opora 
družbenega razvoja. Da pa bi dobili boljši vpogled v kazno- 
valno politiko v SR Sloveniji, so v analizi, kolikor je bilo tO 



mogoče, navedeni primerjalni podatki za vso državo in hkrati 
posebej obdelana nekatera kazniva dejanja in skupine kaz- 
nivih dejanj. 

II. 

Ker je struktura izrečenih kazenskih sankcij odvisna tudi 
od strukture in gibanja kriminala, ki ga obravnavajo sodišča, 
je govor v analizi o stanju kriminala v SR Sloveniji in nje- 
govi strukturi. 

število vseh obsojenih oseb v SFRJ se je od leta 1970 do 
leta 1974 povečalo za 4,4%, glede na leto 1964 pa je celo za 
8% manjše. Število obsojenih oseb v SR Sloveniji pa se je 
v razdobju 1970 do 1974 povečalo za 13,9%. Če pa gibanje 
kriminala po številu obsojencev spremljamo za daljše časov- 
no razdobje, pa se pokaže, da je bilo v letu 1974 obsojenih 
v SR Sloveniji manj oseb kot leta 1957, glede na leto 1964 
pa jih je bilo obsojenih celo 30% več. Število obsojenih oseb 
v SR Sloveniji torej v zadnjih letih narašča hitreje kot v 
celotni SFRJ. Tudi delež obsojenih v SR Sloveniji proti vsem 
obsojenim v SFRJ narašča. Leta 1970 je bilo od vseh obso- 
jenih v SFRJ obsojenih v SR Sloveniji 10,5%, leta 1974 pa 
11,4%; na Slovenijo pa odpade le 8,4% prebivalstva SFRJ. 
Nadalje lahko ugotovimo, da se je mladoletniška kriminali- 
teta v zadnjih letih nekoliko umirila, vendar pa mladoletniki 
v SRS predstavljajo 13,8% vseh mladoletnikov v Jugoslaviji, 
zoper katere so bile v letu 1974 izrečene kazenske sankcije. 
Seveda pa ti podatki veljajo le za kriminal, ki je bil odkrit 
in za storilce, ki so bili obsojeni. Podatki RSNZ namreč 
povedo, da je v Sloveniji ostalo 1974. leta neraziskanih 32,8% 
kaznivih dejanj z neznanimi storilci ali v celoti 9562 kaznivih 
dejanj, da je bilo od tega neraziskanih okoli 97% premoženj- 
skih deliktov ter da se je v zadnjih letih zmanjšalo število 
neraziskanih kaznivih dejanj. 

V Sloveniji se je v zadnjih letih spremenila struktura 
obsojenih oseb po vrsti storjenih kaznivih dejanj in se tudi 
razlikuje od strukture za vso Jugoslavijo, ki se je prav tako 
spremenila. Na prvem mestu so pri nas sedaj storilci kazni- 
vih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja — od 
teh je velika večina prometnih deliktov — ta skupina se v 
zadnjih dveh letih ni dosti povečala; nato slede storilci kaz- 
nivih dejanj zoper premoženje — ta skupina se povečuje; 
na tretjem mestu so obsojenci zoper življenje in telo, ki se 
zmanjšujejo tako v Sloveniji, kakor v vsej državi; na četrtem 
mestu so obsojenci zoper javni red in pravni promet, število 
teh se je celo nekoliko zmanjšalo; na petem mestu pa so 
obsojenci zoper čast in dobro ime, število teh se zmanjšuje 
iz leta v leto. Skupine iz preostalih poglavij KZ so slabše 
zastopane — skupaj le okoli 13% —, največji je delež skupine 
obsojencev zoper narodno gospodarstvo in zoper uradno 
dolžnost, če imamo pred očmi dejstvo, da so pri prometnih 
delikti?; le redki primeri, ko niso našli krivca, da pa ostane 
pri kaznivih dejanjih zoper premoženje storilec neznan pri 
45% kaznivih dejanj, ali pri okoli 9000 kaznivih dejanj, je 
utemeljen sklep, da so kazniva dejanja zoper premoženje 
najštevilčnejša. Zlasti je pomembno, da je precejšnje število 
neodkritih storilcev kaznivih dejanj iz okrožne pristojnosti, 
kar pomeni, da so ostali neodkriti storilci za težja kazniva 
dejanja (po podatkih RSNZ pri ropih in roparskih tatvinah). 
Ce torej upoštevamo, da ostane neraziskanih več kaznivih 
dejanj zoper družbeno premoženje, da naraščajo tudi kazniva 
dejanja z elementi nasilja (ropi, roparske tatvine, posilstva), 
kazniva dejanja, storjena v skupinah, s surovostjo in iz 
objesti ter da je Slovenija po številu obsojenih na 100.000 
polnoletnih oseb na prvem mestu skoraj pri vseh poglavjih 
KZ — enako velja tudi za mladoletnike na 100.000 mladolet- 
nikov — je utemeljen sklep, da sama struktura kriminala v 
Sloveniji zahteva na eni strani primerno ostro kaznovalno 
politiko, na drugi strani pa vključitev vseh družbenih fak- 
torjev vključno z družbenopolitičnimi organizacijami za pre- 
prečevanje tega zla. Gostota sodno ugotovljenega kriminala 
na 100.000 prebivalcev v SR Sloveniji pa vsekakor kaže na 
večjo organiziranost in učinkovitost organov odkrivanja in na 
doslednejšo politiko pregona. 

Vsekakor je pozitivna ugotovitev, da se povečuje tudi 
delež ovadb gospodarskih in drugih organizacij, ki uporab- 
ljajo družbeno premoženje, čeprav je ta še vedno sorazmerno 
majhen. Večino ovadb za gospodarska kazniva dejanja še 
vedno dajo organi UJV. 

Siioer je tudi malo obsojenih oseb za kazniva dejanja tako 
imenovanega poslovnega kriminala, kot so zloraba pooblastil 
v gospodarstvu, med katere sodijo tudi taiko imenovane »druž- 
banokoristne malverzacije«, sklenitev škodljivih pogodb, oško- 
dovanje upnikov, nedovoljena trgovina z zunanjetrgovinskim 
poslovanjem in druga. Kljub temu pa je za ta kazniva dejanja 
v SR Sloveniji obsojenih kar 1/4 vseh obsojenih oseb v Jugo- 
slaviji, kar kaže na uspešnost odkrivanja tega kriminala, k,i je 
najpogosteje povezan z zunanjetrgovinskim poslovanjem in ga 
je zaradi profinjenih oblik včasih zelo težko ločita od gospo- 
darskih prestopkov in od poslovnega rizika. 

Število kaznivih dejanj političnega kriminala se je pove- 
čalo. Večina obravnavanih kaznivih dejanj pa ni imela značaja 
organiziranega pcrotirevoluoionaimega delovanja, temveč so po- 
menila le enkratno javno izražene izpade posameznikov. Med 
subjekti tega kriminala prevladujejo, kakor v prejšnjih letih, 
osebe, ki so v glavnem na verbalen način, najpogosteje v raz- 
nih gostinskih lokalih, delno pod vplivom alkohola, zakrivile 
sovražne izgrede. 

Med obsojenimi polnoletnimi osebami je bilo v SR Slove- 
niji 10,1 % oseb drugih narodnosti, med njimi še največ Hrva- 
tov, Srbov, Muslimanov in tistih, ki se niso izrekli. Storilci 
drugih narodnosti so najbolj udeleženi pri storitvi kaznivih 
dejanj zoper javni red in pravni promet (meja), zoper osebno 
dostojanstvo in moralo, zoper premoženje, zoper svobodo in 
pravice državljanov ter za kazniva dejanja zoper življenje in 
telo. 

3 % vseh obeoejnih v SR Sloveniji je bilo tujih državlja- 
nov; največ je bilo državljanov Italije in Avstrije. Večina je 
bilo obsojenih zaradi prometnih deliktov in zoper javni red 
in pravni promet. 

Število žensk med obsojenci v SRS že dalj časa pada in 
jih je tudi sorazmerno manj kot v SFRJ. Medtem ko je v 
SFRJ največ žensk obsojenih zaradi kaznivih dejanj zoper 
čast in dobro ime, nato pa zoper življenje on telo (skupaj sko- 
raj 3/4, pa so v Sloveniji ženske bolj enakomerno zastopane 
pri večini poglavij KZ, čeprav jih je tudi pri nas največ ob- 
sojenih zoper čast in dobro ime, nato pa zoper premoženje, 
za prometne delikte, zoper življenje in telo ter zoper uradno 
dolžnost. 

Po poklicni strukturi je okoli 40 % industrijskih, rudar- 
skih in obrtnih delavcev, po starostni strukturi pa okoli 50 % 
starih do 30 let, po šolski izobrazbi pa nad 35 % le s štirimi 
razredi osnovne šole. 

III. 

Ce razvrstimo polnoletne obsojence po predpisanih kaz- 
nih za kazniva dejanja, ki so jih storili in če upoštevamo, da 
so hujša tista kazniva dejanja, za katera je v kazenskem za- 
konu predpisana kazen strogega zapora ali smrtna kazen, 
lažja pa tiista, za katera je predpisana kazen zapora ali de- 
narna kazen, potem ugotovimo, da pred sodišči v SR Slove- 
niji, kaikor tudi v celotni SFRJ prevladujejo obsojenci z lažji- 
mi kaznivimi dejanji. Teh je okoli 56%, v SFRJ pa 65,2%. 
Pri obsojencih v SFRJ je treba upoštevati število obsojenih za 
nekatera kazniva dejanja, ki so v Sloveniji zelo redka in ki so 
lažje oblike. Tako je bilo v celotni SFRJ v letu 1974 za gozdno 
tatvino, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do 
treh let, obsojenih 4160 oseb ali 3,6 % vseh obsojenih v SFRJ, 
v Sloveniji pa le 83 oseb ali 0,7 % vseh obsojenih oseb v Slo- 
veniji. 

Tudi v strukturi izrečenih kazenskih sankcij odpade naj- 
več na milejše vrste kazni, in sicer na kazen zapora okoli 
56 %, na denarno kazen pa okoli 37,8 % obsojencev. Na kazen 
strogega zapora pa odpade le okoli 4 % vseh obsojenih oseb. 
Odstotek le-teh se je povečal. V letu 1974 je bilo v Sloveniji 
obsojenih na kazen strogega zapora SI % več oseb, kot leta 
1971. Predvsem se je povečalo število obsojenih oseb na kazen 
strogega zapora do dveh let in od dveh do petih let. Na naj- 
višje kazni strogega zapora nad 5 do 15 let oziroma 20 let je 
bilo v Sloveniji obsojenih od leta 1973 do vštete prve polovice 
1975. leta; 48 oseb zaradi kaznivih dejanj uboja, 30 oseb za- 
radi kaznivih dejanj grabeža in 31 oseb zaradi hudega primera 
ropa ali roparske tatvine, velikih tatvin, posilstev, goljufij in 
hudih telesnih poškodb s smrtnim Aziidam. 
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V zadnjih letih v Sloveniji ni bil nihče obsojen na smrtno 
kazen. Od leta 1071 pa je bilo v SFRJ obsojenih na tako kazen 
8 oseb. 

Manjše štetilo obsojencev na kazen zapora v letih J 973 in 
1974 v primeri s prejšnjimi leti je posledica novele kazenskega 
zakona iz leta 1978, po kateri je mogoče izrekati denarno 
kazen tudi za kazniva dejanja ogrožanja javnega prometa, ko 
je bila povzročena huda telesna poškodba. Od vseh obsojen- 
cev je bito okoli 32 °/o oseb obsojenih na kazen zapora do 
treh mesecev, na kazen zapora do 6 mesecev pa okoli 47%. 
V letu 1974 se je torej znižalo število obsojencev na kazen za- 
pora v kratkem trajanju in je ta odstotek približno enaik od- 
stotku v SFRJ (46,9 : 46,0 % v SFRJ). 

Povečalo se je tudi število tistih, ki so bili obsojeni na de- 
narne kazni. Kar 16-krat več je bilo obsojenih na denarno ka- 
zen nad 1000 din kot leta 1970 in trikrat več na denarno kazen 
nad 500 do 1000 din, kar je deloma treba pripisati spremenje- 
ni vrednosti dinarja, deloma pa tudi zaostrovanju kaznovalne 
politike. Okoli 60 % denarnih kazini, izrečenih v SFRJ, je bito 
v višini do 500 din, v Sloveniji pa je bilo takih kazni le slaba 
tretjina. 

Število obsojencev, ki jim je izrečen sodni opomin, je v 
SR Sloveniji iz leta v leto manjše. Primerjava za vso državo 
nam pokaže, da je odstotek oseb, ki jim je izrečen sodni opo- 
min, v Sloveniji najnižji. S sodnim opominom pa se hkrati 
lahko izrečejo tudi nekateri varnostni ukrepi. Ta institut 
kaznovalne politike bi moral dobiti širšo uporabo kot nado- 
mestilo za kratkotrajne kazni odvzema prostosti in kot sred- 
stvo za individualizacijo kazni pri drobnem kriminalu. 

Ce primerjamo število in odstotek pravnomočno obsoje- 
nih oseb po kaznih, ki so predpisane v KZ, z dejansko izreče- 
nimi kaznimi, ugotovimo; le okoli 30 % oseb, ki so storile 
kazniva dejanja, za katera je v kazenskem zakonu predpisana 
kazen strogega zapora, je bilo tudi obsojenih na tako kazen, 
če pa k tem prištejemo še tiste osebe, ki so storile kazniva 
dejanja, za kaitera je predpisana alternativno kazen strogega 
zapora s kaznijo zapora, pa je bilo obsojencev na kazen stro- 
gega zapora le 8,9 %. Vsiljuje se vprašanje, ali so bile vedno 
upravičeno uporabljene omilitve določbe iz 42. in 43. člena KZ 
in z uporabo teh določb izrečene kazni zapora namesto kazni 
strogega zapora ali pa znižana najnižja meja, ki je predpisana 
z zakonom. Gre torej za neskladje med politiko zakonodajal- 
ca, ki je za določeno kaznivo dejanje predpisal okvire, v ka- 
terih naj bi se gibale kazni in kaznovalno politiko sodišč, ki 
v praksi uresničujejo zakonodajalčevo politiko. V Sloveniji od- 
pade več kot polovico vseh omilitev kazini na prometne de- 
likte. Menimo, da kazenske sankcije, ki so sedaj predpisane 
v kazenskem zakonu, ki je v veljavi že od 1951. leta, za neka- 
tera kazniva dejanja ne ustrezajo več kaznovalni politiki. Pri 
izdelaivi novega republiškega kazenskega zakona bi morali upo- 
števati tudi to dejstvo. 

V javnosta je precej kritik na račun pogojnih obsodb. 
Kritilka uporabe tega instituta pa bi bila bolj realna, če bi se 
lahko dokumentirano trdilo, da s samo obsodbo, brez njene 
izvršitve, ni bil dosežen namen kaznovanja. Toda takšne 
trditve ni lahko dokumentirati brez predhodnih raziskav. Od- 
stotek preklicanih pogojnih kazni je zelo majhen, po oceni 
okoli 5. Sicer pa se število pogojnih obsodb v SR Sloveniji iz 
leta v leto zmanjšuje. Leta 1974 jih je bito le 38,8 % v SFRJ 
pa 45,3 % število pogojnih obsodb je v SR Sloveniji torej pod 
jugoslovanskim povprečjem. V Sloveniji se je zmanjšal tako 
odstotek pogojnih kazni zapora, kakor tudi odstotek pogojnih 
denarnih kazni. Leta 1974 je bilo pogojnih kazni zapora 62,6 %, 
denarnih pa le 7,5 %, v SFRJ pa 65,6 % oziroma 20,0 %. Ti 
podatki in podatek, da je odstotek preklicanih pogojnih ob- 
sedb zelo majhen, dovoljujejo sklep, da sodišča s preveliko 
skepso ocenjujejo, ali se bo v dcfločenam primeru s samo 
obsodbo, brez njene izvršitve, dosegel namen kaznovanja, 
tako gilede prevzgoje storilca, kaikor tudi glede varovanja druž- 
be pred storilci kaznivih dejanj in vzgojnega vpliva na druge. 
Menimo, da bi določilo o pogojni obsodbi lahko širše uporab- 
ljali posebno pri kratkotrajnih kaznih zapora. Pogojne sodbe 
so namreč eno izmed uspešnih sredstev za resooializacijo sto- 
rilcev kaznivih dejanj in za preprečevanje predvsem t. i. drob- 
nega kriminala. Sodišča v Sloveniji so začela pogosteje upo- 
rabljati dopolnitev določila o pogojni kazni fe leta 1973, ki se- 

daj dopušča, da se pri obsodbi na kazen zapora in na denarno 
kazen lahko odloži izvršitev obeh kazni aH samo izvršitev 
kazni zapora. 

Sodišča v SR Sloveniji pogosteje izrekajo tudi varnostne 
ukrepe. V Sloveniji je bil namreč leta 1974 odstotek obsojen- 
cev, katerim so bili izrečeni varnostni ukrepi, proti vsem 
obsojencem 7,1 %, v SFRJ pa 3,7 %. V večji meri se izrekajo 
prepovedi opravljanja potolica storilcem, ki so zlorabili svoij 
poklic ali službo za kaznivo dejanje ali so utemeljeni razlogi 
za sklepanje, da bi bilo nevarno, če bi še naprej opravfljali 
take poklice. Te prepovedi se izrekajo za daljši čas kot doslej, 
čeprav je bilo v preteklem letu dzrečnih nkolitoo manj varnost- 
nih uikrepov kot leto prej, pa je kljub temu bito v Sloveniji 
izrečenih 1/4 vseh ukrepov obveznega zdravljenja alkoholikov 
in narkomanov v Jugoslaviji, 1/7 prepovedi opravljanja po- 
klica, 1/4 vseh odvzemov vozniških dovoljenj in 1/5 vseh od- 
vzemov premoženjske koristi v Jugoslaviji. Menimo, da ja 
izrekanje varnostnih ukrepov pri nekaterih kaznivih dejanjih 
izredno učinkovito sredstvo za varstvo družbe pred storilci 
kaznivih dejanj, čeprav so določene težave pri izvrševanju ne- 
katerih ukrepov in da je pri oceni kaznovalne politike treba 
upoštevati tpdi dejstvo, da se varnostni ukrepi v SR Slove- 
niji široko uporabljajo. 

Pri oceni kaznovalne politike je treba upoštevati tudi 
spremembe odločb o kazni po pravnomočnosti sodbe, to je 
z zahtevo za izredno omilitev kazni, s pomilostitvijo ter skraj- 
šanje prestajanja kazni s pogojnim odpustom, pri čemer tudi 
sodelujejo pravosodni organi. V letu 1972 so bili navedeni in- 
stituti uporabljeni pri 16 % vseh obsojencev, ki so bili obso- 
jeni na prostostno kazen, v SFRJ pa pri 20,7 %. čeprav smo 
v zadnjih dveh letih institut pogojnega .odpusta širše uporab- 
ljali, medtem ko je število pomiilo&čeoih oseb ostalo še vedno 
relativno majhno, lahko napravimo siklep, da v SR Sloveniji 
odstotek obsojencev, ki jim je bila na taik način znižana ka- 
zen ali jim je bilo omogočeno, da preostanek kazni prebijejo 
na prostosti, ni večji od jugoslovanskega povprečja. 

Od vseh obsojenih oseb je bilo v SR Sloveniji v priporu 
1074 ali 16,4 % od vseh priprtih v SFRJ. Sodišča v Sloveniji 
torej pogosteje uporabljajo pripor kot sredstvo za zagotovitev 
obtoženčeive navzočnosti, kakor v drugih republikah. V pre- 
teklem letu je bilo v Sloveniji tudi 69 oseb v priporu, ki sploh 
niso bile obsojene (oproščene, obtožba je bila zavrnjena ali 
pa je bil kazenski postopek ustavljen), od tega je bilo 12 oseb 
v priporu nad 3 mesece. V Sloveniji je bito na prestajanja 
kazmi pripeljanih iz pripora 27,7 % vseh obsojencev na pro- 
stositno kazen, v SFRJ pa le 15,0 %. 

IV. 
V analizi je nadalje govor o oblikovanju kaznovalne poli- 

tike in njenem izenačevanju. Navedeni so različni faktorji, 
ki vplivajo na kaznovalno politiko. Naj podčrtamo posebej, da 
številnih .in zapletenih ciljev kazenskega postopka ni mogoče 
uresničiti samo z dobrim pravnim znanjem, ampak le s sod- 
niki, ki imajo poleg solidnega pravnega znanja tudi visoko 
splošno, strokovno, etično in politično kulturo in ki poznajo 
družbeno življenje, ker samo tako lahko spoznavajo dn razu- 
mejo vrednote, ki so vsebovane v pravni normi. Posebej ja 
podčrtana pozitivna vloga javnih tožilcev, ki s svojimi pritož. 
bami pripomorejo k pravilni kaznovalni politiki. Pomembna 
je vloga tudi sodišč druge stopnje, ki s svojimi odločbami 
vplivajo na pravilno uporabo kazenskih sankcij in odpravljajo 
neutemeljene razlike pri uporabi kazenskih sankcij. Značilno 
je, da se odstotek razveljavljenih sodb v SR Sloveniji pove- 
čuje tako glede sodb občinskih sodišč, kakor tudi glede sodb 
okrožnih sodišč, kar v neki meri kaže na upadanje kvalitete 
dela sodišč prve stopnje. Struktura spremenjenih kazni pa 
nam poikaže, da sodišča druge stopnje iz leta v leto več zvi- 
šujejo kazni in nasprotno, da vedno manj znižujejo kazni, ki 
so jih določila sodišča prve stopnje. Ti podatki vsekakor po- 
vedo, da sodišča druge stopnje večkrat ugodijo pritožbam 
javnih tožilcev, kaikor pa pritožbam obtožencev in njihovih 
zagovornikov, čeprav je teh pritožb precej več. 

V. 
Odstotek povratnikov je v SR Sloveniji še enkrat večji 

kot v drugih republikah. Največ je povratnikov pri- kaznivih 

3 



dejanjih zoper premoženje, kjer je tudi največ specialnih po- 
vratnikov, to je tistih, ki so že bili obsojeni za istovrstno kaz- 
nivo dejanje, posebno pri kaznivih dejanjih zoper zasebno pre- 
moženje. Druga največja skupina so povratniki pri kaznivih 
dejanjih zoper življenje in telo. Menimo, da bi bilo potrebno 
bolj zaostriti kaznovalno politiko zoper večkratne in specialne 
povratnike, čeprav na tako veliko število povratnikov v Slove- 
niji ni vpEvala le morebitna neustrezna ali prernila kaznovalna 
palitilka. 

VI. 

Od hitrosti odkrivanja kaznivih dejanj in njihovih storil- 
cev, kazenskega pregona in sojenja je odvisna tudii učinkovi- 
tost varstva družbe pred kriminalom. Podatki, ki so v tej 
zvezi dani v analizi, kažejo, da je postopek pred sodišči v Slo- 
veniji relativno dolg, čeprav je krajši kakor v SFRJ. Sodišča 
so tudi pospešila reševanje starejših kazenskih zadev. Većina 
odprtih preiskav in prvostopnih kazenskih zadev imajo občan- 
ska sodišča, ki sicer obravnavajo lažja kazniva dejanja. Po- 
glavitni razlogi za dolgotrajnost postopka so vsekakor objek- 
tivne narave, kamor je šteti tudi premajhno število sodnikov 
ter glede na njihovo mladost, zlasti pri občinskih sodiščih, 
premajhna izkušenost. Zaradi slabosti v preiskovalnem po- 
stopku, v katerem bi morali bolj ustvarjalno sodelovati tako 
zagovorniki kakor tudi javni tožilci, se vlečejo glavne obrav- 
nave. Sodnikovo prizadevanje, da glavno obravnavo čimprej 
konča, ima često za posledico, da je do strank premalo po- 
zoren, korekten in skrben, kar ustvarja ozračje neobjektiv- 
nosti v razmerju do stranke in občinstva, posledica vsega 
tega pa je lahko tudi nepravilna odločitev in potem razvelja- 
vitev sodbe. Strinjamo se s tem, da bd ob spremembi ZKP 
lahko izločili nekatera določila, ki podaljšujejo postopek. Toda 
to po našem mnenju ni odločilno. Hitrost postopka predvsem 
zavisi od sodnika, njegove splošne in strokovne sposobnosti, 
pa tudi njegove pogumnosti, poštenosti, kulturne ravni, pri- 
vrženosti resnici in ne nazadnje pa tudi od njegove obreme- 
njenosti s številnimi zadevami, ki jih mora obravnavati. Po- 
datki, ki so navedeni v gradivu, namreč kažejo, da so postop- 
ki v najtežjih zadevah trajali tudi le nekaj mesecev. 

Učinkovitost kazenskega postopka se zmanjšuje tudi, če 
se sodne odločbe ne izvrše. 1. julija t. 1. so imeda vsa sodišča 
skupaj 1880 neizvršenih sodnih odločb. Največ jih je bilo ne- 
izvršenih glede denarnih kazni (1228), glede odvzema prostosti 
(364) in glede odvzema premoženjske koristi (294). 

VII. 
V posebnem delu poročilo govori o kaznovalni politiki za 

nekatera kazniva dejanja, ki so družbeno najbolj nevarna. 
Kazniva dejanja političnega kriminala nekoliko naraščajo. 

Kazni so primerno ostre glede na konkretno družbeno nevar- 
nost obravnavanih kaznivih dejanj. Večina storilcev je bilo 
obsojenih na kazen zapora. Ena petina obsojenih storilcev za- 
radi kaznivih dejanj zoper ljudstvo in državo je bilo obsojenih 
na pogojne kazni, za kaznivo dejanja žalitve države, njenih 
organov in predstavnikov po 174. členu KZ pa 1/3 v zadnjih 
treh letih. Družbeno nevarnost političnega kriminala pa so- 
dišča ocenjujejo tudi s stališča poskusov mednarodnih reak- 
cionarnih in sovražnih sil, da bi zavrli rast in razvoj progre- 
sivnih socialističnih sil. 

Glede kaznvih dejanj uboja in hudih telesnih poškodb me- 
nimo, da so izrečene kazni za kazniva dejanja uboja premile, 
če jih primerajmo s kaznimi za kazniva dejanja hudih tele- 
snih poškodb s smrtnim izidom. Kazni za uboje bo potrebno 
torej zaostriti predvsem na območjih, kjer je ubojev največ. 
Glede kaznivih dejanj posilstva pa je po našem mnenju treba 
zaostriti kazni, kadar gre za skupinska posilstva, posilstva 
mladoletnih oškodovank in za posilstva in poskuse posilstev v 
gosto naseljenih krajih in sprehajališčih. 

Kar zadeva kaznivih dejanj zoper narodno gospodarstvo, 
zoper družbeno premoženje in zoper uradno dolžnost, lahko 
Ugotovimo, da sta se odstotka obsojencev na kazen strogega 
zapora in zapora povečala, da se je tudi povečal odstotek var- 
nostnih ukrepov, nasprotno pa je padel odstotek pogojnih 
obsodb. Hi podatki dovoljujejo sklep, da se je kaznovalna 
politika za navedena kazniva dejanja v zadnjih letih zaostrila 
in da so izrečene kazni bolj ustrezne namenom kaznovanja. 

čeprav so zneski, od katerih zavisi kvalifikacija dejanja, bili 
določeni že leta 10d7 in je od tedaj zaradi inflacije padla vred- 
nost dinarja, lahko rečemo, da so že v letu 1972 zaostreni kri- 
teriji za izrekanje višine kazni in kazenskih sankcij ostali 
tudi v letih 1973 in naprej nespremenjeni. To posebno velja 
za grabež, za katerega so bile izrečene primerno ostre kazni, 
tudi 10 in 12 let strogega zapora. Menimo, da je kaznovalna 
politika za najhujša kazniva dejanja zoper družbeno premože- 
nje, narodno gospodarstvo in uradno dolžnost primerna. So- 
dišča družbeno nevarnost teh kaznivih dejanj ocenjujejo ne le 
po nastali premoženjski škoda, ampak turid po tem, da ima 
gospodarski kriminal za posledico veliko moralno politično 
škodo, ker spodkopuje in načenja moralne, etične in splošne 
veljavne človeške vrednosti, na katerih temelji vsaka družba, 
posebno pa še samoupravna in socialistična družba. Sicer pa 
je s temi kaznivimi dejanji povzročeno le 35,4 °/o vse škode na 
družbenem premoženju, ki je bila ugotovljena s pravnomoč- 
nimi sodbami, medtem ko je bilo s kaznivimi dejanji zoper 
splošno varnost ljudi in premoženja povzročeno kar 63,9 % 
vse škode, ki je bila ugotovljena s pravnomočnimi sodbami v 
letu 1974, pri čemer ni vštete škoda, ki je nastala zaradi iz- 
gubljenih delovnih dni v organizacijah združenega dela in 
škode, ki jo je utrpelo zdravstveno zavarovanje zaradi zdrav- 
ljenja oškodovanjev. 

Primerjava podatkov o izrečenih kaznih za kazniva deja- 
nja zoper družbeno in zasebno premoženje nam na prvi po- 
gled sicer pokaže, da v Sloveniji mileje kaznujemo storilce 
kaznivih dejanj zoper družbeno premoženje, kakor storilce 
kaznivih dejanj zoper zasebno premoženje. Upoštevati pa je 
treba, da so v globalnih primerjavah zajeti tudi storilca kaz- 
nivih dejanj ropa, roparske tatvine in hudih primerov ropa, 
kjer ge za nevarne storilce, oškodovano pa je v glavnem za- 
sebno premoženje ter se izrekajo tudi relativno ostre kazni. 
Primerjava izrečenih kazni za tatvine in velike tatvine pa nam 
pokaže, da ni omembe vrednih odstopanj. Pri vsem tem je 
treba tudi upoštevati, da je storilcev kaznivih dejanj zoper 
zasebno premoženje vsako leto okoli 500 več, kot je storilcev 
kaznivih dejanj zoper družbeno premožen;e, kaznivih dejanj 
zoper zasebno premoženje pa je še enkrat več, kot kaznivih 
dejanj zoper družbeno premoženje. Tudi povratnikov je več 
pri kaznivih dejanjih zoper zasebno premoženje. Storilci tat- 
vin in velikih tatvin običajno tudi niso zaposleni v organiza- 
cjah združenega dela, kjer so storili dejanje. Kadar pa je šlo 
za storilce, ki so bili v delovnem razmerju z oškodovano orga- 
nizacijo, pa so navadno povrnili povzročeno škodo, ali pa se 
obvezali, da jo bodo povrnili. Sicer pa primeri, ki so navede- 
ni v analizi, kažejo, da so sodišča takim storilcem izrekala 
tudi ostre kazni. Kadar gre za napad na zasebno premoženje, 
pa je treba imeti pred očmi, da gre prevsem za oškodovance, 
ki so si sredstva pridobili z delom, pogosto celo za socialno 
šibke občane. 

V zadnjih letih število prometnih deliktov ne narašča tako 
močno, kot je naraščalo v prejšnjih letih. Glede kaznovalne 
politike pa je treba ugotovita, da sodišča tudi za tista kazniva 
dejanja, pri katerih je posledica prometne nesreče huda tele- 
sna poškodba, izrekajo namesto zapornih kazni nepogojne de- 
narne kaizni, ki se gibljejo od 1000 do 10.000 din. Ko pa je 
s kaznivim dejanjem ogrožanja javnega prometa nastala smrt- 
na posledica, pa sodišča izrekajo kaizni zapora ali strogega 
zpora. Čeprav je kaznovalna politika glede teh kaznivih de- 
janj v glavnem ustrezna, pa menimo, da bi bilo potrebno 
strožje kaznovati vinjene in sicer brezobzirne voznike. 

Na podlaga anadize o problemih kazenskega sodstva in 
kaznovalne politike v SR Sloveniji je Vrhovno sodišče SRiS 
sprejelo naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

Sodišča in drugi pravosodni organi so se v obravnavanem 
obdobju vsestransko vključili v prizadevanje družbe za ure- 
sničevanje zakonitosti in v boj proti kriminalu, zflasti proti go- 
spodarskemu in političnemu kriminalu. Kritično so ocenili 
svoje delo, ugotovili subjektivne pomanjkljivosti in objektivne 
težave ter določili naloge za nadaljnje delo. Prizadevno so se 
vključili v boj za nadaljnje razvijanje samoupravne socialistdč- 
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ne družbe in so dosledno razredno ideološko politično orien- 
tirani tako paii tolmačenju zakonov, kakor pri izrekanju ka- 
zenskih sankcij. 

Kaznovalna politika se je na splošno primerno zaostrila. 
Izrečene kazini so v večji meri usklajene z vzgojno in preven- 
tivno funkcijo kaznovanja, pogosteje dn ustrezneje se uporab- 
ljajo denarne kot stranske kazni ter varnostni ukrepi, poseb- 
no prepoved opravljanja poklica, dosledno pa se tudi odvze- 
ma premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem. 
Povečalo se je število obsojenih na kazen strogega zapora, šte- 
vilo pogojnih obsodb pa se je morda celo nekoliko preveč 
zmanjšalo. 

Kazniva dajanja gospodarskega in političnega kriminala 
imajo prednost pri reševanju tako, da je kazenski postopek 
v teh zadevah pospešen in bolj učinkovit, pa tudi kaznovalna 
politika je pri teh kaznivih dejanjih primerno ostra. S tako 
kaznovalno politiko je treba nadaljevati. 

Zaostriti pa bo treba kaznovalno politiko pri kaznivih de- 
janjih uboja 'in pri drugih težjih kaznivih dejanjih z elementi 
naisilja, ker je sedanja premila in ne ustreza teži teh hudih 
kaznivih dejanj. Vztrajati je tudi treba pri tem, da se pri- 
merno zaostri kaznovalna politika proti vinjenim in brezobzir- 
nim voznikom, storilcem prometnih deliktov. 

Potrebno bo zaostriti tudi kaznovalno politiko zoper več- 
kratne in specialne povratnike. Zavedajoč se dejstva, da samo 
s kazenskimi sankcijami ni mogoče reševati problemov po- 
vratništva, je nujno potrebno, da temu, družbi izredno škod- 
ljivemu pojavu, posvetijo večjo skrb tudi družbenopolitične 
skupnosti in njihovi organi, družbenopolitične organizacije ter 
ustrezne strokovne službe. Proučiti je treba vzroke, ki ustvar- 
jajo pogoje za povratništvo dn pri tem bolj angažirati stro- 
kovnjake s področja kriminologije, penologije, psihiatrije, psi- 
hologije, sociologije itd. Sodišča naj se povezujejo z navede- 
nimi strokovnjaki tudi pri reševanju konkretnih zadev. Zlasti 
pa naj tesno sodelujejo s komisijami za pomoč obsojencem 
pri občinskih skupščinah, ki so bile doslej vse premalo aktiv- 
ne, nadalje z ustreznimi socialnimi službami in z zavodi za 
zaposlovanje delavcev. 

Kaznovalna politika se ne konča z izrekom kazni, marveč 
šele z njeno izvršitvijo. V tej zvezi bo treba rešiti že dalj 
časa odprta vprašanja, kot so prenaitrpanost v kazensko po- 
boljševalnih domovih in neustreznost nekaterih zaporov. čiim 
prej bo treba rešiti tudi vprašanje zavoda za zdravljenje in 
varstvo, zavoda za zdravljenje alkoholikov in vzgojnega za- 
voda za mladoletnike v bližini industrijsko razvitega mesta. 

Kriminala ni mogoče preprečiti le s prisilnimi ukrepi. 
Boj proti njemiu je uspešen le, če je naperjen protli njegovim 
vzrokom, ne pa zgolj proti posledicam. Družba mora zato 
usmerjati svoje sile predvsem v preventivo. V tej zveai bo po- 
trebno bolj intenzivno delovanje notranje kontrole v organiza- 
cijah združenega dela in drugih oblak družbene samozaščite, 
pri čemer bodo s svojimi izkušnjami lahko pomagali tudi so- 
dišča in drugi pravosodni organi. 

Pravosodni in drugi pristojni organi morajo neprestano 
spremljati gibanje kriminala, njegov obseg in oblike, posebno 
še nove oblike gospodarskega kriminala, ki se pojavlja ob 
mednarodnem gospodarskem in političnem povezovanju ter 
vlogi sodobne tehnike. Pri tem je treba upoštevati geografsko 

lego Slovenije, odprtost meja, veliko migracijo krabivalstva — 
posebej turizem — ter dejstvo, da kriminal tudi pri nas že 
postaja internacionalen po stilu, organizaciji in tehniki. Upo- 
števati je treba, da preprečevanje kriminala kot družbenega 
pojava zahteva diferencirane sankcije in druge ukrepe, med 
njimi tudi sredstva, ki niso neposredno vključena v kazensko 
pravo in ki morajo biti uporabljena glede na značaj kaznivega 
dejanja dn storilca. 

Sodišča v SK Sloveniji zelo redko uporabljajo sodnii opo- 
min za družbo manj nevarne storilce kaznivih dejanj. Ša 
vedno je premajhna uporaba tiste novele kazenskega zako- 
nika, ki omogoča izrekati nepogojne stranske denarne kazni 
in hkrati pogojne zaporne kazni, že tako majhno izbiro ka- 
zenskih sankcij, ki jih ima veljajvni kazenski zakonik, so so- 
dišča v praksi še bolj zožila. Izkušnje v svatu kažejo, da daje 
kazen zapora le omejene ressuita/te tako v preprečevanju kri- 
minala, kakor tudi v prevzgoji storilca. Zato bi sodišč.a lahko 
večkrat namesto nepogojnih kratkotrajnih zapornih kazni iz- 
rekala pogojne zaporne kazni, nepogojne denarne kazni ali pa 
sodni opomin, kadar lahko utemeljeno pričakujejo, da bodo 
s tem dosegle prevzgojo storilca. 

Sodišča naj še naprej odstranjujejo slabosti v svojem 
delu. V ta namen naj zlasti skrbijo, da bo osebnost storilca 
vsestransko raziskana in v sodbi ugotovljena tar prepričljivo 
obrazložena. Pospešeno naj rešujejo vse zadeve gospodarskega 
in političnega kriminala. 

Sodišča naj opozorijo ustrezne družbenopolitične skup- 
nosti na perečo problematiko sodnikov in drugih sodnih de- 
lavcev z namenom, da se sedaj številna izpraznjena mesta iz- 
popolnijo, poveča sistemizacija delovnih mest, kjer je to po- 
trebno in doseže stalnost sodnikov dn drugih pravosodnih de- 
lavcev z rešitvijo odprtjih stanovanjskili vprašanj in s primer- 
nim nagrajevanjem. 

Sodišča naj v okviru svojega delovnega področja v zvezi a 
kazenskim sodstvom v večji meri kot doslej spremljajo po- 
jave, ki so pomembni za uresničevanje zakonitosti in za nji- 
hovo učinkovito delo ter naj obveščajo skupščine ustreandh 
družbenopolitičnih skupnosti in po potrebi tudi organe in 
organizacije združenega dela o pojavih dn problemih, ki jih 
opazijo. 

Niso osamljeni primeri, ko Je bala pravnomočno ozračena 
ali premiila ali prestroga kazen, ki pa je višje sodišče ni moglo 
popraviti, ker pritožbe sploh ni bilo ali pa j« ni bilo v tej 
smeri. 

Zato naj višja sodišča tudi zunaj pritožbenega odločanja 
spremljajo delo nižjih sodišč, jim dajejo strokovno pomoč 
ter vplivajo na oblikovanje pravilne dn ustreane kaianovaine po- 
litike, ki bo temeljila na načelih zakonitosti iin individualiza- 
cije ter bo usklajena z družbenimi potrebami, vzgojnim ter 
preventivnim namenom kaznovanja. 

Višja sodišča naj skupaj z republiškim sekretariatom za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun sodelujejo jii 
organiziraniju raznih seminarjev, posvetovanj in naj tudi sicer 
skrbijo za strokovno izpopolnjevanje sodnikov. 

Da bi postala sredstva jarvnega obveščanja pomemben de- 
javnik v sistemu prevencije kriminala in da bi objektivno in 
s poznavanjem obveščala javnost o delu pravosodnih organov, 
naj sodišča z njtaai tesneje sodelujejo. 

Poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih 

pravic delovnih ljudi in družbene lastnine za I. 1975 (ESA 531) 

I. Uvod 

NALOGE DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 
SAMOUPRAVLJANJA 

Ustava zagotavlja samoupravnim pravicam delovnih ljudi 
in družbeni lastnini posebno družbeno varstvo, ki ga uresni- 
čujejo skupščine družbeno političnih skupnosti "in njim od- 
govorni organi, sodišča, ustavna sodišča, javni tožilec m 
družbeni pravobranilec samoupravljanja. Slednji je med te- 

mi organi zadolžen, da se ukvarja izključno s praprečevar 
njem kršitev samoupravnih pra/vic delovnih Ljudi ter družbe- 
ne lastnine. Kot samostojen individualni organ družbene 
skupnosti neposredno ukrepa in vlaga pravna sredstva v skla- 
du z zveznim in republiškim zakonom o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja, ki opredeljujeta njegov položaj, 
pravice in dolžnosti ter organiziranost. 

^ Družbeni pravobranilec samoupravljanja deluje na lastno 
pobudo; na predloge delavcev ter na predloge družbenih, 
družbenopolitičnih in drugih samoupravnih dejavnikov. 



Temeljna obveza družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja je, da stalno spremlja družbene odnose in pojave, ki 
so pomembni za družbeno varstvo samoupravnih pravic de- 
lovnih ljudi in družbene lastnine. V izpolnjevanju te dolžno- 
sti daje svoje mnenje o pojavih in problemih tu, pobude m 
predloge, kaiko širše ukrepati in delovati za preprečevanje 
kršitev samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene last- 
nine. 

Pri izpolnjevanju svojih nalog sodeluje družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja, s samoupravnimi, družbeno politič- 
nimi organi družbeno političnih skupnosti ter jih seznanja 
s svojimi pobudami, predloga in jim predlaga ukrepe. 

Zakon ga usmerja predvsem, da neposredno deluje v or- 
ganizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacijah. Ima pravico in dolžnost, opozarjata na kršitve samo- 
upravljanja in družbene lastnine in zahtevati, da jih odprav- 
ljajo. Zato sodeluje s samoupravnimi organi organizacij in 
terja, da se delovni ljudje v delovnih skupnostih neposredno 
seznanjajo z vsem, kar je pomembno za uresničevanje njiho- 
vih samoupravnih pravic iin varstvo družbene lastnine. 

Ce njegova preventivna dejavnost ni učinkovita, more 
glede na naravo in težo kršitev predlagati skupščini družbe- 
nopolitične skupnosti, da le-ta sprejme z ustavo m zakonom 
predpisane ukrepe za odpravo kršitve (začasna omejitev sa- 
moupravnih pravic, razveljavitev ali odprava akta organiza- 
cije združenega dela ali druge samoupravne organizacije). 

V primerih neustavnosti zakona ali nezakonitosti drugega 
splošnega akta sproži postopek pred ustavnim sodiščem ta- 
krat, kadar so kršene samoupravne pravice delovnih ljudi 
ali oškodovana družbena lastnina. Zaradi varstva teh dobrin 
začne ali sodeluje v postopku pred sodišči združenega dela, 
drugimi sodišči ali organi. 

V primerih pa, ko je narava kršitve samoupravnih pra- 
vic taka, da je huje kršena samoupravna pravica al; druž- 
bena lastnina in je kršitev potrebno čimprej preprečiti, pa 
je pooblaščen, da sam zadrži izvršitev takega akta ali de- 
janja. 

Da bi bito delovanje družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja učinkovito, zakon zahteva, da ga organi družbe- 
nopolitičnih skupnosti, samoupravna sodišča, organi samo- 
upravnih organizacij obveščajo in mu na zahtevo dajejo vse 
potrebne podatke in obvestila. 

Inšpekcije, upravni organi, službe družbenega knjigovod- 
stva morajo izvršiti dejanja, potrebna za izvajanje nalog 
družbenega pravobranilca samoupravljanja. Ustrezno pomoč 
in podatke dajejo družbenemu pravobranilcu samoupravlja- 
nja tudi družbenopolitične organizacije. 

Dejavnost družbenega pravobranilca samoupravljanja v 
občani in republiki mora biti enotna, zato družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja med seboj sodelujejo, sprejemajo 
za svoje deto načelna skupna stališča, pri čemer mora druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja v remibllfci zagotoviti 
enotno politiko v izvajanju varstva samoupravnih pravic de- 
lavnih ljudi in družbene lastnine. 

NAČIN DELOVANJA 

Družbeni pravobranilci v Sloveniji so obravnavali v letu 
1975 1186 zadev. Predloge so sprožili delavci ali skupine de- 
lavcem v 1033 primerih. Sindikati in druge družbenopolitične 
organizacije v 25 primerih, organi družbenopolitičnih skup- 
nosti v 10 primerih, diruge samoupravne organizacije v 30 
primerih. Družbeni pravobranilci samoupravljanja so v letu 
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H »Poročilo o stanju, pojavih in problemih na pod- jj 
m ročju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in g 
Jj družbene lastnine za l. 1975« je predložil Skupščini SR jg 
j§ Slovenije Družbeni pravobranilec samoupravljanja gf 
1 S RS. Poročilo objavljamo v celotnem besedilu. Obrav- g 
g navali ga bodo vsi trije skupščinski zbori — predvi- 1 
m doma na sejah konec marca. 1 
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1975 sami sprožili 28 zadev. Pri tem je potrebno upoštevati, 
da so pretežno večino leta 1975 poslovali le družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja SR Slovenije in družbena pravobra- 
nilca v Celju in* na Ravnah. Torej se na družbene pravobra- 
nilce samoupravljanja obračajo predvsem delavci. Skoraj ni 
primera, da bi družbenopolitične organizacije zahtevale po- 
sredovanje družbenega pravobranilca samoupravljanja zara- 
di kršitev samoupravljanja ali družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja sodelujejo pri re- 
ševanju pomembnejših zadev z družbenopolitičnimi organiza- 
cijami in organi družbenopolitičnih skupnosti ter jih obve- 
ščajo o sprejetih ukrepih in problemih. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja so v letu 1975 
obravnavali sledeče zadeve in ukrepali v skladu s svojimi pri- 
stojnostmi takole: 
— organiziranje združenega dela in statusna vprašanja 38 
— statuti in drugi splošni samoupravni akti H 9 
— samoupravni sporazumi o združevanju 13 
— samoupravni sporazumi o medsebojnih razmerjih 

delavcev v združenem delu 43 
— spori iz medsebojnih razmerij delavcev v združenem 

delu 490 
— ukrepi o začasna zadržitvi posameznih aktov 3 
— predlogi Ustavnem-u sodišču 2 
— predlogi sodišča združenega dela 3 
— sodelovanje v postopkih pred sodiščem združenega dela 15 
— predlogi samoupravnim organom 87 
— obvestila in predlogi družbenopolitičnim organizacijam 50 
— predlogi organom družbenopolitične skupnosti 3 
— ovadbe javnemu tožilcu 1 
— nasveti, neformalni predlogi in informacije 270 

Ti podatki kažejo, da družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja rešiijo večino zadev v organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih, in da le v manjšem številu zadev inter- 
vencija družbenega pravobranilca samoupravljanja v samo- 
upravni organizaciji ni bila uspešna in so zato predlagali 
ustrezne ukrepe sodiščem ter organom družbenopolitičnih 
skupnosti. Iz podatkov izhaja, da je posredovanje družbene- 
ga pravobranilca samoupravljanja v organizacijah bolj uspeš- 
no tam, kjer gre za nepoznavanje predpisov in nerazumeva- 
nje družbenoekonomskega sistema; manj uspešna pa je v pri- 
merih, kjer gre za zavestno delovanje tehnokratskih in biro- 
kratskih sil v organizacijah združenega dela in drugih telov- 
nih skupnostih in samoupravnih organizacijah. 

ENOTNOST ZAŠČITE SAMOUPRAVLJANJA 
IN DRUŽBENE LASTNINE 

Po določbah ustave so samoupravne pravice delovnih 
ljudi in družbena lastnina pod posebno Iružbeno zaščito, ki 
jo uresničujejo skupščine družbenopolitičnih skupnosti in 
njim odgovorni organi, sodišča, ustavno sodišče, javni tožilec 
in družbeni pravobranilec samoupravljanja. Ugotavljamo, da 
vsi ti organi še vedno delujejo preveč nepovezano in neuskla- 
jeno. Pri zaščiti družbene lastnine in samoupravljanja niso 
dovolj aktivne skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njim 
odgovorni organi, predvsem komisije za pregled samouprav- 
nih aktov in organi družbenega nadzora. V nekaterih obči- 
nah prevladuje mnenje, da je z delovanjem javnega tožilstva 
in sodišč, še zlasti pa z imenovanjem družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja in ustanovitvijo sodišč združenega de- 
la zaščita teh temeljnih družbenih dobrin zagotovljena. 

II. Pojavi in problemi varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine 

Pri ooeni pojavov in problemov družbenega varstva sa- 
moupravnih pravic in družbene lastnine, poročilo izhaja le 
iz analize primerov, ki so jih družbeni pravobranilci samo- 
upravljanja v letu 1975 obravnavah. Zato ugotovitev ni mo- 
goče posploševati za vse organizacije združenega dela in dru- 
ge samoupravne organizacije. Vendarle so ugotovitve take, 
da ne glede na njihovo pogostnost terjajo razreševanje. Ne- 
katere od njih so družbeno še posebej občutljive. 

Ker so družbeni pravobranilci samoupravljanja delovaili 
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skoraj izključno na zahteve delavcev in ker so družbena pra- 
vobranilci samoupravljanja le eden od organov zaščite samo- 
upravnih pravic in družbene lastnine, poročilo ne more za- 
jemati celovite ocene stanja na področju samoupravnih od- 
nosov in družbene lastnine. 

POMANJKANJE IN NEPOPOLNOST SPLOŠNIH 
SAMOUPRAVNIH AKTOV 

Iz dosedanjih ugotovitev družbenih pravobranilcev samo- 
upravljanja pa tudi iz dela sodišč združenega dela izhaja, 
da neurejenost splošnih samoupravnih aktov predstavlja re- 
sen problem v samoupravnem razvoju in gospodarjenju or- 
ganizacij združenega dela. Splošni samoupravni akti mnogih 
organizacij združenega dela in drugih delovnih skupnosti ni- 
so v skladu z zakonom, družbenimi dogovori (npr. o ka 
drovski politiki) in tistimi sporazumi, s katerimi se urejajo 
splošni samoupravni odnosi, ter da obstajajo organizacije 
združenega dela, ki nekaterih pomembnih splošnih aktov ni- 
majo, kot npr. samoupravnega sporazuma o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov, o medsebojnih razmerjih v združenem 
delu (Technocommerce, več tozđov v ŽG Ljubljana,1. Vrsta 
delovnih organizacij ima notranje odnose urejene s pravil- 
niki, sprejetimi v letih 1970, 1971 in 1972 (od 47 delovnih or- 
ganizacij v občini Ravne, ima 30 medsebojna razmerja ure- 
jena s pravilniki, a šest delovnih organizacij ureja osebne do- 
hodke s pravilniki), ki niti v postopku sprejemanja niti vse- 
binsko niso usklajeni z ustavno in zakonsko ureditvijo. 

Organizacije združenega dela opravičujejo tako stanje s 
pomanjkanjem strokovnih kadrov in pa z dejstvom, da za- 
konodaja še na usklajena z ustavo ter zaradi tega čakajo 
nove zakonske rešitve. To velja tako za delovne organizacije, 
ki ima,jo strokovne kadre, kakor za tiste, ki teh kadrov ni- 
majo. 

Pri takem stanju samoupravne zakonodaje organizacij 
združenega dela so samoupravni organi od primera do pri- 
mera odvisni od različnih razlag strokovnih služb, posledica 
tega pa so kršitve individualnih ali kolektivnih samouprav- 
nih pravic ter družbene lastnine. Takšno stanje predstavlja 
plodna tla, da se v odločanju pojavljajo poslovodni organi, 
ki odločajo mimo samoupravnih organov, na drugi strani 
pa tako stanje omogoča neodgovorno ravnanje posameznih 
delavcev. V teh primerih se delovne organizacije bojijo sa- 
moupravnih sporov, ker se zavedajo stanja samoupravne za- 
konodaje, a za izgubljene spore dolžijo sodišča, češ da šči- 
tijo neodgovornost in nedelavnost. 

V našem pravnem sistemu nimamo izoblikovane indivi- 
dualne in kolektivne odgovornosti za pomanjkanje splošnih 
samoupravnih aktov. Ta odgovornost sloni sedaj le na opisu 
nalog določenega delovnega mesta; ni pa praviloma sankcio- 
nirana kot kršitev delovnih dolžnosti. 

Na te probleme opozarjajo inšpektorji dela pa tudi služ- 
ba družbenega knjigovodstva, ki pri pregledu materialno fi- 
nančnega poslovanja ugotavljajo, da samoupravni orgi-ni za 
vrsto odločitev niso imeli pravne osnove. Posledice take ne- 
urejenosti se odražajo tudi v delu sodišč združenega dela, 
ki morajo odločati brez splošnih samoupravnih aktov. V teh 
primerih se morajo opirati samo na zakon, čeprav ta ne 
ureja specifičnosti v samoupravnih organizacijah. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja sodelujejo z in- 
špektorji dela, občinskimi komisijami za samoupravne sploš- 
ne akte, službo družbenega knjigovodstva ter sodišči zdru- 
ženega dela in poleg svojih ugotovitev uporabljajo tudi ugo- 
tovitve teh organov. Ukrepi, ki jih ti organa v svoji pristoj- 
nosti sprejemajo, ne morejo popraviti obstoječega stanja, 
ker je samoupravna zakonodaja preveč neurejena. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja skušajo z opo- 
zarjanjem vplivati na premike na tem področju, vendar pa 
potrebujemo ustrezno usklajeno akcijo vseh dejavnikov, ker 
ta bilo le tako možno doseči ustrezne uspehe. 

ORGANIZIRANJE ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 
NA SAMOUPRAVNIH TEMELJIH 

Za uveljavitev družbenoekonomskega položaja delavcev, 
ki se izraža v uresničevanju neodtujljivih samoupravnih pra- 

vic, je bistveno organiziranje delavcev v temeljne organiza- 
cije združenega dela. Temeljna ugotovitev je, da smo na tem 
področju dosegli pomembne rezultate in da se vse bolj čuta 
interes delavcev za organiziranje in utrditev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela ter združevanje dela in sredstev na 
tej podlagi. 

Ta interes in zavest delavcev o svojem položaju !n pra- 
vicah v temeljnih organizacijah združenega dela je močna 
opora za odstranjevanje nesamoupravnih in nezakonitih re- 
šitev, ki v tem trenutku še obstajajo in ki ovirajo temeljne 
organizacije združenega dela, da bi zaživele v svoji vlogi 
združevanja dela in sredstev. Pri resničnem spreminjanju 
odnosov v organizacijah združenega dela in vedno odločnej- 
ših zahtevah delavcev za ponovne proučitve odnosov v orga- 
nizacijah združenega dela ln pogojev za organiziranje temelj- 
nih organizacij združenega dela so družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja pri svojem delu ugotavljali naslednje: 

1. Nekatere organizacije združenega dela že leta ugotav- 
ljajo, da posamezni deli delovnega procesa izpolnjujejo po- 
goje za organiziranje tozdov, organiziranje pa zavlačujejo in 
odlagajo (npr. železarna Ravne). 

2. Nekatere organizacije združenega dela, ki so se že or- 
ganizirale v tozde, tega niso dosledno izpeljale s splošnimi 
samoupravnimi akti, niso razdelile premoženja, ter rešile do- 
hodkovnih odnosov. V bistvu so ostale enovite organizacije 
združenega dela, ki so konstituiranje v smislu zakona Izvedle 
zgolj v registru okrožnega gospodarskega sodišča. 

Posledice takih pomanjkljivih rešitev so v notranjih ne- 
soglasjih in slabšem gospodarjenju pa tudi v >tatusnih spo- 
rih pred sodišči združenega dela (npr. Alpetour škofja Loka, 
Cimos Koper, kmetijska zadruga Lucija). 

3. V določenih organizacijah združenega dela, v katerih 
je pravno formalno izpeljano konstituiranje v smislu zako- 
na, temeljne organizacije združenega dela niso postale no- 
silci družbene reprodukcije, nosilci vseh razmerij, ki na tej 
podlagi nastajajo v združenem delu. 

Ni težko ugotoviti, da so v samoupravnih aktih ostala 
nejasna in nedorečena zlasti ekonomska, dohodkovna raz- 
merja med tozdi zato, da bi lahko mimo ali brez samouprav- 
no sprejetih načrtov in sporazumov o združevanju sredstev 
uresničili nekakšne »višje« interese. Težnje po centralizaciji 
upravljanja z dohodkom so še vedno zelo močne, ker očitno 
ni prevladalo spoznanje, da je mogoče ustvariti najugodnejša 
možnosti za skupno razširjeno reprodukcijo in povečanje 
skupne storilnosti edino s koncentracijo sredstev na demo- 
kratičnih osnovah. Zato še vedno ugotavljamo, da razpolož- 
ljiva prosta sredstva neredko vlagajo v investicije, ki ne za- 
gotavljajo večje, boljše proizvodnje in torej niso v sku; 
interesu združenega dela. 

Osnovna značilnost samoupravnih splošnih aktov v teh 
organizacijah združenega dela je v tem, da ponavljajo ustav- 
na načela, ne rešujejo pa konkretnih razmerij, kar v praksi 
povzroča že navedeno stanje. 

To omogoča tak vpliv poslovodnih organov, skupnih sa- 
moupravnih organov in skupnih služb na gospodarjenje, ka- 
drovsko politiko, dohodek temeljne organizacije združenega 
dela, da le4e ne morejo zaživeti kot osnovna ekonomska in 
samoupravna celica združenega dela (npr. Železniško gospo- 
darstvo Ljubljana). 

Potrebno je ponovno proučiti odnos& znotraj posamez- 
nih organizacij, ki preprečujejo popolno uveljavitev tozdov 
v samoupravni organiziranosti združenega dela. 

4. Pojavljajo se tudi zahteve po organiziranju tozdov ali 
pa so v nekaterih organizacijah združenega dela tozdi tudi 
organizirani, vendar ne v interesu uveljavitve ustavnega druž- 
benoekonomskega položaja delavcev, temveč očitno \z oseb- 
nih — skupinsko lastniških interesov ožjih skupin. Take zar 
hteve po organiziranju temeljne organizacije združenega dela 
postavljajo predvsem manjše skupine delavcev npr. na po- 
dročju trgovine (Plava Laguna, Ambient) Republiški druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja je v teh primerih pred- 
lagal sodišču združenega dela ugotovitev, da ni pogojev za 
organiziranje temeljne organizacije združenega dela in razve- 
ljavitev sklepa delovnih skupnosti. 

Proces organiziranja delavcev v temeljne organizacije 
združenega dela in ureijanje medsebojnih odnosov za samo- 
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upravno združevanje dela. in sredstev je resnično zajel široko 
bazo delovnih ljudi, vendar ta sama ne more zagotoviti hi- 
trejše preobrazbe družbenoekonomskih odnosov v organiza- 
cijah združenega dela. 

Zaradi tega se širi prepad med resničnimi odnosi in pro- 
fclamiiranimi načeli. Posledice tega se čutijo ne samo v mezd- 
nem obnašanju delavcev, temveč tudi v nezaupanju v samo- 
upravni sistem, kar ustvarja pogoje za iskanje preživelih re- 
šitev, ki slone na samoupravnem sistemu tujih idej. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja, Iti so pri svo- 
jem delu naleteli na te probleme, so v stikih s samouprav- 
nimi organi, družbenopolitičnimi organizacijami v delovnih 
organizacijah in zunaj njih opozarjali na te pojave, v neka- 
terih primerih pa tudi s postopki pred sodišči združenega 
dela reševali nastale probleme. 

Razprava o zakonu o združenem delu in njegov sprejem 
bosta vsekakor dala močno vzpodbudo za urejanje samo- 
upravnih razmerij v združenem delu, ki po začetnem zagonu 
upada. 

POLOŽAJ SKUPNIH STROKOVNIH SLUŽB 

Iz samoupravne zakonodaje organizacij združenega deila 
ugotavljamo, da skupne službe v delovnih organizacijah niso 
organizirane kot temeljne organizacije združenega dela, am- 
pak kot delovne skupnosti skupnih služb. 

Pri konstituiranju organizacij združenega dela je torej 
prevladalo spoznanje, da delavci, ki opravljajo administra- 
tivno-strokovna in razna pomožna dela, svojega koristnega 
ta nujno potrebnega dela ne realizirajo neodvisno, ampak 
prek temeljnih organizacij združenega dela. 

Kljub tako določenemu statusu skupnih služb pa v prak- 
si nismo odstranili vseh nejasnosti in vprašanj. Nedvomno 
je zlasti v bolj sestavljenih organizacijskih tvorbah potrebno 
še veliko ustvarjalnega dela, da bi izdelali in uveljavili naj- 
boljšo Organiziranost vseh služb in zlasti da bi se razmerja 
med posameznimi temeljnimi organizacijami združenega de- 
la in skupnimi službami uredila tako, da bo uresničeno ustav- 
no načelo o družbenem značaju in neodtujljivosti dohodka. 
Takega ustvarjalnega dela je bilo doslej premalo. V neka- 
terih okoljih se je organiziranost organizacij združenega dela 
prilagodila zahtevam ustave in zakonov le formalno, vsebina 
odnosov znotraj organizacij združenega dela pa je ostala bolj 
ali manj nespremenjena. 

Ob razčlenjevanju odnosov znotraj organizacij združe- 
nega dela se vsebolj potrjuje domneva, da vzrokov za po- 
manjkljivo, nejasno in tudi protiustavno samoupravno za- 
konodajo (že sprejeto in tisto v nastajanju) ni mogoče iskati 
predvsem v nezrianju (nestrokovnosti), ampak v veliki meri 
tudi v tem, da je v ozadju teh predlogov, ali odpor proti no- 
vemu, ali pa različni parcialni interesi in odpor proti tfeimu, 
da bi opredelili odgovornost posameznikov pri opravljanju 
delovnih dolžnosti. Rekli bi lahko, da gre za tehnokra.tizem, 
torej za zlorabo strokovnosti v korist ožjih skupin. 

V splošnih samoupravnih aktih so nejasne in nedorečene 
zlasti tudi delovne dolžnosti skupnih služb, posameznih stro- 
kovnih in vodilnih delavcev, ker v teh aktih ni jasno dolo- 
čeno, da so vodilni delavci in. poslovodni organi delovno, 
pravno in politično odgovorni za doseganje smotrov in na- 
log, sprejetih v delovnih in razvojnih načrtih, je to odgovor- 
nost budi težko ali celo nemogoče uveljaviti. 

Nepravilnosti v zvezi s skupnimi službami, ži se z raz- 
lično težo v različnih razmerjih in soodvisnosti pojavljajo v 
delovnih organizacijah, so predvsem naslednje: 

1. Delovne skupnosti skupnih služb so ustanovljene š sa- 
moupravnimi sporazumi o združevanju temeljnih organizacij 
združenega dela v delovno organizacijo, kjer so status skup- 
nih služb in njihove naloge določeni načelno. Niso pa skle- 
njeni samoupravni sporazumi med delovnimi skupnostmi 
skupnih služb in temeljnimi organizacijami združenega dela, 
v katerih bi bile zelo jasno in konkretno opredeljene naloge 
skupnih služb, ki jih le-te morajo opravljati za vse ali posa- 
mezne temeljne organizacije združenega dela, pogoji v ka- 
terih bodo skupne službe te naloge opravljale (dohodek, de- 
lovni prostori ipd.), odgovornost služb in posameznikov. Med 
skupnimi službami in temeljnimi organizacijami združenega 

dela (vodstvi in samoupravnimi organi) se porajajo konflikti 
na temo, ali so naloge skupnih služb preobsežne ali pre- 
majhne; skupne službe prilagajajo dejavnost »svojim« po- 
trebam in »višjim« ciljem delovne organizacije ipd. 

2. V eni delovni skupnosti skupnih služb so zbrane naj- 
različnejše dejavnosti, ki jih opravljajo za vse združene te- 
meljne organizacije združenega dela ali samo za nekatere. 
Med obravnavanimi delovnimi organizacijami ni nobene, ki 
bi organizirala več delovnih skupnosti skupnih služb. Zelo 
redki so tudi primeri, ko so neproizvodne skupne dejavno- 
sti, ki imajo možnost postati temeljna organizaoija združe- 
nega dela (npr. znanstvenoraziskovalna dejavnost, projek- 
tivni biroji) res organizirane kot temeljne organizacije zdru- 
ženega dela. 

3. Ob prevelikem kopičenju služb in tehnično strokovnih 
kadrov v skupnih službah ostajajo temeljne organizacije 
združenega dela brez nujno potrebnih strokovnjakov, kar bi 
v posledici povzročilo, da temeljne organizacije združenega 
dela postanejo skupnosti fizičnih delavcev, katerim skupne 
službe dirigirajo naloge. Nadaljevanje takega procesa bi nuj- 
no privedlo tudi do odtujevanja med delavci, ki jih delovni 
procesi sicer združujejo. 

4. Temeljne organizacije združenega dela združene v de- 
lovno organizacijo, ki nimajo opredeljenih skupnih ciljev in 
sprejetih skupnih samoupravnih delovnih in razvojnih načr- 
tov, so postale ali pa se spreminjajo v bistvu v delovne or- 
ganizacije. To pomeni, da se vse bolj povečujejo tudi stro- 
kovne službe v temeljnih organizacijah združenega dela, če- 
mur zagotovo sledi nesmotrno izkoriščanje strokovnih 'ka- 
drov in sredstev. 

5. Primerov, ko bi s samoupravnimi akti določili, da 
pripada skupnim službam del akumulacije temeljnih organi- 
zacij združenega dela, praktično ni več. Pojavlja pa se druga 
skrajnost, ko skupne službe obravnavajo in financirajo ta- 
ko, da delavcem teh služb vnaprej proračunsko določijo 
osebne dohodke in druge prejemke. Takšen proračunski od- 
nos do skupnih služb destimulira delavce za bolj ustvarjal- 
no in učinkovito delo in povzroča neodgovoren odnos do 
porabe denarja. . 

MEDSEBOJNA RAZMERJA V ZDRUŽENEM DELU 

Leta 1975 je v Sloveniji delovalo manjše število družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja (tri) skozi večji del leta. 
Zato ni bilo možnosti, da bi se vključevali v večje število 
postopkov iz medsebojnih razmerij v združenem delu, kljub 
temu da so jih sodišča združenega dela redno obveščala o 
postopkih. 

Praksa družbenih pravobranilcev samoupravljanja je, da 
se vključujejo v postopke bodisi na zahtevo delavcev aJi so- 
dišč združenega dela povsod tam, kjer ugotovijo neurejene 
in nezdrave medsebojne odnose v delovnih skupnostih. 

Take medsebojne odnose med delavci v združenem delu 
ugotavljamo predvsem v tastih organizacijah, kjer imajo ne- 
urejeno samoupravno zakonodajo in kjer se družbenopoli- 
tične organizacije posebno sindikat, niso uveljavile v svoji 
samostojni, ustavno opredeljeni vlogi. 

Značilno za organizacije z neurejeno samoupravno zako- 
nodajo je, da je ta večkrat samo prepisana in vsebuje pred- 
vsem načelne določbe; manjkajo pa natančne določbe npr. 
o postopkih, udeležencih, kršitvah, dolžnostih strokovnih 
služb, da pripravijo gradivo itd. Temu se večkrat pridruži 
tudi neorganiziranost in nesamostojnost družbenopolitičnih 
organizacij in njihovih vodstev. Samoupravljanje tako nima 
opore v zdravih enakopravnih medsebojnih odnosih med de- 
lavci." Družbenopolitične organizacije v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela ne spremljajo sistematično in stalno so- 
cialnih odnosov med delavci, premalo izobražujejo in vzpod- 
bujajo aktivnosti in angažiranost delavcev. Delovni ljudje 
se delijo na delavce in administracijo — nastaja stanje mi 
in vi itd. V takem vzdušju tudi v sporih iz medsebojnih 
razmerij zaradi kršitev delovnih dolžnosti neenako obrav- 
navajo defejvce glede na to, kateri skupini pripadajo. V teh 
primerih praviloma v sporih iz medsebojnih razmerij ne 
sodeluje sindikalna organizacija; če pa že, je njeno mnenje 
formalistično in ne vsebuje v posamičnem primeru social- 
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nodružbene anamneze priimera in stvarnega mnenja okolja, 
v kaiterem delavec živi in dela. 

Take pomanjkljivosti omogočajo tudi nedelavnim in ne- 
konstinjktivnim posameznikom izkoriščanje pravic brez vlo- 
ženega dela, zlorabo zakona in samoupravnih predpisov. 
Imamo precej primerov, da prav taki delavci zahtevajo za- 
ščito od družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

Nepopolnost splošnih samoupravnih aktov in pomanjklji 
vost postopkov znotraj delovnih skupnosti in dolgotrajnost 
le-teh pred sodišči in drugimi organi, dodatno zaostruje med- 
sebojne odnose (TKK Srpenica); tako da jih niti odločitve 
sodišč ne morejo več popraviti. Ni tudi tako majhno število 
primerov, ko se nadaljuje šikaniranje delavcev, kljub temu 
da so sodne odločbe pravnomočne. Vse to kaže, da se sa- 
moupravna zakonitost ne izvaja dosledno, zato je nujno za- 
ostriti odgovornost za izvajanje sodnih in samoupravnih od- 
ločitev odgovornih organov in posameznikov. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja v takih prime- 
rih delujejo preventivno — predvsem neposredno v samih 
organizacijah. V Celju npr. se je zaradi tega že zmanjšalo 
število sporov pri sodišču združenega dela. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja se v svojem de- 
lu bolj usmerjajo na družbeno varstvo samoupravnih pravic 
delavcev na tem področju, ne pa na delo v posamičnih pri- 
merih. V teto primerih mnogo pomeni pravna pomoč, ki 
je v nekaterih mestih dobro organizirana pri občinskih ozi- 
roma mestnih sindikalnih svetih; vendar vsa Slovenija z njo 
še ni pokrita. 

NAGRAJEVANJE PO DELU 

Pritožbe in vprašanja delavcev s področja nagrajevanja 
po delu kažejo, da je nagrajevanje po daiu v dolženi krizd. 
Dohodka marsikje ne ugotavljajo na ravni temeljne organi- 
zacije združenega dela. Delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela nimajo podatkov, na podlagi katerih bi lah- 
ko ugotavljali svojo gospodarsko in delovno uspešnost; tako 
se jim zdi, da osebne dohodke določajo »nekje zgoraj«. Mno- 
go delovnih skupnosti ima nepopolne sporazume o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov ali jih še sploh nima, tako da 
določajo osebne dohodke po občasnih sklepih delavskega 
sveta. Sami sporazumi večkrat določajo osnove za osebne 
dohodke le po času, izobrazbi in službenih letih, posebno 
za neproizvodno delo; primanjkuje pa konkretnih meril za 
delitev osebnega dohodka na podlagi uspehov dela m gospo- 
darjenja. Več razpravljajo o sindikalni Ust: in »pravicah«, 
manj pa o delovnih rezultatih oziroma merjenju delovnih 
uspehov. V mnogih, tudi proizvodnih, trgovskih in drugih 
organizacijah je delo v neposredni proizvodnji slabše na- 
grajeno kot enostavno administrativno delo. Posledica tega 
so tudi prizadevanja kvalificiranih delavcev (mehanikov, 
ključavničarjev) da svojo izobrazbo dopolnijo, tako da bi se 
lahko zaposlili na delovnih mestiih skladiščnikov, administra- 
torjev in podobno. 

Zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem 
dogovarjanju, o merilih za razporejanje dohodka in za deli- 
tev sredstev za osebne dohodke izhaja iz načela, da je od- 
ločanje o delitvi dohodka in osebnih dohodkov neodtujljiva 
samoupravna pravica delovnih ljudi. Poročila službe druž- 
benega knjigovodstva m skupnih komisij udeležencev samo- 
upravnih sporazumov ugotavljajo kršitve na tem področju. 
Tudi družbeni pravobranilci samoupravljanja pri svojem de- 
lu ugotavljajo kršitve, ki obstajajo v tem, da imamo orga- 
nizacije združenega dela, ki svoje splošne samoupravne akte 
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov niso uskladile s spre- 
jetimi sporazumi (obstajajo še pravilniki iz leta 1970) ali pa 
pri izplačilih osebnih dohodkov prekoračujejo dogovorjena 
merila. Pomen spoštovanja samoupravnih sporazumov o de- 
litvi dohodka in osebnih dohodkov ne moremo ocenjevati 
samo s stališča izvajanja družbenoekonomske politike, če- 
prav je ta vidik zelo pomemben, temveč tudi s stališča po-' 
sledic, ki jih imajo take kršitve na tiste delovne skupnosti, 
ki dogovorjeno družbenoekonomsko politiko spoštujejo in 
dosledno izvajajo nagrajevanje po delu. 

Republiški zakon o sodiščih združenega dela določa, da 
ta sodišča odločajo tudi o sporih o razporejanju dohodka, 

ki je v nasprotju z načeli in merili samoupravnih sporazu- 
mov o razporejanju dohodka in delitvi osebnih dohodkov. 
To pomeni, da lahko družbeni pravobranilci samoupravlja- 
nja sprožijo pred sodišči združenega dela postopke zaradi 
oškodovanja družbene lastnine ali neupoštevanja načela na- 
grajevanja po delu tudi na tem pomembnem področju sa- 
moupravnega urejanja in odločanja delovnih ljudi. Republi- 
ški družbeni pravobranilec samoupravljanja je že sprožil 
tak spor pred sodiščem združenega dela. Vendar zahteva 
obseg teh kršitev večjo aktivnost pristojnih komisij za 
spremljanje samoupravnih sporazumov in oceno vloge druž- 
benih pravobranilcev samoupravljanja na tem področju za- 
ščite družbene lastnine. 

NAGRAJEVANJE UČITELJEV V OSNOVNIH ŠOLAH 

Samoupravni sporazum o osnovah In merilih za razpo- 
rejanje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke osnov- 
nih šol, ki so ga podpisale vse slovenske osnovne šole, do- 
loča: 

»Delavcu, ki ima nižjo strokovno izobiazbo ali strokov- 
no usposobljenost, kot se zahteva na delovnem mestu, na 
katerem dela oziroma dela na delovnem mestu, kjer se za- 
hteva izobrazba alternativno, se odbija določen odstotek od 
razlike med številom točk za zahtevano *n njegovo resnično 
izobrazbo. Vendar se lahko za ta odbitek zmanjša osebni 
dohodek le v primeru, če delavec ne opravlja zahtevanih 
opravil v predvideni kvaliteti, obsegu in času. Odbitek do- 
loča samoupravni akt podpisnikov sporazumevanja. Rešitve 
v teh samoupravnih aktih morajo spodbujati k izobraževanju. 

Ob uveljavljanju določil tega člena v samoupravnih aktih 
šol se pojavlja vrsta nejasnosti, nesporazumov, tudi sporov 
med posameznimi skupinami učiteljev, ki se po merilih de- 
litve osebnih dohodkov znajdejo v neenakem položaju. Oce- 
njujemo, da so se tovrstni nemiri v zri^tiiem delu učitelj- 
skih zborov stopnjevali do te mere, da nujno vplivajo na 
delo učiteljev. 

V osnovnih šolah učijo učitelji treh različnih stopenj izo- 
brazbe — srednjo, višjo in visoko. Ob predpostavki, da oprav- 
ljajo enakovredno, enako pomembno, zahtevno in odgovorno 
delo (razlike med delovnimi mesti učiteljev npr. različnih 
učnih predmetov ah različnih stopenj strokovno nikoli niso 
bile utemeljene in ovrednotene), se med učitelji takoj po- 
stavlja vprašanje enakega plačila za enako delo na eni strani 
in stimulacije k izobraževanju na drugi. In od tod tudi izvira 
konflikt med učitelji različnih stopenj izobrazbe. Ugotavljamo, 
da si šole pa tudi druge instituoije niso prizadevale, da bi iz- 
delale merila za nagrajevanje po kvaliteti. Tam, kjer pa so 
taki poskusi nastajali, so jih zavračali z razlago, da kvalitete 
tovrstnega dela ni mogoče meriti niti ocenjevati. Podobni pro- 
blemi se pojavljajo na vseh področjih družbenih dejavnosti. 

SAMOUPRAVNO UREJANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ 
V DELOVNIH SKUPNOSTIH 

Velik del organizacij združenega dela nima samouprav- 
nega splošnega akta o dodeljevanju stanovanj in stanovanj- 
skih kreditov (v nekaterih slovenskih občinah je takih orga- 
nizacij združenega dela več kot polovica), čeprav zakon na to 
obvezuje. 

Tako se pogosto dogaja, da delavski sveti odobrijo de- 
lavcu kredit za nakup stanovanja ali dodelijo najemno stano- 
vanje, ne da bi bila v splošnem samoupravnem aktu sprejeta 
merila za dodeljevanje stanovanj in kreditov Niso redki pri- 
meri, ko delijo kredite v nasprotju s samoupravno sprejetimi 
merilii oziroma le-te spreminjajo zato, da je zaradi »posebnih« 
interesov posamezniku mogoče dodeliti stanovanje ali stano- 
vanjski kredit. 

Zaznali sino nekaj primerov, da so delavski sveti zavračali 
garancije za kredite delavcem z nizkimi osebnimi dohodki ali 
mladim družinam, češ da organizacija združenega dela ne 
more podpisovati »bianco menic« za svoje delavce. (Ena teh 
delovnih organizacij pa je ob tem dodelila štirim vodilnim de- 
lavcem najemna stanovanja). Razširjenosti tega pojava nismo 
mogli oceniti, ker se vsi prizadeti delavci niso obračali po 
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nasvete in pomoč. Pojav pa je izredno negativen, saj bi lahko 
začel rušiti začrtano stanovanjsko politiko. 

Zaščita pravic delavcev je ob pomanjkanju interne samo- 
upravne zakonodaje na stanovanjskem področju izredno težka. 
Ker nd sprejetih objektivnih meril za dodeljevanje stanovanj, 
je izredno težko preslabi (znotraj in zunaj organizacije zdru- 
ženega dela) primernost in pravilnost posameznih sklepov o 
dodelitvi stanovanj ali kreditov. 

Vseikakor so ti problemi izredno pereči s političnega in 
socialnega vidika. Seveda jih ne bo mogoče rešiti le s posre- 
dovanjem — preventivnim in sankcijskim — družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja. Na tem področju je še vedno nuj- 
na akcija sindikatov (na podlagi sklepov 8. kongresa Zveze 
sindikatov Slovenije), ker so stanovanja za delavce še boflij pe- 
reče vprašanje kakor osebni dohodki. 

NEKATERI PROBLEMI V KADROVSKI POLITIKI 

Velik del organizacij združenega dela in drugih delovnih 
skupnosti je podpisal družbene dogovore o kadrovski politiki 
v občinah, vendar je med njimi mnogo takih organizacij, ki 
teh določb niso vnesle v svoje splošne samoupravne akte. še 
vedno imamo zmotna pravna mnenja: če nismo vnesli teh do- 
ločil v samoupravno zakonodajo, to za nas ni obvezno. 

V mnogih organizacijah nimajo začrtane dolgoročne ka- 
drovske politike in vzgoje ter izobraževanja kadrov. Vse to 
kaže, da se v njih vsebinsko ne uresničujejo družbeni doku- 
menti o kadrovski politiki. To se dogaja predvsem v organiza- 
cijah, kjer se vodillni ali strokovnjaki »bojijo konkurence« in 
tam, kjer še vedno vlada meadno obnašanje in se nekateri 
bojujejo proti »visokim plačam« strokovnjakov. 

Da bi zagotovili možnosti za večja izplačila osebnih do- 
hodkov, marsikje umetno povečujejo zahtevnost delovnih 
mest, drugje spet večkrat razpisujejo vodilna mesta, pa kandi- 
datov potem ne sprejmejo, čeprav izpolnjujejo pogoije razpi- 
sov, to pa zato, da ohranjajo status v. d. posameznikom iz 
svoje delovne skupnosti, ki sicer ne izpolnjujejo razpisnih po- 
gojev (npr. Agrotehnika). 

V organizacijah opažamo take in podobne nepravilnosti 
predvsem v skupnih službah, medtem ko jih je manj v nepo- 
sredni proizvodnji. 

V takih primerih so družbeni pravobranilci samoupravlja- 
nja intervenirali neposredno v organizacijah. 

STROKOVNI PREDLOGI IN SAMOUPRAVNO ODLOČANJE 
V DELOVNIH SKUPNOSTIH 

Na družbene pravobranilce samoupravljanja se obračajo 
posamezni strokovni delavci za zaščito svojih samoupravnih 
pravic. Po analizi ugotavljamo, da niso redki primeri, ko v 
organizacijah združenega dela prihaja do sporov med strokov- 
nimi delarvci zaradi različnih strokovnih mnenj o projektih, 
tehnoloških rešitvah, proizvodnih programih ipd. V samih 
strokovnih službah nimajo izoblikovanih demokratičnih me- 
tod vodenja strokovne razprave, ki bi omogočala sprejem naj- 
boljše rešitve. Zato prihaja do zaostritve madsebojnih od- 
nosov, zaradi hierarhične organiziranosti strokovnih služb pa 
se uveljavi samo ena možnost. Delavskim svetom predlagajo 
rešitve brez alternativ in argumentacije. V takih primerih de- 
lavski sveti ne zahtevajo strokovno obraziožsne in tudi dru- 
gačne oziroma druge predloge ali mnenja zunanjih strokovnih 
delavcev oziroma institucij. Neizoblikovane metode dela in 
odločanje na tem področju slabijo gospodarsko in samo- 
upravno učinkovitost organizacij in povzročajo zaostrene med- 
sebojne odnose. To pa pelje v »nezaupnice«, politično arbitri- 
ranje o posameznikih ipd. 

NEPOSREDNO SPREMLJANJE USPEHOV GOSPODARJENJA 
IN RAZVOJA SAMOUPRAVLJANJA V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA 

Skupine delavcev pa tudi organi samoupravne delavske 
kontrole m posameznih organizacij združenega dela se obra- 
čajo na družbenega pravobranilca, samoupravljanja, ko so za- 
skrbljeni za perspektivo organizacije združenega dela. V teh 
primerih običajno ugotavljamo nedisciplino pri delu, in- 
teres nekaterih skupin delavcev samo za osebni dohodek in 

nemoč aH brezbrižnost vodilnih in strokovnih delavcev in 
njihovo močno fluktuacijo. Tudi ni redko prikrivanje realnega 
gospodarskega položaja organizacije. Prav tako ugotavljamo, 
da so primeri, ko s problemi organizacije niso seznanjeni 
družbenopolitični dejavniki v občini; pa tudi če so, ne ukre- 
pajo (Koper, škofja Loka, Kočevje). 

INFORMIRANJE DELAVCEV 

Posredno prek obravnavanih zadev ugotavljamo, da infor- 
miranje ni ustrezno tako po oblikah kot po vsebini, da infor- 
macije ne sežejo do vseh delavcev, da je vse premalo povrat- 
nih informacij ipd. Pogosto so vzroki za spore v zvezi z orga- 
niziranjem temeljnih organizacij združenega dela, delitvijo 
premoženja, medsebojnimi razmerji, delitvijo osebnih do- 
hodkov, v stanovanjskih zadevah v nezadostnem in neustrez- 
nem informiranju pri sprejemanju splošnih samoupravnih 
aktov in posameznih sklepov. Taiko se razprave o vprašanjih 
npr. samoupravne organiziranosti, delitve osebnih dohodkov 
sprožajo v veliko večji meri takrat, ko se že sprejeti samo- 
upravni splošni akti začno uveljavljati v praksi, namesto da 
bi jih s premišljenimi načini in vsebino informacij sproščali 
že ob javnih razpravah o osnutkih in predlogih samoupravnih 
aktov. 

Treba pa je kritično oceniti tudi splošen pojav, da delavci 
in občani uveljavljajo v večji meri informiranje kot pravico 
(kar bi lahko pomenilo, da je nekomu naložena dolžnost, da 
druge informira), v veliko manjši meri pa kot svojo dolžnost. 
To pomeni, da še ni zadosti uveljavljeno načelo podružab- 
Ijanja informacij v tem smislu, da delavci sporočajo določene 
informacije drugim delavcem, da gre torej za medsebojno ob- 
veščanje. Sicer pa je mogoče ugotoviti, da navajajo k takemu 
pasivnemu odnosu do informacij določila v pravilnikih organi- 
zacij združenega dela o obveščanju. Večkrat namreč prebe- 
remo določilo, »da morajo bditd delavcem informacije dostop- 
ne«. To pa v praksi lahko pomeni dve skrajnosti: da so na 
vpogled v tajništvu ali da mora biti vsak delavec o vsaki za- 
devi (katere so te zadeve, pa pravilniki običajno ne določajo) 
v celoti obveščen, dobiti mora celotno gradivo. Ena in druga 
skrajnost pomenita enako: kot da informacije ni. Sicer pa 
ugotavljamo, da pri vseh internih glasilih organizacij združe- 
nega dela še niso formirani družbeni organi upravljanja v 
smislu določil zakona o javnem obveščanju. Tako je pogost 
pojav, da določajo politiko obveščanja in izbirajo informacije 
ozki urednišiki odbori, prek katerih je mogoče informacije 
tudi izrabljati in tako manipulirati z delavci. 

OVIRE PRI DELU SAMOUPRAVNE DELAVSKE KONTROLE 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja v posameznih pri- 
merih kršitev samoupravnih pravic delavcev ali družbene last- 
nine neposredno sodelujejo z organi samoupravne delavske 
kontrole v prizadetih organizacijah združenega dela. 

Pri tem ugotavljamo, da so člani organov samoupravnih 
delavskih kontrol povsod tam, kjer je steklo njihovo družbe- 
noekonomsko izobraževanje, zelo prizadevni. Dogaja se celo, 
da ko tako izobraženi delavci pričnejo delovati v organu sa- 
moupravne delavske kontrole, jih zato nadrejeni v delovnem 
procesu začno šikanirati, ker niso seznanjeni z ustavno funk- 
cijo samoupravne delavske kontrole ali pa je ne sprejemajo. 
Ponekod želijo delo teh organov preprečevati predvsem s tem, 
da iščejo osebne napake pri posameznikih ali pa jih želijo na 
račun izmišljenih obtožb šikanirati ter odpuščati z delovnih 
mest. Pri tem izrabljajo »politične aktive« in posameznike s 
svojimi osebnimi računi. V primeru ŽG — sekcija Pragerslko 
je zato moral družbeni pravobranilec samoupravljanja za- 
držati nekaaonito premestitev delavca, člana organa delavske 
kontrole, potem pa je sodišče združenega dela odpravilo vse 
nezatkonite premestitve delavcev. Pri tem je zanimivo, da je 
več posameznih strokovnjakov iz ŽG — Ljubljana neposredno 
navajalo delavski svet na nezakonitost in prek sredstev [in- 
formiranja (Nova proga) želelo diskreditirati delo družbenega 
praivobranilca samoupravljanja in sodišča združenega dela. 

Organi samoupravne delavske kontrole niso učinkoviti v 
tistih primerih, kjer nimajo podpore družbenopolitičnih orga- 
nizacij v organizacijah združenega dela. Učinkovitost teh or- 
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ganov je večja v organizacijah .združenega dela, kjer je pre- 
vladovalo v medsebojnih odnosih prepričanje, da so člani sa- 
moupravne delavske kontrole odgovorni le delavcem, ki so 
jih izvolili, in kjer so delavci prepričam, da zaradi dela v 
organu samoupravne delavske kontrole ne bodo šikanirani na 
svojih delovnih mestih, še vedno pa ugotavljamo velik razcep 
med splošno sprejetimi političnimi stališči o samoupravni de- 
lavski kontroli in uresničevanjem ustavne funkcije samouprav- 
ne delavske kontrole v organizacijah združenega dela in dru- 
gih delovnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupno- 
stih; v zadnjih dveh praktično samoupravne dslavske kontrole 
ne delujejo. 

DRUŽBENI ZNAČAJ DOHODKA IN RAZISKOVALNO DELO 

Na podlagi samoupravne zakonodaje in nekaterih drugih 
dokumentov nekaj fakultet ocenjujemo, da na fakultetah že 
nekaj let niso potekala zadostna prizadevanja za poglabljanje 
samoupravnih odnosov in uveljavljanje novih ustreznih oblik 
samoupravne organiziranosti. Rešitve v duhu ustavnih načel 
in intencij zakona o znanstveno raziskovalni dejavnosti in o 
visokem šolstvu ter stališča zveze komunistov o vključevanju 
vseh delavcev in študentov v samoupravljanje, o krepitvi sa- 
moupravne vloge notranjih učnih in raziskovalnih enot, o so- 
delovanju vseh zainteresiranih, posebno uporabnikov pri pro- 
gramiranju in izvajanju znanstveno raziskovalne dejavnosti, si 
le stežka utirajo pot v visokošolske zavode. 

Tako se na fakultetah še vedno srečujejo z vprašanji in 
problemi glede načina in pravic razpolaganja s sredstvi fakul- 
tete, sklepanju pogodb z naročniki znanstveno raziskovalnih 
nalog ipd. Na fakultetah ni uveljavljen družbenoekonomski od- 
nos, ki bi zagotavljal enovitost in družbeni značaj ustvarjene- 
ga dohodka. 

Tako dohodek, ki ga ustvarjajo delavci s pedagoškim, razisko- 
valnim in drugim delom, še vedno ni sestavni del celotnega 
dohodka fakultet oziroma posameznega tozda, ki bi se nato 
delil po enotnih merilih za delitev osebnih dohodkov med po- 
samezne delavce, glede na njihov prispevek pri pedagoškem, 
raziskovalnem in drugem delu. V praksi to pomeni, da je pe- 
dagoškim delavcem vnaprej zagotovljen osebni dohodek za 
osnovno pedagoško dejavnost, za znanstveno in drugo dejav- 
nost pa se lahko sklepajo dogovori mimo fakultet in njenih 
samoupravnih organov, v bistvu kot zasebni aranžmaji brez 
zadostne samoupravne in še posebej družbene kontrole. Tako 
je še vedno omogočena privatizacija družbenega dohodka in 
otežkočeno odločanje uporabnikov o sredstvih na podlagi re- 
zultatov raziskovalnega dela. To je tudi posledica dosedanje 
samoupravne ureditve znotraj zavodov, ki se izredno počasi in 
z zamudo usklajuje z ustavo in zakoni. 

ZAČASNA OMEJITEV SAMOUPRAVNIH PRAVIC 

Pomanjkanje ustrezne zakonodaje močno občutimo takrat, 
ko bi bilo potrebno v organizacijah združenega dela, kjer so 
bistveno moteni samoupravni odnosi in huje prizadeti družbe- 
ni interesi, uvesti začasno omejitev samoupravnih pravic ali 
poslovodne organe in vodilne delavce odstaviti. 

Ne glede na to, da je v takšnih primerih mogoče nepo- 
sredno uporabiti 153. člen slovenske ustave, ki določa pravice 
družbenopolitične skupnosti v zvezi z uveljavljanjem začasnih 
ukrepov, nastopa veliko težav zaradi tega, KeT z zakonom niso 
določeni postopki in pogoji, v katerih je te ukrepe mogoče 
uvesti. Zato je treba pri postopku uvajanja ukrepov še vedno 
upoštevati veljavna določila o prisilni upravi zakona o pod- 
jetjih. 

To možnost je uporabil družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja, ko je skupščini občine Piran predlagal, da v 
kmetijski zadrugi Lucija Portorož s posebno odločbo uveljavi 
začasne ukrepe. To je zaradi veljavnosti omenjenih določb o 
prisilni upravi oziroma pomanjkanju z ustavo usklajene 
zakonodaje pomenilo, da je morala biti uveljavljena v bistvu 
prisilna uprava v smislu starega zakona; čepra.v bi za ure- 
ditev stanja v kmetijski zadrugi verjetno zadoščalo, če bi bili 
uveljavljeni le nekateri začasni ukrepi po 153 členu ustave. 

Ne glede na to je družbeni pravobranilec samoupravljanja 
podal predlog in so bili na zborih skupščine občine Piran 
sprejeti ukrepi predvsem iz naslednjih razlogov; 

— odločba ustavnega sodišča SRS. da v kmetijski zadrugi 
Lučaja Portorož obstajajo pogoji za organiziranje temeljne 
organizacije združenega dela kmetijska proizvodnja Sečovlje 
v času enega leta ni bila izvršena, niti ni bilo realnih upov, 
da ba jo bilo mogoče v krajšem času brez izrednih ukrepov re- 
alizirati na način, ki bi zagotavljaj optimalno izkoriščanje 
vseh proizvodnih zmogljivosti in ustrezno samoupravno orga- 
niziranost. Predvsem niso bili sprejeti nekateri bistveni ele- 
menti za uresničitev samoupravnega sporazuma o združevanju 
tozdov, predvsem skupen gospodarski in razvojni načrt, samo- 
upravni sporazum o razdelitvi premoženja; 

— odnosi, zlasti med vodilnimi delavci, so bili v zadrugi 
več kot skrajno zaostrena, njihov pogled na razvoj pa bistveno 
različen. Zato so se predlogi za sporazumno reševanje med 
tozdi prepočasi uresničevali (dve leti). Medtem pa je v za- 
drugi očitno nastajala družbena in gospodarska škoda; tudi 
zunanja dejavniki ne bi smeli tako dolgo čakati. 

Ta primer navajamo zato, ker imamo organizacije združe- 
nega dela, za katere je splošno znano, da slabo gospodarijo, 
ustvarjajo izgube in imajo neurejene samoupravne odnose; 
in da tako stanje traja že leta kljub vsem ustreznim politič- 
nim sklepam. To vzbuja pri delajvcih v teh organizacijah m 
pri občanih občutek, da je naš družbenoekonomski sistem ne- 
učinkovit in da se ustavne določbe o posebnem varstvu druž- 
bene lastine in samoupravnih pravde delovnih ljudi ne izva- 
jajo. 

UVELJAVLJANJE SAMOUPRAVNIH PRAVIC 
ČLANOV SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja se v svojem delu 
srečujejo z nekaterima problemi samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva, 
elektrogospodarstva ter zavarovalstva. 

Pri tem so opazni nerazčiščeni odnosi med samoupravni- 
mi organi samoupravnih interesnih skupnosti m strokovnimi 
službami oziroma organizacijami združenega dela, ki delujejo 
na področju samoupravnih interesnih skupnosti, posebno 
elektrogospodarstva in stanovanjskega gospodarstva. 

V stanovanjskem gospodarstvu je čutiti naraščanje vpliva 
bivših stanovanjskih podjetij in drugih prizadetih organizacij 
združenega dela na odnose na tem področju. Tako je na po- 
budo Zveze stanovanjskih skupnosti služba družbenega knji- 
govodstva pričela ukinjati žiro račune hišnih svetov — čeprav 
jim zakon daje pravdno in opravilno sposobnost. O tem na 
pobudo hišnih svetov že teče ustavni spor. Tudi enote stano- 
vanjskih skupnosti niso povsod zaživele m so jih v nekaterih 
stanovanjskih samoupravnih interesnih skupnostih spremenili 
v odbore brez samostojnih pristojnosti. 

V zavarovalstvu (Sava) so bili izredno močni pritiski de- 
lavcev delovne skupnosti, da bi obdržali monopol nad odtu- 
jenimi sredstvi zavarovancev; da bi v ožjih krogih zadržali od- 
ločanje o sredstvih ter da bi tako onemogočila neposrednejše 
oblike upravljanja zavarovancev. Za to je bila nujna interven- 
cija družbenega pravobranilca samoupravljanja zoper samo- 
uzravni sporazum Save, ker ta sporazum ni zagotavljal nepo- 
srednejših oblik upravljanja zavarovancev s sredstvi. Družbeni 
pravobranilec samoupravljanja je predlagal tud; ustavnemu 
sodišču, da ugotovi, da so nekatere določbe tega sporazuma 
protiustavne, ker onemogočajo vpliv zavarovančev na izbiro 
delavcev na odgovorna delovna mesta v zavarovalnih skup- 
nostih. 

Pojavljajo se tudi primeri neizvajanja obveznosti, ki so 
jih organizacije združenega dela sprejele s podpisom samo- 
upravnih sporazumov kot tudi družbenih dogovorov s strpni 
samoupravnih interesnih skupnosti. Zato so družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja v teh primerih posredovali za do- 
sledno spoštovanje samoupravne zakonitosti. 

ORGANIZIRANJE ODVETNIŠTVA 
NA USTAVNIH TEMELJIH 

Ustava SR Slovenije v 33. členu določa, da imajo de- 
lovni ljudje, ka opravljajo odvetniško dejavnost, v osnovi ena- 
ke pravice in obveznosti kot delavca v organizacijah združe- 
nega dela, da lahko ustanavljajo začasne ali trajne delovne 
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Skupnosti, ki imajo v osnovi enak položaj kot organizacije 
združenega dela in v katerih imajo delovni ljudje v osmo« 
enake praivice in dolžnosti kot jih imajo delavci v organiza- 
cijah združenega dela. Čeprav že imamo primer take pisarne, 
ki je ustanovljena z družbenimi sredstvu in v kateri so vsa 
ustvarjena sredstva družbena, pa sedanja zakonska ureditev 
ni izkoristila teh ustavnih možnosti in je zato celo prišlo do 
ukinjanja že obstoječih zavodov za pravno pomoč, kar pa ni 
v redu. Republiški drjižbeni pravobranilec samoupravljanja je 
iz svoje pristojnosti predlagal spremembo oziroma dopolnitev 
zakona v skladu z ustavnimi določbami. 

SODELOVANJE DRUŽBENIH PRAVOBRANILCEV 
SAMOUPRAVLJANJA IN DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ 

Zakon o družbenem pravobranilcu samoupravljanja zahte- 
va neposredno sodelovanje družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja z družbenopolitičnimi organizacijami. Posamezni 
družbeni pravobranilci samoupravljanja so člani vodstev ozi- 
roma delovnih teles družbenopolitičnih organizacij. Sodelova- 
nje obstaja, vendar je šele na začetku. Potrebni so obojestran- 
ski napori, da se oblike sodelovanja kar najbolj izpopolnijo 
in konkretizirajo. Družbeni pravobranilci samoupravljanja so 
bili šele imenovana in jim je še posebno na pričetku njihovega 
delovanja potrebna večja pomoč družbenopolitičnih organizacij 
in dobro informiranje. Republiški družbeni pravobranilec sa- 
moupravljaja je pri razreševanju posameznih primerov uspeš- 
no sodeloval in dobil pomoč pri komisiji Centralnega komi- 
teja ZKS za politični sistem in samoupravljanje in sektorju za 
samoupravljanje Zveze sindikatov Slovenije. 

Določene pomanjkljivosti so v nekaterih občinah, kjer 
družbeni pravobranilci samoupravljanja niso neposredno in- 
formirani o delovanju družbenopolitičnih organizacij in orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti na področju samoupravlja- 
nja in družbene lastnine. To otežkoča njihovo učinkovito de- 
lovanje v organizacijah združenega dela. 

SODELOVANJE S SODIŠČI ZDRUŽENEGA DELA 

Sodišča združenega dela obveščajo družbene pravobranilce 
samoupravljanja o vseh sporih iz svoje pristojnosti. Družbeni 
pravobranilci samoupravljanja se vključujejo predvsem v za- 
devah statusnih sporov pa tudi določenih sporov iz medseboj- 
nih razmerij v združenem delu, če so ti spori posledica nesa- 
moupravnih razmer v organizacijah združenega dela. 

Sodelovanje s sodišči združenega dela je pomembno zlasti 
zaradi tega, ker pravobranilci samoupravljanja lahko prispe- 
vajo k uspešnejšemu ugotavljanju materialne resnice in ocene 
razmer, iz katerih nastajajo spori. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja s svojim nepo- 
srednjim stikom z družbenopolitičnimi organizacijami, samo- 
upravnimi organi in poslovodnimi organi, s svojim preventiv- 
nim delovanjem v organizacijah združenega dela lahko prispe- 
vajo k zmanjšanju števila sporov pred sodišči združenega 
dela. Tega sodelovanja je bilo zaradi zapoznelega imenovanja 
občinskih družbenih pravobranilcev samoupravljanja premalo, 
kar ugotavljajo tudi sodišča združenega dela. V primerih, kjer 
je tako sodelovanje obstajalo, se je to izražalo tudi v umikih 
zahtevkov oziroma poravnavah. 

Spremljanje dela sodišč združenega dela, njihovih načel- 
nih stališč, sodne prakse in odnosov, "iz katerih nastajajo 
spori, ima na drugi strani pomen tudi za družbene pravobra- 
nilce samoupravljanja, ker olajšuje delo predvsem v njiho- 
vem preventivnem delovanju. Družbeni pravobranilci samoup- 
ravljanja in sodišča združenega dela zato tesno sodelujejo. 
Ob tem pa je potrebno poudariti, da dosedanje izkušnje ka- 
žejo na hitrejše in neformalistično reševanje spornih zadev 
na sodiščih združenega dela, kar ima pozitivne posledice na 
odnose v organizacijah združenega dela. 

SODELOVANJE Z ORGANI DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

Pomembno je sodelovanje družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja s službo družbenega knjigovodstva, inšpektor- 
ji za delo in komisijami za splošne samoupravne akte pri ob- 

ftinskih skupščinah. Vse te institucije imajo določene pristoj- 
nosti na področju splošnih samoupravnih aktov (inšpektorji 
za delo, komisije za splošne samoupravne akte občin, komi- 
sije za ugotavljanje izvora premoženja ter komisije za druž- 
beni nadzor, (in materialnega poslovanja oziroma družbene 
lastnine (SDK). Občinski družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja so na svojih območjih že vzpostavili sodelovanje tako, 
da te službe seznanjajo družbene pravobranilce samouprav- 
ljanja s svojimi ugotovitvami, pomembnimi za njihovo delo. 
Potrebni pa so dogovori za organizirano in sistematično so- 
delovanje. 

III. Organiziranost družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja 

Že novembra 1974, istočasno s pripravljanjem zveznega in 
republiškega zakona o družbenem pravobranilcu samouprav- 
ljanja, je bilo v republiški komisiji za spremljanje uresniče- 
vanja ustave sprejeto stališče, da Je potrebno čimprej ime- 
novati družbene pravobranilce samoupravljanja v občinah, 
ker za imenovanje obstajajo ustavna osnova in ustrezne do- 
ločbe v občinskih statutih. To stališče so sprejeli tudi v druž- 
benopolitičnih organizacijah v občinah. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja v republiki je 
pričel delati januarja 1975, februarja 1975 je bil imenovan za 
Celje, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Laško in 
Mozirje, na Ravnah marca 1975, v Mariboru za občine: Mari- 
bor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož in Lenart — avgusta 
1975, v Ljubljani-Bežigrad — avgusta 1975, medtem ko so bili 
družbeni pravobranilci samoupravljanja v Kopru za občine: 
Koper, Izola, Piran in Sežana, v Kranju, Radovljioi, Jeseni- 
cah, Ribnici za občine Ribnica m Kočevje, Slovenj Gradec, 
Dravograd in Radlje, Murska Sobota za občine Murska So- 
bota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer, Vrhnika za ob- 
čini: Vrhnika in Logatec, v Brežicah za občine Krško, Breži- 
ce in Sevnica, v Trbovljah za občine Trbovlje, Hrastnik in 
Zagorje, v Domžalah za občini Kamnik in Domžale šele no- 
vembra in decembra 1975. 

Kandidati za družbene pravobranilce samoupravljanja so 
evidentirani za občine: 

— s sedežem v Ljubljani: Ljubljana Center, Ljubljana 
Vič Rudnik, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste Polje, Litija 
in Grosuplje; 

— s sedežem v Novi Gorici: za občine Nova Gorica, Tol- 
min, Ajdovščina in Idrija; 

— s sedežem v Postojni za občine: Postojna in Ilirska 
Bistrica, 
medtem ko kandidati še niso evidentirani s sedežem v No- 
vem mestu, za občine: Metlika, Novo mesto, Črnomelj in 
Trebnje in ni še evidentiran kandidat za družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja v Velenju. 

Nedvomno je potekalo in teče imenovanje družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja kljub sprejetim političnim 
stališčem in zakonu, ki je določil zadnji rok za imenovanje 
družbenega pravobranilca samoupravljanja v občinah že 8. 11. 
1975, počasi. Pri tem v občinah navajajo kot razlog za tako 
zamujanje pomanjkanje ustreznih kandidatov, denarja in 
prostorov. Vendar ti razlogi niso vselej bistveni; v nekaterih 
skupščinah občin ni ustrezne subjektivne pripravljenosti za 
čimprejšnjo realizacijo zakona. 

Sedaj deluje v SR Sloveniji 17 družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja in trije namestniki oziroma pomočniki; od 
tega 19 moških in ena ženska. Vsi so bili pred imenovanjem 
na to dolžnost aktivni družbenopolitični delavci in so člani 
zveze komunistov. Po šolski izobrazbi jih ima devpt končano 
fakulteto, pet višjo šolo in šest srednjo šolo. Prizadevamo si, 
da se družbeni pravobranilci samoupravljanja posebno tisti, 
ki delujejo v večjih ali za več občin, okrepijo z namestniki 
in pomočniki, za katere zakon zahteva visoko strokovno izo- 
brazbo. 

Pri delu se večina družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja srečuje s problemi prostorov in opreme; tako npr. 
družbeni pravobranilci samoupravljanja v Ribnici, Ljubijani- 
Bežigradu in Kranju sploh še nimajo prostorov; nekateri pa 
so v zasilnih neustreznih prostorih brez administrativnega 
sodelavca. 



Dosedanje delo, število zadev in same naloge je pokazalo, 
da samo z imenovanj em družbenih pravobranilcev samoup- 
ravljanja še ni zagotovljena njihova z zakonom predpisana 
dejavnost. Prav v tem začetnem obdobju se morajo kadrov- 
sko, strokovno in materialno krepiti, da bi lahko s svojim 
delom zagotovili usreničevanje zakona. 

IV. Mnenja in predlogi 

— Ustava zagotavlja samoupravnim pravicam delovnih 
ljudi in družbeni lastnini posebno družbeno varstvo. Ce naj 
bo to varstvo učinkovito, mora biti dejavnost sicer samostoj- 
nih organov, ki so zavezani delovati na tem področju, uskla- 
jena in enotno načrtovana. Tega še ni povsod kot tudi ni še 
zakonodaja v celoti usklajena in dopolnjena. Manjka zakon- 
ski predpis, ki ga zahteva 153. člen ustave SRS (začasna ome- 
jitev samoupravnih pravic) in izpopolnitev kazenske zakono- 
daje glede varstva samoupravnih pravic m družbene lastnine 
kot družbenoekonomskega odnosa. Ker je to posebno varstvo 
tudi sestavni del sistema družbene samozaščite, je nujno or- 
ganizirati usklajeno delovanje teh organov v občini, v medob- 
činskem sodelovanju in v republiki. Učinkovitost delovanja 
na tem področju zahteva tudi stalno strokovno in politično 
izobraževanje delavcev, ki delajo v organih te zašpite, kot 
tudi samoupravljavcev v delovnih skupnostih. 

— Pomanjkanje in nepopolnost samoupravnih splošnih 
aktov ima izredno širok obseg in postaja splošen problem, 
ki ga z dejavnostjo družbenega pravobranilca samoupravlja, 
nja ne bo mogoče rešiti, V brezpravju pa so plodna tla za 
tehnokratizem, birokratsko samovoljo, nedisciplino pri delu 
in mezdno obnašanje. Za odpravo tega stanja je nujno po- 
trebna širša družbenopolitična akcija, ob sočasnem sodelova- 
nju strokovnih institucij, tako da ne bodo splošna politična 
stališča eno, strokovni priročniki pa drugo. Odgovornost za 
pravočasno pripravo strokovnih osnov oziroma predlogov 
splošnih samoupravnih aktov je nujno zakonsko in samoup- 
ravno sankcionirati, sicer za takšno stanje, kot je sedaj, ni 
možno ugotavljati odgovornosti posameznih delavcev in orga- 
nov. 

— Ugotavljamo, da so prizadevanja za organiziranje zdru- 
ženega dela na ustavnih osnovah po doseženi registraciji, v 
delovnih skupnostih popustila posebno na področju dohod- 
kovnih odnosov in združevanja dela in sredstev. Hkrati z raz- 
pravo o predlogu zakona o združenem delu je potrebno zno- 
traj organizacij združenega dela ponovno vzpodbuditi razpra- 
ve o vsebini družbenoekonomskih odnosov in na tej podlagi 
izpolniti in sprejeti ustrezne samoupravne sporazume. Neure- 
jeno stanje na tem področju v nekaterih delovnih skupnostih 
že povzroča konfliktne situacije. 

— V samoupravnih aktih organizacij združenega dela niso 
zadosti konkretno opredeljene naloge, odgovornosti, pravice 
in dolžnosti strokovnih služb in posameznikov, Zato je po- 
trebno samoupravne sporazume, ki urejajo razmerja med 
temeljnimi organizacijami združenega dela in skupnimi služ- 
bami, pripraviti in sprejeti ozroma obstoječe ustrezno dopol- 
niti. 

— Znaea.1 in številčnost sporov iz medsebojnih razmerij 
delavcev zahteva hitro reševanje znotraj organizacij in pred 
sodišči združenega dela Način dela in sestava sodišč združe- 

nega dela že vplivata na skrajšanje postopkov. Nerešena ka- 
drovska in druga vprašanja • več sodišč združenega dela ovi- 
rajo njihovo večjo učinkovitost. Družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja bodo z neposrednim delovanjem v organizaci- 
jah združenega dela vplivali na reševanje sporov znotraj teh 
organizacij S tem se bo zmanjševalo tudi število sporov pred 
sodišči združenega dela. 

Ker se v delovnih skupnostih pojavlja neenako obravna- 
vanje delovnih dolžnosti posameznih delavcev, bi morale os- 
novne organizacije sindikata temu posvetiti posebno pozor- 
nost. 

— Kršitev samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka 
ln osebnih dohodkov in neupoštevanje načela nagrajevanja 
po delu povsod ne obravnavajo kot oškodovanje družbene la- 
stnine. Zato je potrebno sprejeti ustrezna politična stališča, 
Ki bodo opredelila vlogo in način sodelovanja skupnih komi- 
sij za izvajanje sprejetih sporazumov in vključevanje družbe- 
nih pravobranilcev samoupravljanja v to problematiko. 

— Množičen pojav je, da delovne skupnosti nimajo ure- 
jene samoupravne zakonodaje za dodeljevanje stanovanj in 
kreditov. Zato se stanovanja in krediti delijo brez ali mimo 
samoupravno sprejetih meril. 

Obseg teh nezakonitosti je tak, da ga ni mogoče več re- 
ševati samo s pravnimi sredstvi, temveč je nujna širša druž- 
bena akcija, ki bo zagotovila samoupravno izvajanje sprejete 
stanovanjske politike. V stanovanjskih samoupravnih interes- 
nih skupnostih se kaže premočan vpliv izvajalcev, kar bo 
prav tako lahko negativno vplivalo na izvajanje družbeno 
sprejete stanovanjske politike 

—- Večjo učinkovitost samoupravne delavske kontrole v 
mnogih primerih ovira strah, ta ga ima.io člani samoupravne 
delavske kontrole pred šikaniranjem. Z akcijo družbenopoli- 
tičnih organzacij in družbenih pravobranilcev samoupravlja- 
nja je potrebno zagotoviti odgovornost članov samoupravne 
delavske kontrole izključno delavcem, ki so jo izvolili. Samo- 
upravna delavska kontrola šp ne deluje v mnogih samoup- 
ravnih interesnih skupnostih in v delovnih skupnostih, ki 
niso organizirane kot temeljne organizacije združenega dela. 

Ker so izvršni organi družbenopolitičnih skupnosti odgo- 
vorni za izvajanje sprejete politike in stanje na območju 
družbenopolitične skupnosti, je nujna njihova večja aktivnost 
v izvajanju nadzorstva nad zakonitostjo dela organizacij zdru- 
ženega dela. in nuđenju pomoči pri konstituiranju združene- 
ga dela ter neposrednem spremljanju uspešnosti gospodar- 
jenja v organizacijah združenega dela, zato da bi skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti lahko sprejemale ukrepe iz svo- 
je pristojnosti. 

— V nekaterih organizacijah se vse bolj pojavljajo poli- 
tični- aktivi kot organi dejanskega odločanja. S tem se kršijo 
pristojnosti samoupravnih in drugih organov v organizacijah 
združenega dela in zmanjšuje njihova odgovornost. 

— Maloštevilne pobude družbenopolitičnih organizacij 
družbenim pravobranilcem samoupravljanja, da ukrepajo v 
okviru svojih pristojnosti kažejo, da povsod še ne razumejo 
vloge družbenih pravobranilcev samoupravljanja kot instru- 
menta delovnih ljudi, organiziranih v družbenopolitičnih or- 
ganizacijah, ki je dolžan ukrepati takrat, ko se s političnim 
delovanjem v posameznih primerih ne uresničuje posebno 
družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in druž- 
bene lastnine. 

     ^  

7 I 
Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji l(ESA 406) 

Na podlagi 5. člena zakona o sodiščih združenega dela 
(Ur. list SFRJ, št. 24/74) in 4. člena zakona o sodiščih zdru- 
ženega dela (Ur. list SRS, št. 38/74) pošilja Sodišče združe- 
nega dela SR Slovenije Skuščini Socialistične republike Slo- 
venije poročilo o organiziranju in delu sodišč združenega 
dela v SR Sloveniji. To poročilo je sestavljeno na podlagi 
poročil prvostopnih sodišč in na podlagi ugotovitev Sodišča 
združenega dela SR Slovenije. Poročilo zajema obdobje delo- 
vanja splošnih sodišč združenega dela v SR Sloveniji od časa 
njihove ustanovitve in začetka delovanja do 15- 10. 1975. 

I. Organiziranost 

Zakon o sodiščih združenega dela je ustanovil Sodišče 
združenega dela SR Slovenije in splošna sodišča združenega 
dela v Brežicah, v Celju, v Kopru, v Kranju, v Ljubljani, 
v Mariboru, v Murski Soboti, v Novi Gorici, v Novem me- 
stu in v Postojni. Vsa dosišča bi po 46. členu zakona morala 
začeti z delom 1. 2. 1975 in s tem dnem so za zadeve iz pri- 
stojnosti sodišč združenega dela prenehala biti pristojna red- 
na sodišča. Zaradi prekasne objave prostih delovnih mest 
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profesionalnih sodnikov, kadrovskih težav, počasnega dogovar- 
janja o financiranju sodišč, neustreznih poslovnih prostorov 
in drugih neurejenih materialnih pogojev nobeno od prvostop- 
nih sodišč ni začelo z delom na dan, ki je bil določen v za- 
konu, ampak znatno kasneje. V aprilu so začela z delom 
sodišča v Novi Gorici, Novem mestu in Murski Soboti, v 
maju sodišča v Kranju, Brežicah, Oelju in Mariboru, v juniju 
sodišče v Postojni, v juliju sodišče v Ljubljani in v septem- 
bru sodišče v Kopru. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti so se pri kadro- 
vanju profesionalnih sodnikov za prvostopna sodišča pretežno 
orentirala na kadre, ki so že dotlej delali v pravosodju, 
manj pa na tiste, ki so bili dotlej zaposleni v organizacijah 
združenega dela, v družbenopolitičnih organizacijah in drugih 
področjih, kjer so se lahko v večji meri seznanili s proble- 
matiko urejanja družbenopolitičnih in drugih samoupravnih 
odnosov. Od skupnega števila predsednikov in sodnikov teh 
sodišč le dva predsednika in en sodnik nis.ta bila izvoljena 
iz vrst dosedanjih delavcev v pravosodju. 

Pri evidentiraju kandidatov za izvolitev neprofesionalnih 
sodnikov so premalo sodelovale organizacije združenega dela 
in drugi samoupravni organizmi, zato je pri nekaterih prvo- 
stopnih sodiščih izvoljeno za sodnike premalo delavcev, ki 
se v praksi ukvarjajo z vprašanjem uveljavljanja ustavnih 
načel o družbenopolitičnih in drugih samoupravnih odnosih 
v združenem delu. število neprofesionalnih sodnikov s podat- 
ki o njihovi starosti, kvalifikacijah in vrsti zaposlitve je 
razvidno iz tabele I., ki je priložena k temu poročilu. 

Nasledmtji pregled kaže število delavcev, ki imajo lastnost 
delavca v združenem delu na sodiščih: 

•§ 
A 0> 

SZD 
•i D, 

3 

SR Slovenija 
Ljubljana 
Koper 
Maribor 
Celje 
Kranj 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Murska Sobota 
Postojna 
Brežice 
SKUPAJ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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3 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

23 

5 
7 
3 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

38 

Od skupnega števila administrativnih delavcev (23), dela 
7 delavcev nepolni delovni čas. 

Sodišče združenega dela SRS ima urejene delovne pro- 
store, ki za sedanji obseg dela zadostujejo, v perspektivi pa 
bodo prav gotovo pretesni. 

Večina prvostopnih sodišč je našla zasilne prostore v sod- 
nih stavbah, nekatera sodišča pa še delajo v zasilnih prosto- 
rih. Sodišče v Ljubljani ima tri prostore v baraki na Vil- 
harjevi cesti, razpravno dvorano pa si zagotavlja pri rednih 
sodiščih, pri skupščinah občin ali organizacijah združenega 
dela. V iizgraidnji je stolpnica v Šiški, kjer so rezervirani 
prostori za sodišče združenega dela in družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja. Vseljdva bi morala bnitd že v septem- 

»Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Slo- 
veniji« je predložilo Skupščini SR Slovenije Sodišče 
združenega dela SRS. Objavljamo ga v celotnem be- 
sedilu.Obravnavali ga bodo vsi trije skupščinski zbo- 
ri — predvidoma na sejah konec marca. 

bru, vendar je prišlo do zamude. Obstoji možnost, da se bo 
sodišče iz sedanjih neprimernih prostorov preselilo v novo 
zgradbo še v teku tega leta. 

Dosedanji prostori mariborskega sodišča so bili nad go- 
stiščem v »Mariborskem dvoru« neprimerni, vendar se je 
sodišče v oktobru preselilo v primernejše prostore. 

Sodišče v Kranju ima zadovoljivo rešeno vprašanje pro- 
storov v sodni stavbi. 

Sodišče v Celju ima prostore v vili, ki je predvidena za 
rušenje. Prostori so začasni vendar za sedaj ustrezajo. 

Sodišče v Murski Soboti ima dva prostora v pravosodni 
zgradbi, kar je za začetek dovolj, razpravna dvorana pa je 
rezervirana za en dan v tednu na rednem sodišču. 

V septembru je bila končana adaptacija starega stanova- 
nja za sodišče v Kopru. V prostorih ni možnosti za vodenje 
obravnave, zato si je sodišče zagotovilo v ta namen možnost 
uporabe dvorane Regionalne skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja v Kopru. Prostori niso utrezni in so začasnega značaja. 

V Novi Gorici ima sodišče dve sobi v stavbi Občinske 
skupščine s pravico uporabe ene od sejnih dvoran za obrav- 
nave. Iščejo se možnosti za druge prostore, ker je v stavbi 
Občinske skupščine velika prostorska stiska. Za sedaj pro- 
stori ustrezajo. 

Sodišče v Novem mestu ima na razpolago dve sobj Ob- 
činskega sodišča Novo mesto, vendar le do 31. 12. 1975. Bodoči 
prostori za sodišče so na vidiku šele v drugi polovici 1976. 
leta, tako da ostane odprto vprašanje prostorov in s tem 
v zvezi vprašanje poslovanja sodišča za čas od 1. 1. 1976 
do vselitve v nove prostore, ker občinsko sodišče vztraja pri 
tem, da sodišče združenega dela omenjena dva prostora 
izprazni do konac leta 1975. 

Sodišče v Brežicah ima od avgusta dalje 3 sobe v sodni 
zgradbi. Sobe so primerno opremljene in ustrezajo svojemu 
namenu. 

Sodišče v Postojni ima začasne prostore v stavbi občin- 
skega sodišča in v isti stavbi lahko tudi uporablja razpravno 
dvorano. 

Sodišče združenega dela SRS se financira iz republiške- 
ga proračuna, medtem ko sodišča prve stopnje financirajo 
občine — ustanoviteljice. Sprejete obveznosti glede financira- 
nja občine v glavnem izpolnjujejo, so pa ponekod še večja 
odstopanja od dogovorov. Po začetnih težavah se stanje iz- 
boljšuje in ni nikjer kritično tako, da bi obstajala nevar- 
nost, da sodišče zaradi premajhnih finančnih sredstev ne bi 
moglo poslovati. 

II. Začetne dileme pri poslovanju sodišč 

Zakasneli začetek dela sodišč združenega dela je imel 
za posledico, da so bili delavci v času od februarja 1975 
pa do začetka dela brez sodnega pravnega varstva, kar je 
bilo zlasti pereče, kolikor gre za medsebojna razmerja delav- 
cev v združenem delu. Na Sodišče združenega dela SRS, 
ki je v tem času edino obstajalo, so prihajale v tem času 
številne intervencije za pospešitev postopkov s strani posa- 
nih udeležencev, vendar v tej smeri ni bilo mogoče ničesar 
storiti. Druga neugodna posledica zamude v začetku poslova- 
nja sodišč je v tem, da se je v vmesnem času nakopičilo 
pri nekaterih sodiščih toliko spornih zadev, da jih ni mogo- 
če sproti reševati, tako da so ta sodišča že ob začetku po- 
slovanja prišla v zaostanke. To velja predvsem za ljubljan- 
sko sodišče, ki ima največji pripad. Ne glede na omenjene 
težave pa stanje ni kritično in obstoje izgledi, da se z dobro 
organizacijo dela in večjo stopnjo delovne zavzetosti v raz- 
meroma kratkem času stanje normalizira. Možnosti za hit- 
rejše reševanje sporov daje zakon o sodiščih združenega 
dela, ki omogoča, da sestavljajo senat in mu predsedujejo 
tudi sodniki, ki nimajo lastnosti delavca na sodišču, kar 
mogoča, da sodišče lahko formira večje število senatov, ki 
samostojno odločajo o spornih razmerah, ne da bi bil pri 
tem neposredno kot član senata angažiran profesionalni 
sodnik sodišča združenega dela oziroma predsednik tega 
sodišča. Sodišča z večjimi zaostanki so tudi formirala še 
senate po navedenem načelu in si na ta način ustvarila mož- 
nost za hitrejše reševanje sporov. Tak način poslovanja - pa 
hkrati pomeni korak naprej v podružbljanju sodne funkcije. 
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Seveda pa je pri tem načinu poslovanja potrebno več posve- 
tovanj zaradi uskladitve prakse in da se preprečijo različne 
rešitve v identičnih ali podobnih spornih razmerjih. Zaradi 
novega načina dela in novih pristojnosti so bila potrebna 
tudi številna posvetovanja vseh sodišč združenega dela in 
drugih zainteresiranih organov z namenom, da se že od vsega 
začetka zagotovi čim bolj enoten postopek, uskladi sodna 
praksa ter uveljavi načelo zakonitosti v delovanju samo- 
upravnih sodišč. 

V začetku poslovanja so bile nekatere nejasnosti glede 
pristojnosti sodišč združenega dela. čeprav imata republiški 
in zvezni zakon določbe o pristojnosti teh sodišč, je vendarle 
v tem pogledu še precej nerešenih vprašanj in še vedno ni 
povsem jasno, ali določeni spori spadajo v pristojnost sodišč 
združenega dela ali pa v pristojnost rednih sodišč. Tako npr. 
zakon določa, da sodišče združenega dela odloča v sporih 
o sklenitvi in izvajanju samoupravnih sporazumov o zdru- 
ževanju v združenem delu. Medsebojni poslovni odnosi v teh 
integracijah med posameznimi organizacijami združenega 
dela se lahko določijo s samoupravnim sporazumom na pod- 
lagi tržnih pogojev oziroma po obligacijskem pravu ali pa 
na podlagi posebej dogovorjenih pogojev v samoupravnem 
sporazumu (kalkulativna cena polizdelkov, posebni pogoji 
dobav itd.). V obeh primerih gre za izvajanje samouprav- 
nega sporazuma o združitvi dela in sredstev. Iz tega bi sle- 
dilo, da so vsi spori, ki nastanejo pri posameznih dobavah 
v okviru dogovorjenih pogojev, spori iz izvrševanja samo- 
upravnega sporazuma ter da vsi ti spori spadajo pred sodi- 
šče združenega dela. V nasprotju s tem pa spori iz poslovnih 
odnosov, ki jih organizacije združenega dela regulirajo na 
podlagi obligacijskega prava na enotnem jugoslovanskem 
trgu in med katerimi ni sklenjen samoupravni sporazum, 
spadajo v pristojnost rednih sodišč. S tega vidika je možna 
tudi razmejitev glede odškodninskih sporov in sicer s stali- 
šča ali so ti zahtevki nastali kot posledica kršitve samo- 
upravnega sporazuma o združitvi ali ne. 

Področje sporov iz medsebojnih razmerij delavcev v zdru- 
ženem delu (tako imenovani delovni spori) po določbi za- 
kona spadajo v pristojnost sodišč združenega dela. To niso 
samo spori o lastnosti delavca, temveč tudi spori iz drugih 
samoupravnih pravic in obveznosti delavcev iz medsebojnih 
razmerij v združenem delu v organizacijah združenega dela 
te i (/ drugih pravnih osebah. Zaradi tega po našem mnenju 
spadajo v pristojnost sodišč združenega dela tudi odškodnin- 
ski in drugi premoženjski spori, ki so nastali ob izvrševanju 
določil samoupravnega sporazuma ali v zvezi z delom de- 
lavca. Kar zadeva delovne spore, ki jih je doslej obravna- 
valo redno sodstvo, so bila redna sodišča informirana o sta- 
lišču Viliovnega sodišča SR Slovenije, da so sodišča zdru- 
ženega dela pristojna za spore v zvezi s pridobitvijo m pre- 
nehanjem lastnosti delavca v združenem delu, za spore o 
tem ali obstaja medsebojno razmerje v združenem delu in 
spori o statusu delavcev v združenem delu, nadalje spori, ki 
nastanejo znotraj sicer obstoječega medsebojnega razmerja 
v združenem delu z določenim delavcem, spori, ki zadevajo 
status delavca v temeljni organizaciji, npr. kršitev volilne 
pravice in podobno, spori v zvezi z osebnim dohodkom, 
nadomestilo osebnega dohodka in drugimi denarnimi nado- 
mestili, odškodnine za škode v zvezi s kršitvijo delavčeve 
pravice iz združenega dela, npr. odškodnine zaradi neizkori- 
ščenega letnega dopusta, odškodnina za škodo, ki jo delavec 
utrpi zaradi nezakonitega prenehanja lastnosti delavca v 
združenem dedu, odškodnina, ki jo temeiljna organizacija uve- 
ljavlja proti delavcu zaradi šJiode, povzročene s samovoljno 
zapustitvijo dela ali z nepazljivostjo z delom ali v zvezi 
z delom, vsi spori iz učnih razmerij na podlagi pogodb o 
izobraževanju ter spori iz pogodbenih razmerij, temelječih 
na samoupravnih splošnih aktih sklenjenih med temeljno 
organizacijo in delavcem iste temeljne organizacije. Po tem 
stališču pa so redna sodišča še vedno pristojna za vse 
delovne spore med delavci in zasebnimi delodajalci, za od- 
škodninske zahtevke delavca proti temeljni organizaciji za 
škodo, ki jo delavec utrpi na delu ali v zvezi z delom 
(spori iz nesreč pri delu), za spore tretjih oseb proti te- 
meljni organizaciji zaradi škode, kd jo je njen delavec po- 
vzročil z delom ali v zvezi z delom, sporj iz regresnih za- 

htevkov temeljnih organizacij ,za škodo, ki so jo izplačale 
komu drugemu, če je delavec to škodo povzročil name- 
noma ali iz velike nepazljivosti ter za spore iz pogodbenih 
razmerij organizacij združenega dela s tretjimi osebami. 

Gledišča o razmejitvi pristojnosti med samoupravnim in 
rednim sodstvom niso povsem enotna. To vprašanje bo tre- 
ba v bližnji bodočnosti urediti, saj se sicer lahko zgodi, da 
bo enakovrsten spor obravnavalo enkrat redno, drugič pa 
samoupravno sodstvo, odvisno od tega, pred katerim sodi- 
ščem bo spor sprožen. Dejstvo, da to vprašanje še ni do 
kraja razčiščeno, je delno posledica tudi zakasnitve drugih 
republik v ustanavljanju sodišč združenega dela. Po 17. členu 
zakona o sodiščih združenega dela bodo republiška sodišča 
združenega dela namreč obravnavala vprašanja, ki so po- 
membna za izenačevanje sodne prakse glede varstva samo- 
upravnih pravic in družbene lastnine in bi taka posvetova- 
nja v merilu Jugoslavije lahko razčistila marsikatero sporno 
vprašanje glede pristojnosti. Toda tudi po ustanovitvi sodišč 
združenega dela v drugih republikah, glede pristojnosti ne 
bo enotne ureditve v državi, kajti republiški zakoni o teh 
sodiščih dajejo različne pristojnosti sodiščem združenega 
dela. Tako npr. republiški zakon Bosne in Hercegovine daje 
v pristojnost teh sodišč tudi delovne spore med delavci in 
zasebnimi delodajalci, v drugih republikah npr. v Sloveniji 
pa so te vrste spori v pristojnosti rednih sodišč. 

Ostalo je še neusklajeno stališče, katero sodišče je pri- 
stojno za spore iz medsebojnih razmerij delavcev v organi, 
zacijah združenega dela v primerih, ko je uveden stečaj nad 
organizacijo. Po določbi 2. odst. 464. člena zakona o prav- 
dnem postopku je okrožno gospodarsko sodišče, ki opravlja 
stečajni postopek, pristojno soditi vse spore, ki nastanejo 
v zvezi s tem postopkom ne glede na vrednost spora in 
svojstvo spornih strank. Po večinskem mnenju je tudi za 
take spore iz medsebojnih razmerij v združenem delu, ki 
nastanejo v zvezi s stečajem, pristojno sodišče združenega 
dela ter je z uveljavitvijo zakona o sodiščih združenega dela 
prenehalo veljati omenjeno določilo zakona o pravdnem po- 
stopku glede teh vrst sporov. Po drugem stališču pa še ve- 
dno velja cit. odločba zakona o pravdnem postopku in naj 
tudi te spore še vedno rešuje okrožno gospodarsko sodišče, 
saj je z uvedbo stečaja pravna organizacija združenega dela 
prenehala in ni več normalnih samoupravnih odnosov v njej. 

Večina sodišč združenega dela je tudi mnenja, da spori 
v zvezi z nesrečami pri delu v organizacijah združenega dela 
in drugih družbeno pravnih osebah spadajo v pristojnost 
sodišč združenega dela. Ce namreč o odškodninah, ki izvirajo 
iz statusnega položaja delavca, nesporno odločajo sodišča 
združenega dela, bi bilo logično in dosledno da ista sodišča 
odločajo tudi o sporih v zvezi z nesrečami pri delu, saj so 
te nesreče večinoma posledica neizpolnjevanja dolžnosti vo- 
dilnih delavcev do varstva delavcev in posledica kršitve pred. 
pisov in samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo varnost 
pri delu. 

V razpravah o pristojnosti sodišč združenega dela se je 
pojavilo tudj vprašanje, ali so ta sodišča pristojna za ure- 
janje spornih razmerij med društvi in njihovimi člani. 
Zakon o sodiščih združenega dela v tem pogledu ni povsem 
jasen in dopušča različne interpretacije, v dosedanji praksi 
ustavnih in rednih sodišč je prevladovala stališče, da dru- 
štva ne spadajo med samoupravne organizacije v ustavnem 
smislu in da zato ne veljajo zanje ustavne določbe o nad- 
zorstvu nad splošnimi društvenimi akti in o sodni kontroli 
njihovih posamičnih aktov. Sodišča so zato zavračala vloge 
posameznih članov društev, pretežno članov lovskih, in ribi- 
ških družin, ki so bili izključeni iz članstva oziroma niso bili 
sprejeti v članstvo, pa so proti takim odločitvam društve- 
nih organov zahtevali sodno varstvo. Tudi ustavna sodišča 
so stala na stališču, da so društva prostovoljna združenja, 
ki ne spadajo med organizacijo združenega dela niti med 
druge samoupravne organizacije, zato ustavna sodišča niso 
pristojna za odločanje o ustavnosti in zakonitosti splošnih 
društvenih aktov. Kasneje so ustavna sodišča delno spreme- 
nila svoje prvotno stališče in so v posameznih primerih ugo. 
tavljala ali pravila društva nasprotujejo kakšni konkretni 
ustavni ali zakonski normi. Obstoja pa tudi nasprotno sta- 
lišče, ki izhaja iz interpretacije določbe 196. člena ustave SR 



Slovenij, v kateri je razglašena kot neodtujljiva pravica 
delovnega človeka in občana do samoupravljanja, z njo se 
vsakomur zagotavlja, da odloča o svojih osebnih in skupnih 
interesih ne le v organizacijah združenega dela, krajevni 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacijah, ampak tudi 
v vseh drugih oblikah svojega samoupravnega združenja in 
medsebojnega povezovanja. Med te druge oblike samouprav- 
nega združevanja in medsebojnega povezovanja spada tudi 
združevanje v društva. Ta ustavna določba, povezana z do- 
ločbo 249. člena ustave, po kateri se zagotavlja sodno var- 
stvo svoboščin in pravic, ki so zajamčene z ustavo, navaja 
v zaključku, da mora biti zagotovljeno sodno varstvo tudi 
pri uresničevanju pravic, ki jih imajo delovni ljudje in ob- 
čani kot člani društev. - Sodišče združenega dela v Novi 
Gorici je že zavzelo stališča v tej dilemi in vzelo v postopek 
predlog nekega člana lovske družine, ki je bil izključen iz 
te samoupravne organizacije, zaradi presoje zakonitosti 
sklepa o izključitvi. 

Ker zakon o pravdnem postopku, ki ureja v podrobno- 
stih poslovanje rednih sodišč, ne velja v celoti za sodišča 
združenega dela, je bilo treba razmisliti, kako urediti posa-. 
mezna vprašanja v postopku, kjer glede na novo funkcijo 
sodišč združenega dela ni možno uporabljati določbe pravd- 
nega postopka, zakon o sodiščih združenega dela pa teh vpra- 
šanj ni uredil. 

Zvezni zakon je sodišča združenega dela pooblastil, da 
na predlog ali po službeni dolžnosti izdajajo začasne ukrepe 
v vseh primerih, kjer so ti ukrepi potrebni, da se prepreči 
ali odvrne samovoljno ravnanje, s katerim bi se huje kršila 
samoupravna pravica delovnih ljudi ali prizadela družbena 
lastnina. Tega pooblastila se sodišča v praksi tudi poslužu- 
jejo in še preden je spor rešen, z navedenimi ukrepi začasno 
urejajo sporna razmerja. Od tega imajo korist vsi udele- 
ženci spora, zlasti tedaj, kadar se z začasnim ukrepom 
naloži temeljni organizaciji dolžnost, da delavca sprejme na 
delo, pozneje pa se izkaže, da je bil akt temeljne organiza- 
cije, s katerim je bilo odločeno o prenehanju lastnosti de- 
lavca, nezakonit. Delavcu se s takim ukrepom omogoči, da 
si z delom pridobiva sredstva za življenje, temeljna organi- 
zacija pa ne pride v položaj, da bi morala naknadno za 
nazaj plačevati delavcu odškodnino za čas., ko ni delal. Do- 
slej je bilo izrečeno že preko 30 začasnih ukrepov. 

Nadalje so sodišča zavzela stališče, da bodo o stroških 
postopka odločala na podlagi drugih kriterijev kot so pred- 
videni v zakonu o Pravdnem postopku. Načelo uspeha, ki 
je uporabljeno v pravdnem postopku, kjer «e odloča o na- 
sprotujočih se interesih dveh strank, ni uporabno v postop- 
ku pred sodišči združenega dela, kjer ni tožnikov in tožen- 
cev, predlog udeleženca, ki začne postopek, pa ni nujno 
uperjen »zoper« dragega udeleženca, marveč gre pogosto za 
skupen interes vseh udeležencev, da se odpravijo ovire v 
samoupravnih odnosih. Ko sodišče torej odloči o sporni 
zadevi, ni taka odločba vedno v korist predlagatelja oziroma 
v škodo drugega udeleženca, ker mora biti prvenstveno 
usmerjena k ureditvi spornega odnosa in zato tudi uspeh 
oairoma neuspeh posarnezinega udeleženca ni izmerljiv. Sodi- 
šča so se zaito odločila, da bodo uporabljala načelno pravilo 
maij vsak udeleženec nosi lastne stroške postopka in naj trpi 
celotne stroške postopka tisti udeleženec, ki je zakrivil, da 
je bil postopek sprožen. 

V zakonu ni jasno določeno v kakšni obliki izdajajo 
sodišča združenega dela svoje odločitve, t. j. v obliki sodb 
ali odločb. Dogovorili smo se, naj bodo to odločbe, ker odloč- 
ba bolje ustreza taki vrstii odločitve, ki ureija sporna raamer- 
ija v širšem smislu. 

Treba je bilo rešiti tudi vprašanje, katera družbenopoli- 
tična skupnost, katera sindikalna organizacija in kateri 
cbružbeni pravobranilec samoupravljanja je lahko udeleženec 
— predlagatelj v postopku pred sodišči združenega dela 
oziroma katerega družbenega pravobranilca samoupravljanja 
mora sodišče obveščati o vsaki sporni zadevi. 

Doslej prevladuje stališče, da je pod družbenopolitično 
skupnostjo predvsem treba raz.umeti občino, na katere 
teritoriju se je dogodila kršitev, <o kater; naj sodišče odloča, 
republiko ali fedracijo, pa le tedaj, če je spor o kakem 
razmerju, glede katerega imata republika ali federacija na 

zakonu oprti konkretni interes. 
Pristojna sindikalna organizacija je po zakonu tista, ki 

je v statutu sindikata pooblaščena. Tega pooblastila izrecno 
v statutu sindikata nii, je pa iz smisla statutarnih določb raz- 
vidno, da predstavlja sindikat osnovna organizacija, v katero 
so vključeni delavci organizacije združenega dela ali delov- 
ne skupnosti, iz katere izhaja sporn6 razmerje. 

Vprašanje pristojnosti družbenega pravobranilca sta rešila 
zvezni in republiški zakon, tam pa, kjer občinskega družbe- 
nega pravobranila še ni, je treba obveščati republiškega druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja. 

V dosedanjem delu sodišč združenega dela skoraj ni pri- 
mera, da bi se kot udeleženec priključila postopku družbeno- 
politična skupnost ali sindikalna organizacija. Institucija 
občinskega pravobranilca samoupravljanja je šele v usta- 
navljanju in se ti organi še niso intenzivno vključili v sodne 
postopke. V pomembnejših zadevah sodeluje v postopkih re- 
publiški pravobranilec samoupravljanja. 

III. Analiza dosedanjega dela 

A. OBSEG IN NAČIN DOSEDANJEGA DELA 

Iz statističneta pregleda v tabeli II. je razvidna struktura 
sporov, ki jih obravnavajo posamezna sodišča združenega de- 
la. Kot je bilo pričakovati' prevladujejo spori iz medsebojnih 
razmerij v združenem delu, med temi pa sprori v zvezi z 
osebnimi dohodki, nadomestili za osebne dohodke in drugi- 
mi materialnimi prejemala ter spori glede pridobitve aili izgu- 
be lastnosti delavca. Drugi spori iz družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov so redkejši, kar seveda ne po- 
meni, da teh sporov oziroma nesoglasij med posameznimi sub- 
jekti ni, marveč pomeni le, da se spori te vrste še ne rešu- 
jejo pred samoupravnimi sodišči. Struktura sporov bo po 
vsej verjetnosti spremenjena, ko bodo vse občine imele 
družbenega pravobranilca samoupravljanja. Pričakujemo, da 
bodo družbeni pravobranilci samoupravljanja s svojimi in- 
tervencijami dosegli, da bodo temeljne organizacije same 
odpravile očitne kršitve lastnih samoupravnih aktov, zaradi 
česar se bo zmanjšalo število tistih sprov, ki so posledica 
šikanoznega ravnanja posameznih vodilnih delavcev v te- 
meljnih organizacijah nasproti delavcem, na drugi strani pa 
bodo predložena sodišču tista sporna razmerja iz družbeno- 
ekonomskih odnosov, ki povzročajo nezadovoljstvo med de- 
lavci in se sedaj rešujejo z občasnimi intervencijami družbe- 
nopolitičnih organizacij. 

Spori iz medsebojnih razmerij v združenem delu, ki so 
predloženi sodišču v obravnavanje, nastajajo pretežno v manj- 
ših temeljnih organizacijah, ki nimajo izdelane kadrovske 
politike in kjer zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov nima- 
jo dobrih samoupravnih aktov ali pa se po njih ne ravnajo, 
največkrat, ker jih ne poznajo. Redkejši so te vrste spori 
v večjih dobro organiziranih organizacijah združenega dela. 
Tudi teritorialno niso ti spori enakomerno razporejeni, mar- 
več jih je največ v Ljubljani in drugih večjih središčih, 
manj pa na podeželju. Sodišča delujejo še premalo časa, 
da bi bilo možno zanesljivo ugotoviti vzrok tega pojava, 
namreč ali je število teh sporov odvisno od boljše informira- 
nosti delavcev o njihovih pravicah ali pa od dejstva, da so 
medsebojna razmerja bolje urejena na področjih, kjer se 
spori ne pojavljajo kot tam kjeir so pogostejši. 

Pri reševanju sporov iz medsebojnih razmerij v združe- 
nem delu sodišča često pridejo v položaj, da se je treba 
odločiti, ali je posamezna kršitev samoupravnega splošnega 
akta s strani ustreznega organa temeljne organizacije tako 
velikega pomena, da je zaradi nje treba razveljaviti celoten 
postopek, ne glede na to ali je bila zadeva materialno pra- 
vilno rešena, ali pa gre morda le za nebistveno kršitev po- 
stopka, ki nima za posledico razveljavitve v temeljni orga- 
nizaciji izvedenega postopka. Pri takih odločitvah je sodišče 
izpostavljeno nevarnosti, da se mu očita formalistični pri- 
stop k reševanju zadeve, če preveč poudari pomembnost for- 
malnega postopka, ali pa, nasprotno, da se mu očita, da do- 
pušča kršitev zakona, če kljub nepravilnemu postopku vzdrži 
kako odločitev temeljne organizacije v veljavi. Kriterij, po 
katerem se sodišča v takih mejnih primerih ravnajo, je, 
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da poskušajo ugotoviti, ali je formalna kršitev postopka na 
kakršenkoli način utegnila vplivati na materialno, vsebinsko 
pravilnost odločbe. V pozitivnem primeru je treba razveljaviti 
celoten postopek, v negativnem primeru pa zanemariti for- 
malno kršitev postopka. Eden od takih primerov je zahteva 
zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, 
po kateri si je treba preskrbeti mnenje sindikalne organiza- 
cije pri ponovnem preizkušenju zahteve delavca za varstvo 
njegovih pravic v okviru temeljne organizacije. Zelo pogosto 
se namreč dogaja, da tega mnenja pristojni organ temeljne 
organizacije ni preskrbel, zaradi česar prizadeti delavec v 
sodnem postopku odreka odločitvi temeljne organizacije za- 
konitost. Sodna praksa rednih s.odišč v tem pogledu ni bila 
enotna in tudi posamezna sodišča združenega dela so v za- 
četku imela različne poglede na ta problem. Sodišče združe- 
nega dela SRS je ob odločanju o pritožbah zoper odločbe 
prvostopnih sodišč 'zavzelo stališče, da je od konkretnega 
primera odvisno, ali je omenjana opustitev takega značaja, 
da je treba celoten postopek razveljaviti. Ce gre namreč po 
splošnem samoupravnem aktu temeljne organizacije za ta- 
kšen drugostopni postopek, pri katerem sodelujejo več ali 
manj vsi delavci, npr. če odločitev nekega organa temeljne 
organizacije ponovno preizkuša znatno širši organ kot je 
bil tisti, ki je odločal na prvi stopnji, npr. zbor delavcev, 
potem bi bilo nerealno pričakovati, da bi delavci na zboru 
odločili drugače kot na sestanku osnovne sindikalne organi- 
zacije, zaradi česar v takem primeru ne gre za bistveno 
kršitev postopka. Ce pa po samoupravnem aktu ponovno 
preizkuša odločitev prvostopnega organa ožji organ, pa bi 
utegnilo biti mnenje sindikalne organizacije drugačno, je 
treba obnoviti pos.topek in preskrbeti tako mnenje. 

številni spori — približno 1/4 — so bili rešeni s porav- 
navo oziroma tako, da je temeljna organizacija sama ugodila 
delavčevi zahtevi, potem ko je spor enkrat sprožen in je 
sodišče nato postopek ustavilo. Ker v postopku pred sodišči 
združenega dela velja načelo, da se enkrat začeti spor ne 
more enostransko z izjavo volje kateregakoli od udeležencev 
ustaviti, sodišča kljub poravnavi ali kljub umiku predloga 
presojalo ali je sporno razmerje dokončno urejeno in potr- 
dijo poravnavo le tedaj, kadar ugotivijo, da ni v nasprotju 
s predpisi ali s pravili morale, medtem ko v nasprotnem 
primeru vodijo postopek naprej, ne glede na voljo udeležen- 
cev in s svojo odločbo odstranijo možnost za nastanek druge- 
ga enakovrstnega spora. Običajno gre v takih primerih za 
neskladje med samoupravnim splošnim aktom temeljne or- 
ganizacije z drugim samoupravnim aktom, s katerim bi v 
konkretnem primeru uporabljeni samoupravni splošni akt 
moral biti v skladu. Intervencija sodišča je v tem, da ne- 
skladne določbe samoupravnih splošnih aktov razveljavijo 
z naročilom naj temeljna organizacija te določbe nadomesti 
s takimi, ki bodo v skladu s tistim samoupravnim splošnim 
aktom, s katerim konkretni samoupravni splošni akt mora 
biti usklajen. Praktično gre za nekladnost samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu 
temeljne organizacije s samoupravnim sporazumom panoge 
ali z družbenim dogovorom, h kateremu je temeljna organi- 
zacija pristopila. 

Pregled trajanja postopka (tabela III.) sam na sebi ne 
kaže na ekspeditivnost poslovanja sodišč združenega dela. 
vendar ta pregled ne odraža realnega stanja. Postopek v spo- 
rih, ki jih obravnavajo sodišča združenega dela, bi moral 
biti hiter, torej hitrejši kot kažejo statistični podatki. Sta- 
tistični rezultati glede hitrosti poslovanja sodišč v tabeli 
III. so posledica na eni strani dejstva, da so sodišča začela 
z zamudo in so spori čakali po nekaj mesecev, da je bilo 
sodišče sploh ustanovljeno, na drugi strani pa posledica 
dejstva, da se je ob ustanovitvi sodišč že nabralo večje število 
sporov, ki jih ni bilo možno v kratkem času rešiti. 

Število zadev po tabelah II. in III. se ne ujema ker 
se nekateri spori, ki so v tabeli III. prikazani kot ena za- 
deva, nanašajo na več spornih razmerij. 

B. OPAŽANJA V ZVEZI S KRŠITVAMI SAMOUPRAVNIH 
SPLOŠNIH AKTOV IN PREDPISOV 

Od končanih sporov glede ugotovitve ali imajo delavci 
v neki delovni enoti pravico in dolžnost organizirati temeljno 

organizacijo je najznačilnejši primer obrata Remont, Prim- 
skovo pri Kranju, ki je spadal v temeljno organizacijo Avto- 
servis s sedežem v škofji Loki. Delavci tega obrata so ugoto- 
vili, da izpolnjujejo vse pogoje za organiziranje temeljne or- 
ganizacije, medtem ko so bili delavci v drugih delih te te- 
meljne organizacije nasprotnega mnenja, češ, da ni materialnih 
pogojev za rentabilno poslovanje bodočega TOZD-a. Sodišče 
je ugotovilo, da so izpolnjeni ustavni pogoji za ustanovitev 
TOZD-a, saj gre za obrat, kjer dela 83 delavcev, razporejenih 
v 4 delovne enote, ki predstavljajo zaokrožen delovni proces, 
nadalje, da obstoje možnosti za uspešno poslovanje in se 
vrednost njihovega dela lahko ovrednoti tako v delovni or- 
ganizaciji kakor tudi izven nje, saj se ukvarjajo s popravili 
težkih vozil ne le za druge temeljne organizacije v okviru 
delovne organizacije marveč fcuidi za ziunanje naročnike. 

Sodišče je tudi ugotovilo, da sklep delavcev delovne enote 
Tovarne avtomobilov Cimos v Šempetru, da se organizirajo v 
temeljno organizacijo, ni v nasprotju z zakonom. Delavci te 
enote v Šempetru so na svojem zboru sprejeli sklep o orga- 
niziranju v TOZD, drugi deli tega TOZD-a pa so menili, da 
ne obstajajo pogoji za tak sklep in da so kršene njihove 
pravice in interesi. V postopku je sodišče ugotovilo, da 
kljub manjšim pomanjkljivostim v postopku obstojajo za- 
koniti pogoji za tako odločitev delavcev in da ustanovitev 
TOZD-a ne pomeni nevarnosti za eksistenco delavcev v dru- 
gih delih delovne organizacije, saj je treba medsebojne in 
tudi ekonomske odnose urediti s samoupravnim sporazumom, 
ki mora upoštevati interese vseh delavcev. 

Med spori, ki nastajajo med posameznimi organizacijami 
so značilni spori med TOZD Elektronika TGO Gorenje Ve- 
lenje in delovno skupnostjo Skupnih služb te delovne or- 
ganizacije. Prvi od njih se nanaša na premestitev 67 stro- 
kovnjakov iz TOZD-a v delovno skupnost skupnih služb, če- 
mur se je temeljna organizacija uprla. Spor je bil končan 
s poravnavo, po kateri ta strokovnjaki sicer obdržijo lastnost 
delavca v združenem delu pri delovni skupnosti, vendar 
bodo delali v okviru TOZD-a Elektronike. V drugem sporu 
je delovna skupnost skupnih služb sklenila pogodbo z neko 
delovno organizacijo in prenesla nanjo delo, ki pomeni iz- 
vajanje (dela) proizvodnega programa TOZD-a Elektronika. 
V tem sporu je sodišče dalo prav TOZiD-u in prepovedalo 
delovni skupnosti skupnih služb brez soglasja samoupravnih 
organov temeljne organizacije sklepati take vrste pogodb. 
Delovna skupnost skupnih služb je nadalje sprožila spor 
z zahtevo, da sodišče ugotovi, da je neskladje med samo- 
upravnim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo, 
ki ga je podpisala tudi TOZD Elektronika, in spremenjenim 
členom statuta te TOZD, s katerim obdrži temeljna orga- 
nizacija določene strokovne in pomožne službe. Predlagatelj 
postopka je trdil, da je TOZD te naloge, ki jih sedaj s spre- 
membo statuta obdrži za sebe, s samoupravnim sporazumom 
prenesel na delovno organizacijo. Tudi v tem primeru je 
uspela temeljna organizacija. Začetek in vzrok vseh teh 
sporov je v nezadovoljivo rešenih medsebojih razmerjih med 
delovno in temeljno organizacijo, kar prihaja do izraza v 
nedorečenem in tako formuliranem samoupravnem sporazumu 
o združitvi v delovno organizacijo, da se dajo njegove do- 
ločbe različno razlagati. 

Spori zaradi kršitve samoupravne pravice s posamičnim 
aktom samoupravne interesne skupnosti s področja social- 
nega varstva so razmeroma redki. Med nje spadajo spori v 
zveai z zdravstvenim zavarovanjem, priznanjem statusa kmeta 
in pravice do nadomestila v času brezposelnosti. Značilnejši 
so spori iz zdravstvenega zavarovanja, ki nastanejo zato, 
ker zdravniška komisija, pristojna po sedežu temeljne or- 
ganizacije, ne priznava bolniškega staleža, ki ga je delavcu 
odobril zdravnik zdravstvenega doma delavčevega stalnega 
bivališča. Gre za delavce, ki imajo stalno biavlišče izven 
sedeža temeljne organizacije in občasno obiskujejo svoje 
družine. Po zakasnelem povratku na delo pa prinesejo zdrav, 
niško potrdilo o obolelosti v času dopusta. Spor nastane, 
kadar zdravniška komisija ugotovi, da je bil odobren delav- 
cu daljši bolniški stalež ket bi v zdravniški dokumentaciji 
označena bolezen zahtevala. Nekatere temeljne organizacije 
v takem primeru ne priznavajo delavcu nadomestilo osebne- 
ga dohodka in celo uvedejo postopek zaradi kršitve delovne 
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obveznosti. Odločbe sodišč združenega dela v takih sporih 
poudarjajo, da ni možno naknadno po končanem zdravljenju 
presojati utemeljenosti ukrepov zdravnika zdravstvenega do- 
ma, pristojnega po kraju delavčevega stalnega bivališča. 

PO zakonu o programiranju in financiranju graditve sta- 
novanj so organizacije dolžne s splošnim aktom predpisati 
merila, ki jih morajo izpolnjevati prosilci stanovanj oziroma 
posojil ter način in pogoje za dodeljevanje posojil za graditev 
in rekonstrukcijo stanovanjskih hiš in stanovanj. Spori 
iz teh razmerij pretežno nastanejo zato, ker kandidati za 
posojala oziroma stanovanje različno tolmačijo vnaprej s 
splošnim aktom predvidene pogoje, ali pa, ker ni bil pravil- 
no izveden postopek, v katerem se bi pogoji ugotavljajo. Ti 
spori niti v dejanskem niti v pravnem pogledu niso zapleteni. 
Obstoje pa tudi spori, v katerih kandidati za posojila od- 
rekajo zakonitost splošnih aktov, s katerimi temeljne or- 
ganizacije ali pa samoupravna stanovanjska skupnost dolo- 

čajo pogoje za dodeljevanje posojil. So primeri, ko je v 
splošnem aktu temeljne organizacije določeno, da se natečaja 
lahko udeleži delavec, ki gradi v kraju, kjer ima temeljna 
organizacija svoj sedež ali pa. v ns;j bližji okolici, ne daje 
pa se ali omejuje pravica do posojila tistim delavcem, ki 
grade izven navedenega območja (Zdravilišče Radenska). 
Sodišče je obravnavalo tudi primer, ko splošni akt stanovanj- 
ske skupnosti sploh ni določil take omejitve, ampak je izvr- 
šilni odbor samoupravne stanovanjske skupnosti sam sprejel 
tak pogoj (Jesenice). Na podlagi takšnih določb v splošnih 
aktih ali s strani izvršilnega organa sprejetih pogojev se 
odreka pravica do kredita tistim delavcem, ki izpolnjujejo 
,vse druge pogoje, le gradijo izven določenega območja, če- 
prav je kraj gradnje še vedno tako blizu sedežu temeljne 
organizacije, da delavec lahko brez težav prihaja na delo 
(npr. 8 km pas)- V primeru, ko je tak izključevalni pogoj 
določil izvršilni odbor samoupravne stanovanjske skupnosti 
je sodišče postopek razveljavilo, kajti zakon in družbeni 
dogovor o upravljanju in gospodarjenju s sredstvi za kredi- 
tiranje graditve stanovanj določata, da se mora s samo- 
upravnim sporazumom zagotoviti udeležba delavcev pri uprav- 
ljanju in gospodarjenju s sredstvi, tako, da bodo imeli delav- 
ci — pričakovalci stanovanj odločujoč vpliv in da se jim 
zagotovi enakopraven položaj pri uresničevanju ustavne pra- 
vice do stanovanja; določitev navedenega izključevalnega po- 
goja s strani izvršilnega organa, ne da bi o tem sklepali 
delavci z osebnim izjavljanjem ali preko delegatov v skup- 
ščini ob sprejemanju samoupravnega akta Pa pomeni kršitev 
družbenega dpgovora. V drugem primeru, ko je bila omejitev 
predvidena v splošnem aktu temeljne organizacije pa je sodišče 
sprožilo postopek pred ustavnim sodiščem, ki naj preizkusi 
ali navedena omejitev pomeni enakopravno obravnavanje 
delavcev. 

Od sporov o samoupravnih pravicah in obveznostih delav- 
cev iz medsebojnih razmerij v združenem delu so najštevil- 
nejši spori o pridobitvi in prenehanju lastnosti delavca v 
združenem delu, o razporeditvi na delo in oceni delovnih 
mest, ter spori, ki se tičejo kršitev delovnih obveznosti. 
Tem sporom slede po številu spori v zvezi z osebnimi do- 
hodki in drugimi prejemki, medtem ko so drugi spori iz 
tega področja redkejši. 

Se vedno se dogajajo nepravilnosti v razpisnem postopku 
in izbiri kandidatov za posamezna delovna mesta, pa tudi 
ustrezni samoupravni akti niso vedno, usklajeni z družbenimi 
dogovori. Tako' je sodišče moralo razveljaviti določbo statuta 
temeljne organizacije o pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
kandidat za direktorja, ker je bil statut v tem pogledu v 
nasprotju z družbenim dogovorom (Transport, Ilirska Bi- 
strica, TOZD Tovorni promet. V družbenem dogovoru je 
namreč določeno, da se za vsako delovno mesto, ki je v 
statutu predvideno za reelekcijo, zahteva določeno minimalno 
strokovno znanje in sicer, če ni v zakonu drugače določeno, 
da mora imeti direktor temeljne organizacije z do 150 za- 
poslenimi srednješolsko izobrazbo, z nad 150 zaposlenimi pa 
višjo šolsko izobrazbo. V nasprotju s tem je statut temeljne 
organizacije določal, da mora imeti direktor ali visoko ali 
višjo ali pa srednješolsko izobrazbo, čeprav ima temeljna 
organizacija preko 300 delavcev in je omenjeni družbeni 
dogovor podpisala. V takih primerih sodišča razveljavljajo 

tudi celoten postopek za razpis za delovno mesto, ker je 
bil na delovno mesto imenovan delavec, ki ne izpolnjuje z 
družbenim dogovorom določenih pogojev. Pogosti so pri- 
meri samoupravnih splošnih aktov, pa tudi javnih razpisov 
v časopisih, kjer so alternativno določene tri stopnje šolske 
izobrazbe, čeprav družbeni dogovori ne dopuščajo več kot 
dveh stopenj, če pa so že alternativno določene stopnje 
izobrazbe, se dogaja, da odgovorni organi temeljnih organiza- 
cij ne ravnajo po načeluj da ima prednost pri izbiri oseba 
z višjo stopnjo šolske izobrazbe, kadar so drugi pogoji enaki. 
Dogajajo se primeri, da se na razpis za vodilno delovno mesto, 
npr. direktorja, prijavi le en sam kandidat ali eden od več 
kandidatov izpolnjuje razpisne pogoje. Postavlja se vpraša- 
nje, ali je temeljna organizacija dolžna sprejeti edinega 
kandidata, če ta izpolnuje pogoje. Sodišča so na splošno 
zavzela stališče, da edini kandidat ne pridobi avtomatično 
lastnosti delavca v združenem delu in da pristojni organ v 
takem primeru lahko razpis ponovi (npr. Gorenjski muzej, 
Kranj). So tudi primeri, ko temeljne organizacije ob izbiri 
kandidatov po končanem razpisu ublažijo razpisne pogoje, 
katr povzroča nepotrebne spore (npr. Les Ptuj, TOZD Mizar- 
stvo Apače). Zavzeto je stališče, da razpisnih pogojev ni 
mogoče spreminjati potem, ko so se posamezni kandidati 
že prijavili. Redkeje se dogaja, da pogoji razpisa, objavlje- 
nega v dnevnem časopisju niso v skladu z ustreznimi samo- 
upravnimi splošnimi akti. V takih primerih so običajno v 
razpisu predvidena strožja pogoji kot v splošnem samouprav- 
nem aktu. Spori so budi v zvezi z različnim tolmačenjem 
kaj pomeni pogoj »moralne politične kvalifikacije«, zlasti, 
ker običajno niso določeni kriteriji, po katerih se moralno 
politične lastnosti ocenjujejo. Nekaj spolov te vrste nastane 
tudi, ker ustrezni organ izbere izmed več kandidatov tistega, 
ki ima slabše pogoje kot drugi kandidati ali ne izpolnjuje 
vseh razpisnih pogojev. Spori so tudi o vprašanju, kateri 
kandidat ima boljše pogoje. 

Pri premeščanju delavcev na drugo delovno mesto se 
v praksi sodišč združenega dela kažejo različne nepravilnosti 
v odnosu do premeščenih delavcev. O premestitvi večkrat 
odloča organ v organizaciji združenega dela, ne da bi dal 
možnost delavcu, naj se o tem izjavi, o premestitvi sami 
pa ga obvestijo z dopisom, ne da bi ga poučili o njegovi 
prarvici, da zahteva preizkus sklepa o premestitvi oziroma o 
pravici do sodnega varstva. V praksi temeljne organizacije 
večkrat pozabljajo, da ima delavec ob razporeditvi na drugo 
delovno mesto pravico, da zahteva preizkus take odločitve. 
Dogaja se tudi, da o premestitvah odloča individualni poslo- 
vodni organ ali drug vodilni delavec, čeprav po samouprav- 
nem sporazumu o medsebojnih razmerjih delavcev v združe^ 
nem delu o tem lahko odloča le kolegialni organ. Pri preme- 
ščanju iz enega na drugo delovno mesto temeljne organiza- 
cije često ne ravnajo po lastnih samoupravnih splošnih aktih, 
sodišča pa tudi opažajo, da so določbe o tej materiji v sa- 
moupravnih aktih le načelne in so zato težave pri njihovi 
uporabi v konkretnem primeru. Čeprav je razporejanje de- 
lavcev iz enega delovnega mesta na drugo in premeščanje 
iz ene temeljne organizacije v drugo tudi proti volji priza- 
detega delavca dopustno pod pogoji, ki so v skladu z zako- 
nom določeni v samoupravnem splošnem aktu, pa se v 
praksi ta možnost razširja v nasprotju z zakonom in samo- 
upravnim aktom in je v nekaterih samoupravnih sporazu- 
mih o medsebojnih razmerjih v združenem delu določeno, da 
se delavec razporedi lahko na drugo delovno mesto v drugo 
temeljno organizacijo ob pogojih, ki veljajo za razporeditev 
na drugo delovno mesto v isti temeljni organizaciji. V ta- 
kem primeru je sodišče začelo' postopek pred ustavnim 
sodiščem za oceno zakonitosti samoupravnega sporazuma, 
ki je predvideval tako možnost. (Ijesna industrija Radovljica). 

Razmeroma je še dosti sporov v zvezi z odgovornostjo 
delavcev za neizpolnitev delovnih obveznosti in kršitev delov- 
nih dolžnosti, od česar velika večina odpada na primere, ko 
so organizacije združenega dela ugotovile, da je delavcu pre- 
nehala lastnost delavca v združenem delu zaradi hujših krši- 
tev obeznosti ali pa je bil izrečen drug ukrep. V večjem delu 
teh sporov uspejo v sodnem postopku delavci. Najbolj pogosto 
se nezakonito ravnanje še vedno nanaša na postopek, ko 
delavcu ni zagotovljena pravica, da bi bil navzoč, ko se ob- 



ravnava njegova zadeva, ne preskrbi se mnenje sindikalne 
organizacije tudi v tistih primerih, ko bi bilo to nujno, ali 
pa se izreče ukrep zaradi dejanja, ki v samoupravnem spora- 
zumu ni predvideno kot hujša kršitev delovne dolžnosti 
oziroma se izrečejo ukrepi, ki so predvideni za hujšo krši- 
tev delovne dolžnosti, tudi za lažje kršitve delovne dolžnosti. 
Niso redki primeri neskladnosti samoupravnih sporazumov 
o medsebojnih razmerjih v združenem delu z zakonom, koli- 
kor gre za odgovornost delavcev. Tako je bilo v nekem sa- 
moupravnem sporazumu določeno, da lahko preneha last- 
nost delavca v združenem delu tudi zaradi lažje kršitve 
delovnih dolžnosti, čeprav se tak ukrep sme izreči le za 
hujše kršitve delovne dolžnosti. Nekateri samoupravni spo- 
razumi so v glavnem povzeli določbe prejšnjih pravilnikov o 
delovnih razmerij ih tudi v zadevah, ki so sedaj drugače ure- 
jene, npr. še vedno poznajo institucijo samovoljne zapustitve 
dela in tako zapustitev obravnavajo kot hujšo kršitev delovne 
dolžnosti tudi tedaj, ko je očitno, da je delavec izrazil željo 
in voljo, da ne želi več delati v tej temeljni organizaciji. 
Nadalje so še primeri starega načina prenehanja delovnega 
razmerja z odpovedjo ipd. Sodišča so naletela tudi na pri- 
mere, ko temeljna organizacija sploh ni imela veljavnega 
in pravilno sklenjenega samoupravnega sporazuma o med- 
sebojnih razmerjih v združenem delu niti kakega drugega 
akta, ki bi vsaj začasno urejal medsebojna delovna razmerja, 
pa je vendar ta organizacija izrekla najstrožji ukrep proti 
delavcu (Novoteks, TOZD Konfekcija, Novo mesto). So 
nadalje primeri, da samoupravni sporazum ni bil sprejet na 
način, ki je predpiisan z zatonom, pri čeimer je pomanjklji- 
vost običajno pri tem, da v postopku pripravljanja predloga 
samoupravnega sporazuma ni zagotovljena udeležba delavcev 
v vseh delih temeljne organizacije ali pa ni zagotovljena 
udeležba sindikalne podružnice. V nekaterih primerih je so- 
dišče odpravilo ukrepe proti delavcem, čeprav ni dvoma, da 
so delavci kršili delovne dolžnosti, toda temeljne organizacije 
so postopek začele prepozno, tako da je dejanje zastarelo 
in niti po zakonu niti po samoupravnem sporazumu ni bilo 
več možno izreči nobenega ukrepa proti delavcu (npr. Oljarna, 
Domžale). V drugih primerih je bil postopek proti delavcu 
voden tako nepopolno in pomanjkljivo, da iz celotnega po- 
stopka ni bilo mogoče zaključiti, ali je delavec v resnici 
storil zatrjevano kršitev delovne obveznosti ali ne, zaradi 
česar je sodišče moralo celoten postopek razveljaviti (Petrol, 
TOZD Blagovni promet, Bolnica Jesenice itd.), v nekem pri- 
meru je bil izrečen ukrep »neplačila« nadomestila osebne- 
ga dohodka za čas bolniškega staleža, kar je seveda povsem 
nezakonito in tudi v naprotju s splošnim aktom temeljne 
organizacije. Dogaja se, da v kolegijskem organu, ki je po 
samoupravnem sporazumu pristojen za odločanje o delavče- 
vih pravicah in obveznostih, sodeluje kot član delavec, ki 
je v sporu s prizadetim delavcem, o čigar pravicah in dolž- 
nostih ta organ odloča. Bil je tudi primer, ko je predsednik 
odbora, pristojnega za odločanje o tem ali je delavec kršil 
delovno obveznost ali ne, soodločal tudi o kršitvi, ki je bila 
v tem, da je delavec žalil in obrekoval prav predsednika 
tega odbora. Predsednik odbora je torej soodločal o svoji 
lastni zadevi (Kmetijski živilski kombinat Kranj, TOZD 
Kooperacija, Radovljica). Redkejši pa so primeri, ko se 
nasproti delavcem izrekajo ukrepi, ki v splošnem aktu sploh 
niso predvideni. Značilni primer takega ravnanja se je pripetil 
ljubljanski Drami, ki je v postopku za ugotavljanje hujše 
kršitve delovne obveznosti izrekla ukrep, da se igralcu od- 
vzame vloga Kaotorja v »Kralju na Betajnovi«. Odvzem 
vloge ni V Samoupravnem aktu predviden kot možen ukrep, 
zato takega ukrepa ni možno izreči, poleg tega pa je bil 
postopek v celoti nezakonit, saj prizadeti delavec ni bil vab- 
ljen na sestanek organa, ki je o tej zadevi odločal. Niso redki 
primeri, ko pismena odločba, izdana po obravnavanju zadeve 
pri pristojnih organih v temeljni organizaciji, ni v skladu z 
vsebino tega, kar je bilo ugotovljeno pri ustnem obravnavanju, 
ali pa pismena odločba ni obrazložena, čeprav vsaka odločba, 
ki nalaga delavcu obveznosti, mora biti obrazložena (Tehtni- 
ca, Železniki, Metalna, Maribor, TOZD TGO Senovo). Večkrat 
Pa gre za pavšalno obrazložitev, ki je že vnaprej tiskana na 
formularju in v kateri je rečeno, da je kršitev delovne obvez- 
nosti delavcu dokazana, da je pristojni organ upošteval pri 

izreku določenega ukrepa vse okoliščine in podobno, ne da 
bi bila obrazložitev prilagojena konkretnemu primeru, ki ga 
je organ obravnaval. So tudi primeri, ko je odločba brez 
pravnega pouka ali z napačnim pravnim poukom. Obrazložit- 
ve izrečenega ukrepa redko kdaj navajajo, katere okoliščine 
so bile ob izreku krepa upoštevane, še manj pa, na podlagi 
katerih dokazil je pristojni organ ugotovil, da je delavec 
kršil delovno obveznost. Pogosto določajo samoupravni spo- 
razumi, da pomeni hujšo kršitev delovne obveznosti določeno 
delavčevo ravnanje ali opustitev, če ima to za posledico 
materialno škodo za temeljno organizacijo. Pri uporabi teh 
določb samoupravnega sporazuma pa se ne izvajajo dokazi 
tudi glede tega, ali je bila sploh povzročena z delavčevim 
ravnanjem kakršnakoli škoda. Niso tudi izjemni ugovori 
delavcev, da organ, ki je odločal o njihovih pravicah in ob- 
veznostih ,ni bil sklepčen. Sodišča so naletala tudi na primere, 
ko na podlagi nekajdevne ne vnaprej opravičene odostnostl 
delavca temeljne organizacije enostavno z odločbo ugotovijo, 
da je delavec izgubil lastnost delavca v združenem delu in 
ga odjavijo pri socialnem zavarovanju, ne da bi bil izveden 
kakršenkoli postopek. Običajno se to dogaja kadar delavec 
zboli v drugem kraju in ne obvesti takoj o tem svoje te- 
meljne organizacije. 

V zvezi z ukrepi proti delavcem zaradi kršitve delovna 
obveznosti se je pojavilo vprašanje, kako daleč sme sodišče 
poseči v odnose med delavcem in temeljno organizacijo, 
tj. ali sme sodišče presojati le zakonitost postopka, tj. nje- 
govo skladnost z zakonom dn splošnim samoupravnim aktom 
temeljne organizacije oziroma ali sme presojati tudi primer- 
nost izrečenega ukrepa. Nekatere temeljne organizacije v svo- 
jih pritožbah odrekajo sodišču pravico, da odloča o nado- 
mestitvi izrečenega ukrepa z drugim, milejšim, češ, da s tem 
posega v samoupravne pravice delavcev v temeljni organiza- 
ciji, da sami odločajo o medsebojnih razmerjih v združe- 
nem delu. V nasprotju z navedenim stališčem menimo, da 
ima sodišče združenega dela kot vrsta samoupravnega sodišča 
pravico odločati tudi o primernostih izrečenega ukrepa, ka- 
dar je očitno, da ob izreku določenega ukrepa temeljna or- 
ganizacija ni upoštevala vseh tistih okoliščin, ki bi jih po 
lastnih samoupravnih splošnih aktih morala upoštevati ali 
pa je določene okoliščine sicer upoštevala, pa ji je pripisala 
očitno prevelik ali premajhen pomen. 

Kar zadeva postopek v zvezi s kršitvami delovnih dolžno- 
sti vlada pri znatnem delu organizacij združenega dela mne- 
nje, da je ta postopek izredno zapleten in ga je težavno iz 
peljati na zakonit način, zaradi česar sodišča zlahka najdejo 
kakšne manjše nepravilnosti in postopek razveljavijo, s tem 
pa dajejo potuho slabim delavcem. Menimo, da so taka 
mnenja, ki niso redka, povsem neutemeljena. Nekatere for- 
malnosti v postopku so nujno potrebne, da se zagotovijo 
osnovne pravice prizadetega delavca. Predvsem mora . odloča- 
ti o delavčevih pravicah in obveznostih pravilno izvoljen kole- 
gijski organ, delavec mora imeti možnost, da pove svoja 
stališče o Obravnavani zadevi, potrebno je tudi, da se o za- 
devi izjavi sindikalna organizacija, kadar gre za ponovno 
obravnavanje zadeve, postopek pa mora biti izpeljan tako, 
da bo zanesljivo, dokazano, da je delavec v resnici storil 
dejanje, ki je kot kršitev delovne dolžnosti vnaprej pred- 
videno v pravilno sprejetem samoupravnem aktu. To so bi- 
stveni pogoji za zakonitost postopka, na katere mora sodišča 
paziti pri obravnavanju predlogov delavcev naj se odpravijo 
proti njim izrečeni ukrepi. Ti pogoji niso tako zahtevni, da 
jih delavci v vsaki temeljni organizaciji ne bi mogli izpolniti, 
čeprav nimajo lastne pravne službe. 

V zvezi s prenehanjem lastnosti delavca v združenem 
delu je po praksi rednih sodišč veljajo načelo, da je nepre- 
klicna delavčeva izjava, s katero je delavec izrazil voljo, 
da preneha delati v temeljni organizaciji. To prakso so sodi. 
Šča združenega dela spremenila, vendar samo, v tistih pri- 
merih, kjer je povsem jasno, da je bila taka delavčeva izjava 
izključno posledica neurejenih notranjih razmerij v temeljni 
organizaciji, preklic te izjave pa zopet posledica dejstva, da 
so se te razmere uredile, ali so na tem da se urede. 

Sodišča so nadalje obravnavala nekaj primerov nezakoni. 
tega ravnanja temeljnih organizacij v zvezi s poskusnim de- 



lom. Nekaj temeljnih organizacij je sprejelo sklep, da delav- 
cu preneha lastnost delavca v združenem delu, ker da ni 
uspešno opravil poskusnega dela. Toda temeljna organizacija 
ni poskrbela, da bi delavčevo sposobnost v času poskusnega 
dela spremljala komisija za preizkušanje sposobnosti delav. 
cev med poskusnim delom, ki bi morala pred potekom po- 
skusnega dela dati pismeno poročilo o uspešnosti ali neuspeš- 
nosti delavca (Mladinska knjiga, TOZD Tiskarna). Pomanj-« 
kljivosti so predvsem v tem, da niso bile formirane omenje- 
ne komisije, sklepi o prenehanju lastnosti delavca pa so 
neobrazloženi in ne vsebujejo nobene ocene, v čem je bilo 
delo neuspešno. Pri tem pa je treba pripomniti, da samouprav- 
ni akti teh organizacij to materijo pravilno urejajo, le da 
se organizacije po njih ne ravnajo. 

Nadalje se pojavljajo spori glede vprašanja ali je v 
konkretnem primeru delavec združil svoje delo za določen 
ali za nedoločen čas, pri čemer se ponekod kaže tendenca, 
da se zaposli delavec za določen čas tudi na delovnem mestu, 
ki zahteva stalnega delavca in se zato temeljna organizacija 
takoj, ko poteče čas, za katerega se je dogovorila z delav- 
cem in ta delavec preneha z delom, dogovori z drugim delav- 
cem, da bi ta prav tako delal le določen čas. Sodišče je ob. 
ravnavalo tudi primer, da je temeljna organizacija delavcu, 
ki je bil sprejet na delo za določen čas, izdala sklep o pre. 
nehanju lastnosti delavca pred potekom tega časa, češ, da 
nima več sredstev za financiranje dejavnosti, s katero naj 
bi se ta delavec ukvarjal (Biotehnična fakulteta). 

Na področju delitve osebnih dohodkov izvira največ 
sporov iz nepravilne uporabe sprejetih samoupravnih spora- 
zumov o delitvi osebnih dohodkov. Tako so čestokrat pri- 
krajšani delavci, ki so že izgubili lastnost delavca v združe- 
nem delu, pa jim temeljna organizacija pri kasnejšem izplači- 
lu osebnih dohodkov po uspehu poslovanja ni priznala ni- 
česar, dalje delavci, ki delajo v določenih težjih pogojih na 
delovnih mestih in v podaljšanem delovnem času. Sodišča tudi 
ugotavljajo, da temeljne organizacije, ki so bile udeleženke 
v spornih razmerjih, velikokrat nimajo svojih lastnih samo- 
upravnih sporazumov o delitvi osebnih dohodkov in še ved- 
no uporabljaj© dokaj zastarele pravilnike o delitvi osebnih 
dohodkov iz obdobja pred organiziranjem TOZD-ov. Zaradi 
tega se često dogaja, da o pravicah delavcev do osebnega do- 
hodka še vedno odločajo centralni organi upravljanja v 
okviru delovne organizacije ali celo njihovi izvršilni organi, 
ne pa delavci v temeljni organizaciji združenega dela. V 
nekaterih delovnih organizacijah je podobno stanje tudi pri 
odločanju o dohodku. V taikih primerih sodišča sprožijo po- 
stopek za ugotavljanje ustavnosti in zakonitosti pri ustav, 
nem sodišču, posebej pa na take primere redno opozarjajo 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, da bi le ta 
tudi po končanem postopku v konkretni zadevi pred sodi- 
ščem spremljal tiste OZD, kjer je stanje zakonitosti samo- 
upravnih aktov zelo kritično. Sodišča ugotavljajo, tudi po- 
manjkljivosti v postopku za sprejemanje teh aktov. So 
primeri, da sporazumi o delitvi dohodka in osebnih dohodkov 
niso bili sprejeti neposredno, pač pa po organih upravljanja. 
Na splošno so si te vrste samoupravni akti po svoji vsebini 
zelo podobni, ne samo takrat, ko prevzemajo zakon, in 
velikokrat ne odražajo specifičnih razmer, ki so prav gotovo 
lastne posamanim temiMjnim organizacijam. Sodišča tudi ugo- 
tavljajo, da temeljne organizacije v svojih samoupravnih 
aktih večkrat ne upoštevajo obveznosti, ki so jih sprejele 
kot podpisnice družbenih odgovorov in širših samoupravnih 
siporazumiov. So tudi primeri, da temeljne organizacije poslu- 
jejo brez vsakih notranjih samoupravnih splošnih aktov. 

Večina sporov v zvezd z delitvijo osebnih dohodkov se 
nanaša na primere, ko so samoupravni organi pri določanju 
kriterijev za izplačilo presežka ustvarjnega dohodka delavcev 
prezrli tiste delavce, ki na dan delitve niso več delali v tej 
organizaciji združenega dela, čeprav so s svojim delom v 
predhodnem obdobju pomagali ta sredstva ustvariti (npr. 
Jugotekstil, TOZD Protektor). Običajno je v samoupravnih 
aktih povzeto ustavno načelo, da vsakemu delavcu pripada 
osebni dohodek, ki je sorazmeren njegovemu delovnemu 
uspehu, v praksi pa prihaja do odmika od tega načela, 
npr. na ta način, da delavski svet koncem leta poveča vred. 

nost točke za nazaj, za dva ali tri mesece, pri tem pa je 
povečanje tako veliko (tudi 40 odsotkov od neto osebnega 
dohodka), da je očitno, da so biila ta dodatna izplačana sred. 
stva ustvarjena ne le v zadnjih dveh mesecih, ampak v dalj- 
šem časovnem obdobju. Izplačilo pa so dobili le tisti delavci, 
ki so bili zaposleni tudi še v zadnjih dveh mesecih, ne pa 
tisti, ki v tem času niso več delali v tej temeljni organizaciji 
in so bili na ta način prikrajšani za ustavno pravico nagra- 
jevanja po delu. Pri obravnavanju sporov v zvezi z izplačilom 
presežka ustvarjenih sredstev so sodišča naletela tudi na 
primer, ko je organizacija združenega dela sicer priznala, 
da imajo pravioo do delitve tudi delavci, ki so ta sredstva 
soustvarjali pa jim je kasneje prenehala lastnost delavca v 
tej organizaciji, vendar ni nič storila, da bi ti delavci mogli 
svojo pravico realizirati, češ, naj delavci sami pridejo po 
izplačilo (Iskra, TOZD Feriti, Ljubljana). Sodišče je zavzelo 
stališče, da je temeljna organizacija dolžna pozvati svoje biv- 
še delavce, naj dvignejo omenjeno izplačilo, kajti ko delavcu 
preneha lastnost delavca v temeljni organizaciji, ni več na 
tekočem z delom samoupravnih organov in ne more poznati 
njihovih sklepov. Med primeri neskladnosti samoupravnih 
sporazumov o osnovah in merilih za delitev dohodka s samo- 
upravnim sporazumom ustrezne panoge je sodišče obravna- 
valo na zahtevo prizadetega delavca skladnost panožnega sa- 
moupravnega sporazuma, ki določa, da pripada delavcu ob 
odhodu v pokoj odpravnina v višini največ 3 povprečnih 
mesečnih osebnih dohodkov na zaposlenega v SR Sloveniji, 

samoupravnim sporazumom temeljne organizacije, ki te 
določbe ni prevzela in ob odhodu delavca v pokoj ni izplačala 
odpravnine z utemeljitvijo, da v svojem samoupravnem aktu 
nima določenih kriterijev za izplačilo in tudi sredstev v ta 
namen ne. (Varnost, Nova Gorica). Po stališču sodišča samo- 
upravni sporazum podpisnika zavezuje in delavcu pripada 
vsaj minimalna odpravnina, določena s samoupravnim spora- 
zumom, čeprav niso izbrani natančnejši kriteriji. Del sporov 
te vrste odpade na primere, ko temeljne organizacije na 
nezakonit način ugotove, da je delavec izgubil lastnost delav- 
ca v združenem delu, delavec pa potem ko uspe v sporu 
glede obstoja lastnosti delavca v združenem delu, zahteva 
nadomestilo osebnega dohodka za čas., ko po krivdi temelj- 
ne organizacije ni delal in seveda tudi ni prejemal osebnega 
dohodka. 

V temeljnih organizacijah gozdnega gospodarstva so spori 
zaradi neplačevanja raznih dodatkov, predvidenih z ustrez- 
nim samoupravnim sporazumom, npr. dohodka za slabo 
vreme (osebni dohodek, ki ga delavec sprejme, če ne dela 
zaradi slabega vremena), dodatek na stalnost in podobno. 
Nekatere temeljne organizacije teh zneskov ne izplačujejo, 
če so bili delavci v določenem koledarskem obodobiu v bol- 
niškem staležu ali so neupravičeno izostali z dela po en 
daij. V takih primerih odtegujejo dodatek za ves mesec. 
Po mnenju sodišča gre pri tem za elemente denarnega 
kaznovanja, zaradi česar je bil sprožen postopek pred ustav, 
nim sodiščem za presojo ustavnosti in zakonitosti samoup- 
ravnih splošnih aktov, ki vsebujejo take določbe (Gozdno 
gospodarstvo, Postojna). Nekatere transportne organizacije 
združenega dela na nepravilen in nezakonit način s svojimi 
splošnimi akti in dejansko prakso skušajo zagotoviti discipli- 
no svojih delavcev, zlasti šoferjev (SAP TOZD Avtobusni pro- 
met). Tako je v splošnem aktu, o delitvi osebnega dohodka, 
da se šoferjem odtegne provizija, če kršijo določene delovne 
dolžnosti. V praksi se je to določilo, ki v bistvu pomeni de- 
narno kazen, ta pa po sedanji ureditvi ni dopustna, izvaja 
tako, da je odgovoren delavec sporočil obračunski službi, 
da je nek šofer kršil delovno obveznost, obračunska služba 
pa je temu šoferju na podlagi tega obvestila zmanjšala pre- 
mijo. O pravicah in dolžnostih delavcev torej tudi ni dolo- 
čal neposredno voljeni organ kakor je to predpisano v za- 
konu, zmanjšanje premije na tak način pa očitno pomeni 
denarno kazen, pri čemer je bila ta izrečena dn realizirana, ne da 
bi delavec imel možnost obrazložiti svoje dejanje, zaradi kate- 
rega je bil ta ukrep izrečen. Dogajalo se je tudi, da so 
ta ukrep izrekali za dejanje, ki sploh ni predstavljajo v 
splošnem aktu predvideno kršitev delovne obveznosti. Na 
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podoben način so kršene pravice delavcev tudi v splošnem 
aktu temeljne organizacije združenega dela zračnega pro- 
meta, kjer je določeno, da ima osebni dohodek stalni in 
gibljivi del, pri čemer gibljivi del pripada delavcu, ki svoje 
naloge v preteklem obračunskem obdobju v redu opravi, 
odloča o tem ali so bile naloge v redu opravljene pa komisija, 
ki pri ugotavljanju teh dejstev ne zasliši delavca seveda 
nima pravice ugovarjati zoper odločitve komisije. Sodišča 
ugotavljajo, da je velika večina zahtev delavcev s tega pod. 
ročja utemeljena (ca. 80 odstotkov). 

C. DELO SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA SR SLOVENIJE 

Ker je osnovna naloga tega sodišča odločanje o pritož- 
bah zoper odločbe prvostopnih sodišč, je v prvi fazi, ko 
prvostopna sodišča še niso bila ustanovljena, opravljajo or- 
ganizacijske zadeve, zlasti sodelavo pri ustanavljanju prvo- 
stopnih sodišč, in pripravljajo načelna izhodišča za delo 
sodišč združenega dela, katerih način poslovanja se glede 
na njihove naloge v znatni meri razlikuje od poslovanja red- 
nih sodišč. Potrebna so bila številna posvetovanja s pred- 
stavniki prvostopnih sodišč in drugimi zainteresiranima or- 
gani in organizacijami. V času do 15. 10. 1975 je bilo od 
38 šeremih 32 pritožbenih zadev, od tega potrjenih 17. spre- 
menjenih ali razveljavljenih pa 7, v enem primeru pa je bila 
pritožba zavržena. Osnovna pomanjkljivost, ki se kaže, pri 
delu prvostopnih sodišč je v tem, da se nekatera od njih še 
vedno v znatni meri v utemeljevanju svojih stališč v kon- 
kretni zadevi sklicujejo predvsem na zakonite predpise, za- 
nemarjajo pa samoupravne splošne akte. Na konkretno spor- 
no razmerje aplicirajo zakonsko normo in ne omenjajo ali 
in kaj- ureja v takem primeru samoupravni splošni akt. Raz. 
veljavljanje zadeve se nanašajo pretežno na primere, ko so se 
pritožiteliji sklicevali na nova dejstva in nove dokaze, . ki 
jih prvostopno sodišče ni izvedlo in je bilo treba zato posto, 
pek obnoviti. V tem pogledu se postavlja vprašanje, ali so- 
dišče združenega dela sme ob pritožba razpisati obravnavo, 
izvesti dokaze in samo odločiti na podlagi drugačnega dejan- 
skega stanja kot ga je ugotovilo prvostopno sodišče. Zakon 
v pravdnem postopku to dopušča, vendar obstaja tudi mne- 
nje, naj Sodišče združenega dela SRS ne postopa na ta 
način, ker s tem krši načelo dvostopenjskega sojenja glede 
na to, da zoper odločbo tega sodišča ni več pravega sredstva 
razen če se z odločbo nadomešča ali dopolnjuje samoupravni 
splošni akt. S tem, da pritožbeno sodišče samo odloči na 
stvari na podlagi spremenjenega dejanskega stanja odvza- 
me torej udeležencem pravico do pritožbe. Ni še, nadalje 
prevzeta povsod enotna terminologija in se delno uporablja 
še tista terminologija, ki je primerna za postopek, v ka- 
terem gre za spor med strankami in njihovimi individualni- 
mi interesi, ni pa primerna za postopek, v katerem je naloga 
sodišča urediti neurejena notranja razmerja v skupnem in- 
teresu vseh udeležencev. Predlogi za začetek postopka so 
pretežno sestavljeni tako kot tožbe v pravdnem postopku 
z izrazitim poudarkom na individualnih interesih udeležen, 
cev in se konkretne zahteve udeležencev, ki jih vsebujejo 
predlogi za začetek postopka, skoraj nikdar ne nanašajo 
na kompleksnejšo ureditev spornega razmerja. 

Sodišče združenega dela SRS je v svojih odločitvah spreje- 
lo nekatera načelna stališča, ki bodo vplivala na sodno prak- 
so sodišč združenega dela v SR Sloveniji, npr. stališče, da je 
opustitev pribave mnenja sindikalne organizacije v postop- 
ku za ponovno varstvo delavčevih pravic relativna in ne 
bistvena kršitev postopka, stališče, da izvršilni organ SIS ne 
more sam določiti pogojev, ki jih morajo izpolnjevati delavci, 
da dobijo stanovanjsko posojilo, marveč to store lahko le 
delavci z osebnim izjavljanjem ali preko delegatov v Skupščini 
SIS s prejemom splošnega samoupravnega akta, nadalje stali- 
šče, da delavci oziroma delavski svet niso dolžni imenovati za 
direktorja edinega kandidata, ki izpolnuje razpisne pogoje, 
stališče da je izjemno preklicljiva izjava delavca da ne želi 
več delati v temeljni organizaciji. Natančneje so ta in še 
druga stališča obrazložena v prejšnjem poglavju tega poročila. 

IV. Predlogi 

1. 

Po določilu čl. 11/1 republiškega zakona o sodiščih zdiru- 
ženega dela so splošna sodišča združenega dela pristojna, da 
odločajo o zadevah iz čl. 18 in 19 zveznega zakona o sodiščih 
združenega dela. 

Po čl. 19 zveznega zakona o sodiščih združenega dela pa 
ta sodišča rešujejo spore o pridobitvi in prenehanju lastnosti 
delavca v združenem delu, kakor tudi rešujejo spore o dru- 
gih samoupravnih pravicah in obveznostih delavcev iz med. 
sebojih razmerij v združenem delu v organizacijah združene- 
ga dela ter v drugih družbenih pravnih osebah. 

Na podlagi teh določil so torej za spore med delavci in 
zasebnimi delodajalci pristojna redna sodišča. 

Na posvetovanju predsednikov sodišč združenega dela v 
septembru mesecu pa je bilo večinsko mnenje, da bi bilo 
treba vse delavce v združenem delu ne glede na to, ali delajo 
z družbenimi sredstvi v OZD ali pa pri zasebnih delodajalcih 
izenačiti v procesnem pogledu tako, da bi vse spore o med- 
sebojnih razmerjih delavcev v združenem delu reševalo eno 
sodišče. Tudi delovni odnos, ki nastane med delavcem in 
zasebnim delodajalcem, po ustavnem določilu čl. 68 zvezne 
oziroma čl. 85 republiške ustave ni mogoče smatrati kot 
čisti pogodbeni oziroma mezdni odnos, temveč le kot poseb- 
no obliko izjemnega združenega dela (izjemno in omejeno 
dopolnilno delo, kolektivna pogodba, del preseženega dohodka 
postane po zakonu lahko družbena lastnina). 

To stališče seje predsednikov sodišč združenega dela v 
Sloveniji je tudi skladno z ureditvijo pristojnosti sodišč 
združenega dela v Bosni in Hercegovini. Po določilih repub- 
liškega zakona o sodiščih združenega dela BiH so ta sodišča 
pristojna, da rešujejo tudi delovne spore med delavci in za- 
sebnimi delodajalci ne glede na to ali gre za fizično ali civil- 
pravno osebo. 

Iz teh razlogov predlagamo dopolnitev člena 11 republi- 
škega zakona o sodiščih združenega dela v sledečem: 

Člen 11 republiškega zakona o sodiščih združenega dela 
naj se v II. odstavku dopolni s sledečo alineo: 

»... o pridobitvi in prenehanju delovnega razmerja, ka- 
kor tudi spore o drugih pravicah in obveznostih med 
delavci in zasebnimi delodajalci.« 

Na ta način bi tudi s sodno procesnega vidika pripomo- 
gli do izenačevanja delovnih razmerij delavcev, ki delajo pri 
zasebnih delodajalcih s tistimi delovnimi medsebojnimi raz. 
merji delavcev v organizacijah združenega dela in družbeno- 
pravmh osebah. Med zasebnimi delodajalci so mišljene fizič- 
ne in civilnopravne osebe. 

2. 

Dosedanje izkušnje so tudi pokazale, da so roki, ki jih 
določa zvezni zakon o sodiščih združenega dela predlogi, kar 
negativno vpliva na hitrost postopka. Rok za pritožbo je 15 
dni od vzročitve odločbe, zadostoval pa bi 8-dnevni rok, tako 
kot je glede delovnih sporov določeno v zakonu o pravd- 
nem postopku. Pri sedanji ureditvi so roki za pritožbo raz- 
lični pri delovnih sporih, ki jih obravnavajo redna sodišča, 
in tistih ki jih obravnavajo sodišča združenega dela, ker za 
redna sodišča velja še zakon o pravdnem postopku. K 15- 
dnevnem pritožbenem roku je treba dodati še 8-dnevnd 
rok za odgovor na pritožbo in poštni tek, tako da redoma 
poteče najmanj en mesec od vročitve prvostopne odločbe do 
predložitve pritožbe drugostopnemu sodišču. S skrajšanjem 
roka od 15 na 8 dni za pritožbo in od 8 do 3 dni za odgo- 
vor na pritožbo, bi se postopek lahko znatno pospešil. Pred. 
lagamo, da se sproži iniciativa za spremembo zveznega zako- 
na o sodiščih združenega dela v tej smeri. 

3. 

Iz dosedanjih ugotovitev sodišč združenega dela izhaja, 
da samoupravni splošni akti nekaterih družbenopravnih oseb 
niso v skladu z zakoni, družbenimi dogovori in s tistimi 
samoupravnimi sporazumi, s katerimi se urejajo splošni sa- 
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moupravni odnosi ter da zaradi teh neskladnosti prihaja 
tudi do kršitve samoupravnih pravic delavcev s posamič, 
nimi akti ter družbenopravnih oseb. Potrebna je zato druž- 
benopolitična akcija, katere namen naj bi bil odpraviti take 
neskladnosti in zagotoviti zakonitost poslovanja. Obstoječe 
komisije za pregled samoupravnih aktov pri občinskih skup- 
ščinah ne zmorejo vsega dela, njihovo delo pa je tudi ome- 
jeno na pregled statutov, ne pa tudi drugih splošnih samo- 
upravnih aktov. Menimo, da bi v tej smeri poleg občinskih 
skupščin lahko zagotovili pomoč organizacijam združenega 
dela gospodarska zbornica, sindikati in druge družbenopoli- 
tične organizacije. Komisije podpisnikov samoupravnih spo- 
razumov, s katerimi se urejajo splošni samoupravni odnosi, 
in podpisniki družbenih dogovorov naj bi zagotovili izvaja- 
nje teh samoupravnih aktov tudi s tem, da bi se prepričali 
ali so samoupravni splošni akti družbenopravnih oseb, ki so 
samoupravni sporazum oziroma družbeni dogovor sklenili in 
k njemu pristopili, vsebinsko usklajeni s samoupravnimi 
sporazumi oziroma družbenimi dogovori. 

4. 
Pospešiti bi bilo treba priprave za ustanovitev posebnih 

sodišč združenega dela v samoupravnih interesnih skupno- 
stih družbenih služb ter z republiškim zakonom omogočiti 
ustanovitev posebnih sodišč združenega dela v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje. Tako bi se 
odločanje po sodiščih združenega dela preneslo na posebne 
samoupravne sodne organe, ki so vgrajeni v samoupravno 
združevanje dela in sredstev. S spremembo oziroma dopol- 
nitvijo obstoječih zakonov bi bilo treba odpraviti ovire za 
ustanovitev teh posebnih sodišč združenega dela, samouprav- 
nim interesnim skupnostim pa je treba dati pobudo, da 
samostojno ali v soglasju z drugimi ustanove posebno sodi- 
šče združenega dela, opredele njihovo organizacijo in odgo- 
vornost v svojih splošnih aktih. 

5. 

Občinske skupščine naj zagotove redno in nemoteno de- 
lovanje splošnih sodišč združenega dela v letu 1976 s pravo- 
časnimi dogovori o financiranju teh sodišč, kar naj dobi 
svoj odraz tudi v družbenem dogovoru o splošni porabi 

v Sloveniji, ter s potrditvijo sistemizacije delovnih mest, 
s kadrovsko okrepitvijo nekaterih sodišč in z rešitvijo glede 
delovnih pogojev. 

Iz prejšnjega poročila je razvidno, da so splošna sodišča 
združenega dela v Sloveniji sicer z zamudo, a vendar po 
našem mnenju uspešno začela z delom. Predlagamo, da 
Skupščina SR Slovenije to poročilo obravnava in oceni dose- 
danje delo ter zavzame sta/ldšča do v poročilu navedenih 
predlogov 

Tabela III 

PREGLED PREJETIH, REŠENIH IN NEREŠENIH ZADEV 
PRI SODIŠČIH ZDRUŽENEGA DELA V SR SLOVE- 
NIJI NA DAN 15. 10. 1975 

Sodišče   Rešeno Ostalo 
združenega Prejeto do od nad neresno 
dela 1 mes. 1—2 mes. 2 ines. Skupaj 

Brežice 17 2 3 6 U 6 

Uelje 40 — 1 10 11 39 

Koper 53 — 18 — 18 35 

Kranj 51 2 3 19 24 27 

Ljubljana 269 49 47 12 108 161 

Maribor 81 8 — 13 21 60 

Murska Sobota 40 14 12 2 28 12 

Nova Gorica 37 10 2 7 19 18 

Novo mesto 41 24 5 5 34 7 

Postojna 11 — 5 1 6 5 

Skupaj 640 109 96 75 280 360 

fnmf?fM»DRUŽENEGA DELA SRS PODATKI O SODNIKIH, KI NIMAJO LASTNOST 
DELAVCA V ZDRUŽENEM DELU SODIŠČ 

Sodišče 
združenega dela 

SRS 

Tabela I 

štev. sod. Starost Izobrazba 
Stroka 

dipl. prav. 
Področje Položaj a.ln 

i 1 
S 3 

•o 
= -a 
S S X v 

1 
> 3 
2 .2 a S N « 
I I 

I i i 
I 1 I 

1 A 
I 

> C 

?! 
if ■o O, 

23 8 19 
Brežice 21 18 10 — — 3 1 — 13 10 — — 
Celje 28 20 20 9 12 14 2A 
Koper 
Kranj 

27 20 19 5 10 2 15 3 18 16 
32 29 6 13 10 — 20 10 

Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 

61 53 8 11 41 9 27 17 15 2 — — 15 l 15 22 11 43 43 54 
40 34 5 22 10 
18 15 

2 16 31 — — 16 10 14 
— 4 — 10 1 — 8 13 

23 2« 3 14 10 10 3 10 14 
Novo mesto 20 18 2 — 19 10 1 — 2 — 15 1 — 9 16 
Postojna 21 19 16 13 10 15 
Skupaj 321 268 53 46 235 40 132 83 72 13 16 33 18 5 47 149 49 31 224 13 4 104 47 170 256 
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Dopolnilno poročilo o delu 
nega dela v SR Sloveniji 

sodišč združe- 111 ~ ANALIZA dosedanjega dela 

Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije je na 
svoji seji v decembru 1975 sklenila, naj se poročilo Sodišča 
združenega dela SRS z dne 5. novembra 1975, ki zajema 
obdobje od ustanovitve sodišč združenega dela do 15. 10. 1975, 
dopolni s podatki do 31. 12. 1975. 

Skladno z omenjenim sklepom Komisije za pravosodje 
dostavlja Sodišče združenega dela SRS statistične podatke, 
ki zajemajo obdobje do konca 1975 z naslednjo dopolnilno 
obrazložitvijo: 

Ad I — ORGANIZIRANOST 

Sodišče združenega dela v Ljubljani še vedno posluje v 
neprimernih prostorih v baraki na Vilharjevi cesti, ker zaradi 
napak pri gradnji za novo stolpnico v Šiški še ni bilo izdano 
uporabno dovoljenje. 

Težave s prostori imata še vedno sodišči v Kopru in 
Postojni. 

V Kopru je prostorov premalo tako da zaradi tega sodi- 
šče ne more razpisati prostega delovnega mesta strokovnega 
sodelavca, težava pa je zlasti v tem, ker nima sodišče raz- 
pravne dvorane in je odvisno od drugih institucij, ki s takimi 
dvoranami razpolagajo, tako da se mora pri razpisovanju 
obravnav ravnati po potrebah uporabnikov teh dvoran. 

V Postojni, kjer je sodišče tudi v začasnih prostorih, 
potekajo razgovori za adaptacijo sodne zgradbe zelo počasi. 
Predvidevajo tudi, da bo z razširitvijo pristojnosti prvostop- 
nega sodišča splošne pristojnosti po reorganizaciji pravosodja 
redno sodišče potrebovalo več prostorov, tudi tiste, ki jih 
sedaj zaseda sodišče združenega dela. 

Kadrovske težave občuti zlasti sodišče združenega dela 
v Ljubljani, kjer je glede na veliko število zadev, ki jih to 
sodišče obravnava, nujno potrebno povečati število poklicnih 
sodnikov, pa dosedaj kljub prizadevanju ni bilo mogoče 
dobiti ustreznih kandidatov za dvoje prostih sodniških mest. 
Zaradi obolelosti poklicne sodnice je ostal kot poklicni sod- 
nik le predsednik sodišča. 

Sodišče v Murski Soboti bo predlagalo povečanje števila 
nepoklicnih sodnikov za 4. 

Statistični podatki kažejo velik porast pripadlih zadev 
v času od 15. 10. 1975 do 31. 12- 1975. Število pripadnih zadev 
se je v tem času povečalo od 605 do 1013, od česar je samo 
v decembru pripadlo 192 novih zadev. V letu 1975 je bilo 
rešenih 550 zadev, nerešenih pa Je ostalo 463, od tega v Lju- 
bljani 234. število nerešenih zadev ni zaskrbljujoče, razen v 
Ljubljani, kjer zaostankov ne bo mogoče odpraviti, dokler 
ne bodo zasedena prosta delovna mesta poklicnih sodnikov. 

Struktura sporov se v primerjavi s stanjem z dne 15. 10. 
1975 ni bistveno spremenila in še vedno kot je bilo tudi 
pričakovati prevladujejo spori iz medsebojnih razmerij v 
združenem delu (94 odst.). število teh sporov se je v pri- 
merjavi s prejšnjimi leti, ko je bilo v SRS od 600 do 800 
delovnih sporov, povečalo, saj je v enajstih mesecih 1975. 
leta teh sporov registrirano 956. 

V obdobju od 15. 10. do 31. 12. 1975 pa so v konkretnih 
primerih sodišča združenega dela zavzela tudi naslednja važ- 
nejša načelna stališča: 

V dosedanji praksi so sodišča naletela na primere ne- 
skladnosti samoupravnih splošnih aktov v temeljnih organi- 
zacijah z drugimi samoupravnimi splošnimi akti in na pri- 
mere neskladnosti samoupravnih splošnih aktov z zakonom 
ozir. ustavo. Kolikor gre za medsebojno neskladnost različ- 
nih samoupravnih splošnih aktov, se je izkristaliziralo sta- 
lišče, naj sodišča v takih primerih najprej ugotovijo, ali gre 
za take samoupravne splošne akte, ki so medseboj v hierar- 
hičnem odnosu ali ne. V prvem primeru, ko gre n. pr. za 
neskladnost samoupravnega sporazuma o medsebojnih raz- 
merjih v združenem delu z družbenim dogovorom ali za 
neskladnost kakega akta s samoupravnim sporazumom o 
združevanju in podobno, sodišča odpravljajo tiste določbe 
nižjega samoupravnega splošnega akta, ki niso v skladu z 
določbami višjega samoupravnega splošnega akta. V primerih 
pa, ko med dvema samoupravnima splošnima aktoma ni 
hierarhičnega odnosa, pa sta si dva taka samoupravna akta 
enake veljave v nasprotju, pa se sodišča združenega dela 
ravnajo po načelu, da velja kasneje sprejeti samoupravni 
splošni akt ozir. njegova posamezna določila. 

Z Ustavnim sodiščem SR Slovenije je bilo zavzeto enotno 
stališče, naj sodišča združenega dela praviloma ne bi čakala 
s postopkom, kadar pri svojem delu nalete na vprašanje 
zakonitosti samoupravnega splošnega akta, ki bi ga morali 

STRUKTURA SPOROV PRI SODIŠČIH ZDRUŽENEGA DELA 
V SR SLOVENIJI Tabela II 
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v konkretnem primeru uporabiti, temveč ga dokončajo ter 
šel nato sprožijo postopek pred Ustavnim sodiščem. Takšna 
rešitev je praktična in omogoča hitrejše reševanje sporov 
ter je v skladu s čl. 12 zveznega zakona o sodiščih združe- 
nega dela. 

Kar zadeva vlogo sodišča združenega dela v zvezi z ustav- 
no pravico in dolžnostjo delavcev, da organizirajo temeljne 
organizacije združenega dela, je bilo v praksi zavzeto stališče, 
da po uveljavitvi nove ustave vloga sodišča ni omejena le na 
presojo ali so delavci dela temeljne organizacije, ki menijo, 
da njihova delovna enota izpolnjuje pogoje za organiziranje 
temeljne organizacije, izpolnili vse predpisane pogoje, n. pr. 
napravili analizo, marveč mora biti poslovanje sodišča aktiv- 
nejše, torej, da mora sodišče samo ugotavljati, ali v kon- 
kretnem primeru obstoje pogoji za organiziranje temeljne 
organizacije, če tega niso storili delavci v delovni enoti, ki 
naj postane temeljna organizacija. Dolžnost sodišča torej ni 
le ocenjevati, ali je bil pravilno izveden postopek v zvezi z 
ustanavljanjem temeljne organizacije, marveč mora samo 
odpraviti event. pomanjkljivosti v tem postopku in če ugo- 
tovi, da pogoji za ustanovitev temeljne organizacije obstoje, 
mora sprejeti odločbo o potrditvi ustanovitve. 

V zvezi s spori, ki nastanejo med posameznimi delavci, 
zoper katere je bil uveden postopek zaradi kršitev delovnih 
obveznosti, in temeljne organizacije, so sodišča, v primerih, 

ko bi zaradi nezakonitosti postopka v temeljni organizaciji 
morala biti odločba v temeljni organizaciji izrečena za ne- 
veljavno, začela s prakso, da razveljavljajo tiste dele postop- 
ka v temeljni organizaciji, pri katerih se je pojavila nezako- 
nitost in omogočajo temeljnim organizacijam, da v ponov- 
nem postopku nepravilnosti odpravijo. Tak način dela po- 
meni na eni strani pomoč temeljnim organizacijam, ki je 
v tem, da jih sodišča opozarjajo na nepravilnosti in svetu- 
jejo, kaj je treba storiti, da bo postopek zakonit, skladen 
s samoupravnim aktom in veljaven, ter omogočijo, da same 
odpravijo pomanjkljivosti v postopku, na drugi strani pa je 
s tem preprečena večkrat kritizirana situacija, ki nastane, 
če kršilca delovnih obveznosti ni mogoče odstraniti iz te- 
meljne organizacije zgolj zaradi formalno pomanjkljivega 
postopka. Na tak način so tudi v zadostni meri zagotovljene 
delavčeve pravice. 

V obdobju od 15. 10. 1975 do 31. 12. 1975 je naraslo šte- 
vilo pritožbenih zadev, ki jih obravnava Sodišče združenega 
dela SRS od 38 na 107, od česar je ob koncu leta ostalo 
nerešenih 15 zadev. 

Temu dodatnemu poročilu je priložena nova tabela II — 
Struktura sporov pri sodiščih združenega dela SRS, ki za- 
jema obdobje od ustanovitve do 31. 12. 1975, in nova tabela 
III — Statistični podatki o prejetih, rešenih in nerešenih 
zadevah za isto obdobje. 

SODIŠČE ZDRUŽENEGA DELA SRS 
LJUBLJANA STATISTIČNI PODATKI 

(za čas od ustanovitve do 31. 12. 1975) Tabela III 
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